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Novembro será o mês da prevenção e resiliência
Durante o mês de novembro a Secretaria de Estado da Defesa Civil irá promover, em parceria com
os municípios catarinenses, uma série de atividades. O principal foco é relembrar a passagem dos 10
anos do "Desastre de 2008", na ocasião 135 pessoas perderam a vida. A iniciativa vai fomentar o
debate e reflexão sobre a importância das políticas nacionais e internacionais de Redução de Risco
e Desastres (RRD).

O objetivo é fortalecer a cooperação, a resiliência e o debate sobre a Proteção e Defesa
Civil com foco na redução de risco de desastres. Da mesma forma, formalizar a rede de
pesquisa e estudo sobre risco e desastre na foz do Rio Itajaí (REPEDfri), possibilitar a
integração da região da AMFRI com os municípios limítrofes e fortalecer o colegiado de
Defesa Civil e o GRAC regional.
Durante todo o mês os municípios de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Barra
Velha, Bombinhas, Brusque, Blumenau, Camboriú, Canelinha, Gaspar, Itapema, Itajaí,
Ilhota, Luiz Alves, Massaranduba, Navegantes, Porto Belo, Penha, São João do Itaperiú,
Tijucas, estarão realizando diversas atividades preventivas como Rotas de Fugas em
escolas, caminhadas ecológicas, passeios ciclísticos, simulados, sessão solene na Câmara
de Vereadores, exposição de fotos, inauguração de memoriais, plantio de mudas, e a

participação no Concurso de Desenhos, entre outras, visando ampliar a consciência de
proteção na população e junto as escolas.
A partir do dia 19 de novembro terá início a "Semana Consciência de Proteção" com a
realização de uma grande palestra que será transmitida para todo o Estado através da
estrutura da Defesa Civil. Os palestrantes serão o Secretário de Estado da Defesa Civil,
Sr. João Batista Cordeiro Junior, e o prof. Francisco Costa, da Universidade do Minho Portugal, O tema será a redução de Riscos de Desastres, Resiliência e Governança:
perspectivas no quadro de Sendai.
Já no dia 22/11/2018 será realizado, em Itajaí, o Seminário Regional Fortalecimento da
Cooperação e Resiliência, no Centreventos Governador Luiz Henrique da Silveira. No
evento será realizada exposição das agências que atuam na resposta a desastres e
organizações de ensino que produzem conhecimento a respeito de riscos e desastres.
O seminário também contará com a presença do Promotor da ONU (Campanha Cidades
Resilientes), Sidnei Furtado, e Moema Dutra Freire, representante do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Para finalizar, será realizada uma Ação Social no Morro do Baú, em Ilhota, no dia 24 de
novembro, envolvendo o município e a comunidade, com a participação de diversas
agências e organizações de resposta aos desastres como CBMSC, PMSC, SAMU, Exército,
SESC, entre outras
FONTE:http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/ultimas-noticias/6648-novembro-serao-mes-da-prevencao-e-resiliencia.html

Relatório Mundial sobre Desastres 2018: Não deixar
ninguém para trás
O Relatório sobre Desastres Mundiais de 2018 faz perguntas desafiadoras sobre os
estados afetados, doadores reconhecidamente sobrecarregados e organizações
humanitárias locais e internacionais. Inclui um forte apelo por mais, para melhor e mais
equitativo, financiamento e ação para atender às necessidades crescentes. Também
exige uma abordagem mais consciente e transparente para garantir que as pessoas mais
necessitadas sejam as primeiras a receber assistência.
O relatório identifica cinco falhas que estão permitindo que tantas pessoas caiam nas
rachaduras: muitas pessoas afetadas estão 1) fora de vista, 2) fora de alcance, 3)
deixadas fora do circuito, ou se encontram em crises que são 4 ) sem dinheiro, ou 5) fora

do escopo, porque estão sofrendo de maneiras que não são vistas como
responsabilidade do setor humanitário.
O Relatório Mundial sobre Desastres apresenta recomendações em seis áreas principais
e aborda apelos específicos para ação em cada área para governos, organizações
humanitárias internacionais e doadores.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obtendo os incentivos certos
Reconhecer e apoiar o papel da ação humanitária local
Adotando uma abordagem participativa e centrada na comunidade
Assumindo nossa responsabilidade compartilhada pela resiliência
Melhorando o uso apropriado de dados e tecnologia
Abordando os casos críticos

FONTE:https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/B-WDR-2018-EXECSUMSP.pdf

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao
Conselho sobre a aplicação da estratégia da UE para a
adaptação às alterações climáticas
Este relatório avalia o estado de implementação da estratégia de adaptação da UE. Em
conformidade com as orientações da Comissão para legislar melhor, a avaliação foi
realizada de acordo com cinco critérios: (i) eficácia, (ii) eficiência, (iii) relevância, (iv)
coerência e (v) valor acrescentado da UE. Uma avaliação minuciosa de acordo com esses
critérios pode ser encontrada no documento de trabalho da equipe de
acompanhamento.
No geral, a estratégia cumpriu seus objetivos, com os progressos registrados em cada
uma de suas oito ações individuais, que são:
1. Incentivar todos os Estados Membros a adotarem estratégias abrangentes de
adaptação.
2. Fornecer financiamento do programa LIFE 22 para apoiar a capacitação e
intensificar a ação de adaptação na Europa.
3. Introduzir adaptação no Pacto dos Autarcas 23.
4. Supere a lacuna de conhecimento.
5. Continuar a desenvolver o Climate-ADAPT 24 como o balcão único para a
informação sobre adaptação na Europa.
6. Permitir a impermeabilidade ao clima da política agrícola comum, da política de
coesão e da política comum da pesca.
7. Garanta uma infraestrutura mais resiliente.

8. Promover seguros e outros produtos financeiros para investimento resiliente e
decisões de negócios.
FONTE:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0738&from=EN

Montevideu resiliente: Gerenciamento de risco - Estudo
da situação atual e das bases para a elaboração de um
plano abrangente de gerenciamento de riscos
O objetivo deste trabalho é gerar uma avaliação do estado atual da gestão de risco em
Montevidéu, apresentando casos de sucesso em todo o mundo e fazer recomendações
para promover a concepção de uma gestão de risco plano abrangente com ênfase na
prevenção que irá introduzir para a elaboração do Plano de Desenvolvimento de
Montevidéu 2050.
Além de descrever esses objetivos, este documento descreve por que Montevidéu pode
ser uma referência em gerenciamento de riscos de desastres, propostas para melhorar
sua resiliência, linhas de ação e um roteiro para obter resiliência.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61783_montevideoresilientegdr092018.pdf

Financiamento inovador para infraestrutura resiliente
As perdas econômicas globais causadas por desastres são substanciais e crescentes. Eles
continuarão aumentando, impulsionados por maior riqueza, exposição a riscos e, para
alguns eventos, mudanças climáticas.
No entanto, a gravidade do impacto pode ser reduzida investindo-se em maior
resiliência - cujos benefícios incluem redução de danos aos ativos e recuperação
econômica mais rápida após o desastre. A maior resiliência também dá confiança às
empresas, reduzindo o risco, estimulando a inovação e o crescimento econômico.
Este relatório, publicado pelo Lloyd's em associação com o Centro para Proteção Global
a Desastres do Reino Unido, Risk Management Solutions, Vivid Economics e re: focus,
identifica quatro mecanismos financeiros inovadores que ajudam a monetizar o
dividendo de resiliência para investidores, fornecendo um forte argumento econômico
e incentivo financeiro para investir em maior resiliência.

Os instrumentos foram desenvolvidos através do primeiro 'Laboratório de Inovação' do
Centro, que reuniu especialistas de vários setores, incluindo finanças, seguros,
engenharia, humanitários e desenvolvimento. Este relatório baseia-se em nossas
conclusões preliminares publicadas em abril de 2018 e destaca o importante papel que
as estruturas e a capacidade dos seguros podem desempenhar após um desastre,
protegendo os balanços do governo e amortecendo os contribuintes.
FONTE:https://www.lloyds.com/news-and-risk-insight/risk-reports/library/understanding-risk/innovativefinance-for-resilientinfrastructure?utm_source=RMS&utm_medium=external&utm_campaign=emergingrisks_innovative-finance-forresilient-infrastructure

Melhor suporte à decisão para redução do risco de
desastres naturais
Os riscos naturais são um componente inevitável da vida na Austrália. A análise mostra
que o custo médio dos riscos naturais em 2015 totalizou US $ 9,6 bilhões, e estima-se
que esse número aumente para US $ 33 bilhões até 2050. Esses números correspondem
a um impacto substancial e aos impactos sociais e ambientais de desastres, pintam um
quadro desolador. No entanto, o risco de amanhã é uma função das decisões de hoje e,
com um planejamento de adaptação eficaz, há um escopo significativo para minimizar
os impactos de amanhã. Para apoiar uma melhor compreensão dos riscos futuros e
testes de soluções de adaptação, este projeto está trabalhando em mecanismos para
melhor informar a tomada de decisões com ferramentas quantitativas, trabalhando com
várias agências governamentais.
FONTE:http://www.bnhcrc.com.au/publications/biblio/bnh-5053

Relatório de desenvolvimento da água da ESCWA 7:
Mudança climática e redução do risco de desastres na
região árabe
Esta sétima edição do Relatório de Desenvolvimento de Água da ESCWA enfoca a
adaptação à mudança climática (CCA) e a redução do risco de desastre (RRD) no
contexto do setor de água na região árabe. Ele examina os processos globais acima
mencionados, a partir de uma perspectiva regional, bem como estratégias regionais

associadas e planos de ação relacionados a CCA, RRD e segurança hídrica, levando em
consideração as condições de escassez de água que dominam a região.
Destina-se a apresentar os desafios e oportunidades de reunir as comunidades CCA e
DRR. Examina as diferenças e semelhanças entre as metodologias e abordagens
utilizadas por cada comunidade, bem como os seus meios de implementação, com o
objetivo de buscar sinergia e coerência entre eles, no contexto da realização da Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável no setor de recursos hídricos. região árabe
escassa.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61899_escwawaterdevelopmentrepor
t7english.pdf
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INFORMAÇÕES
PROMOTOR BRASIL
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3
CAMPINAS RESILIENTE - OBSERVATÓRIO
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio
INFORMATIVOS UNISDR
http://www.eird.org/camp-10-15
PREVENTIONWEB
http://www.preventionweb.net/english/
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes

