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Construindo resiliência costeira para maior segurança dos
EUA
Este documento explora os desafios enfrentados pelas comunidades costeiras dos
Estados Unidos em uma série de discussões destinadas a promover a resiliência dos EUA
aos impactos das mudanças climáticas, fortalecer a sustentabilidade e a segurança
econômica da infraestrutura costeira e aumentar a segurança nacional. As áreas de
discussão incluem a compreensão do estado do conhecimento científico, a identificação
de lacunas importantes e a exploração de políticas relevantes, ferramentas de apoio à
decisão e abordagens de tomada de decisão.
FONTE:https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/costalresilience_web_fin
al.pdf

EUA: Presidente assina legislação direcionando forças
armadas para incluir padrões de preparação para
enchentes em bases militares
Novos requisitos economizarão dólares dos contribuintes, protegerão instalações
críticas
Por Forbes Tompkins e Evan Chapman
Nossos serviços armados são treinados para defender o país contra forças externas, mas
muitas de nossas bases militares estão enfrentando uma crescente ameaça em casa:
inundações. Para ajudar a evitar que as bases sejam inundadas pelas inundações, a Lei
de Autorização de Defesa Nacional de John S. McCain, assinada pelo Presidente Donald
Trump hoje, inclui novos requisitos de planejamento e infraestrutura para o
Departamento de Defesa (DOD).

A medida orienta o DOD a avaliar quais instalações estão localizadas em áreas propensas
a inundações e exige que essas instalações criem planos para mitigar seus
riscos. Também permite que uma parte dos fundos militares destinados à construção e
manutenção de estradas de acesso à base seja usada para tornar as rodovias mais
resilientes às enchentes.
Essas salvaguardas melhorarão a prontidão militar e ajudarão a garantir a segurança dos
membros do serviço. Embora os requisitos se apliquem apenas a projetos militares, eles
marcam um passo significativo para melhor proteger os investimentos dos contribuintes
das águas das enchentes.
Especificamente, a nova política:






Direciona o DOD a divulgar ao Congresso qualquer projeto de construção militar
parcial ou integralmente dentro da planície de inundação de 100 anos (uma área
com 1% de chance anual de inundação). Requer que as propostas de projetos
dentro das várzeas incluam uma avaliação de quão vulneráveis elas são às
inundações e forneçam planos para mitigar esse risco. No mínimo, os edifícios
que não são críticos devem ser construídos dois pés acima da planície de
inundação de 100 anos e as instalações de missão crítica devem estar três pés
acima dela.
Requer que as condições ambientais futuras sejam consideradas no projeto e
modificação de instalações militares e que os planos principais para grandes
instalações militares antecipem, preparem e se adaptem a essas condições.
Permite que o secretário de transporte use os fundos do Programa Access Roads
da Defesa para substituir rodovias e conexões rodoviárias afetadas pela elevação
dos mares e inundações.

A temporada de furacões do ano passado custou aos contribuintes cerca de US $ 1,2
bilhão para reparar ou reconstruir instalações militares , ressaltando a necessidade de o
DOD planejar e contabilizar melhor os riscos causados pelas enchentes e pelo clima
extremo. A ameaça afeta as bases em todo o país: uma avaliação de vulnerabilidade
feita em janeiro de 2018 pelo Departamento de Defesa descobriu que mais de 930
locais militares em 48 estados foram atingidos por inundações nos últimos 30
anos. Dado que o orçamento do DOD representa 16 por cento dos gastos federais - o
segundo maior de qualquer programa federal - é fundamental que as bases e outras
instalações sejam capazes de resistir a condições climáticas cada vez mais extremas.
Embora esta nova política seja significativa, o Pew Charitable Trusts apóia disposições
adicionais de gerenciamento de risco de enchente além do DOD. Por exemplo, em 2016,
o governo federal estimou que pelo menos 18.000 edifícios e instalações federais, com
um custo de reposição combinado de US $ 83 bilhões, estão localizados dentro da
planície de inundação de 100 anos. Continua sendo crítico que os legisladores abordem
os riscos de inundação enfrentados por todos os projetos financiados pelo governo
federal. Fazer isso economizará o dinheiro dos contribuintes e protegerá melhor nossos
ativos, comunidades e infraestrutura essenciais.

FONTE:https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/November2017Hu
rricaneAmended/FY18_DoD_Budget_Amendment-Hurricane_Recovery_Nov2017.pdf
FONTE: https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2018/01/tab-b-slvas-report-1-24-2018.pdf
FONTE:http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2018/08/13/president-signslegislation-directing-military-to-include-flood-preparation-standards-for-military-bases

Igualdade de gênero e empoderamento das mulheres na
recuperação de desastres
Esta Nota de Orientação visa fornecer orientação orientada para ação para funcionários
governamentais locais e nacionais e principais tomadores de decisão que enfrentam
desafios pós-desastre e para ajudá-los a incorporar esforços de recuperação e
reconstrução sensíveis a gênero em todos os setores através de avaliações robustas de
gênero que levam a precisa de identificação e estratégias e estruturas de recuperação
específicas de gênero. A implementação de tais ações facilitará uma recuperação mais
resiliente e sustentável, além de avanços na redução da desigualdade de gênero.
A nota também aborda os diferentes desafios que as mulheres enfrentam na
recuperação e reconstrução pós-desastre, causadas por questões subjacentes de
desigualdade e marginalização. Além disso, a nota fornece orientação sobre como
transformar uma situação pós-desastre em uma oportunidade para melhorar a
igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, com foco na reconstrução
melhor, pois as consequências de um desastre podem apresentar oportunidades para
papéis de gênero novos e mais progressivos. e relacionamentos para emergir.
FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/DRGS_gender_equality_WEB.pdf

UNESCO lança manual para jornalistas sobre cobertura de
terrorismo
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
produziu um manual para jornalistas sobre a cobertura de terrorismo, escrito pelo
escritor e jornalista belga Jean-Paul Marthoz.
A publicação, que acaba de ser traduzida para o Dia Internacional de Lembrança e
Tributo às Vítimas do Terrorismo (21), foi elaborada para ajudar os profissionais da

imprensa a realizar seu trabalho e evitar o risco de acabar colaborando para que
terroristas atinjam o objetivo de dividir sociedades e colocar as pessoas umas contra
as outras.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) produziu um manual para jornalistas sobre a cobertura de terrorismo, escrito
pelo escritor e jornalista belga Jean-Paul Marthoz.
A publicação, que acaba de ser traduzida para o Dia Internacional de Lembrança e
Tributo às Vítimas do Terrorismo (21), foi elaborada para ajudar os profissionais da
imprensa a realizar seu trabalho e evitar o risco de acabar colaborando para que
terroristas atinjam o objetivo de dividir sociedades e colocar as pessoas umas contra as
outras.
A publicação busca aumentar a conscientização de jornalistas sobre a necessidade em
tomar cuidados e de examinar com cautela as fontes que irão citar, em quais mensagens
confiar e como contextualizar a informação que transmitem, apesar da pressão para se
conquistar leitores, espectadores e ouvintes.
Além do português, a publicação também já está disponível em inglês e francês. Em suas
mais de 110 páginas, o relatório examina os desafios de reportagens equilibradas sobre
um assunto inevitavelmente volátil e emotivo.
Com inúmeros exemplos tirados de fatos reais, o manual também aborda dificuldades
quanto à maneira que jornalistas falam sobre vítimas do terror, lidam com boatos,
reportam investigações de autoridades, conduzem entrevistas com terroristas e relatam
seus julgamentos.
Um capítulo é dedicado a problemas relacionados à segurança de jornalistas, incluindo
sequestros e traumas que podem ocorrer.
A publicação pode ser visualizada online pelos link:
FONTE:http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002654/265479POR.pdf

Calor: o próximo grande problema de desigualdade
A Organização Mundial de Saúde diz que 60% das pessoas viverão nas cidades até 2030,
e quanto mais densamente povoada elas se tornarem, mais quentes elas
ficarão. Considerando que as previsões recentes alertam que as temperaturas no sul
da Ásia excederão os limites da sobrevivência humana até o final do século, cada grau
conta. Mesmo este ano, 65 pessoas morreram de quase 44C (111F) de calor em Karachi,
Paquistão - uma cidade acostumada ao calor extremo.

Mas o impacto não é distribuído uniformemente. Por exemplo, existe uma forte
correlação entre os espaços verdes de uma área e sua riqueza; quando a sombra das
copas das árvores pode reduzir a temperatura máxima das superfícies de 11 a 25 ° C,
“a paisagem é um preditor de morbidade nas ondas de calor”, diz Tarik Benmarhnia,
pesquisador de saúde pública da Universidade da Califórnia em San Diego. Um artigo de
revisão que ele recentemente foi co-autor descobriu que pessoas que vivem em áreas
menos vegetadas tiveram um risco 5% maior de morte por causas relacionadas ao calor.
Em 2017, pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, conseguiram
mapear as diferenças raciais nos EUA pela proximidade das árvores. Os negros eram
52% mais propensos do que os brancos a morar em áreas de “cobertura de terra
relacionada ao risco de calor”, enquanto os asiáticos eram 32% mais propensos e os
hispânicos, 21%.
A poluição do ar também é mais mortal nessas áreas, pois os óxidos nitrosos geram
ozônio quando aquecidos pelo sol, inflamando as vias aéreas e aumentando o risco de
mortalidade. "Esses problemas são piores", diz Benmarhnia, "para as populações
vulneráveis ou de baixa renda que vivem perto do tráfego em moradias pobres sem ar
condicionado."
Mas o ar condicionado permanecerá fora do alcance de muitos, mesmo que se torne
cada vez mais uma necessidade. Em 2014, a Public Health England levantou
preocupações de que “a distribuição dos sistemas de resfriamento pode refletir as
desigualdades socioeconômicas, a menos que sejam altamente subsidiadas”,
acrescentando que o aumento dos custos com combustíveis poderia exacerbar ainda
mais isso. E quando precisamos usar menos energia e resfriar o planeta, não apenas
nossas casas e escritórios, confiar no ar condicionado não é um plano de longo prazo
viável - e certamente não é para todos.
FONTE:https://www.theguardian.com/cities/2018/aug/13/heat-next-big-inequality-issueheatwaves-world

Cidades Resilientes Relatório 2018

Estamos entusiasmados em anunciar que as cidades resilientes Relatório 2018 já está
online! O relatório reflete os resultados das Cidades Resilientes 2018 congressos e
captura desenvolvimentos mais amplos no campo da resiliência urbana e adaptação às
alterações climáticas. Baseia-se no conhecimento de especialistas e profissionais
internacionais que participaram no congresso, 26-28 abril em Bonn, Alemanha. O
relatório apresenta estudos de caso de todo o mundo, destaca ferramentas e soluções
disponíveis recentemente, e fornece uma visão geral do estado de resiliência urbana a
nível mundial, explorando novas direções e inovações no campo.
FONTE:https://resilientcities2018.iclei.org/wp-content/uploads/RC2018_Report.pdf

2018 online Proceedings Congresso

Todos os anos, publicar e promover a linha Congress Proceedings, uma seleção de
trabalhos acadêmicos escritos por palestrantes especialistas em Cidades Resilientes
2018. Suas contribuições notáveis para o congresso foram escolhidos durante um
processo de seleção minuciosa de especialistas e profissionais em todo o mundo para
garantir elevados padrões de qualidade.
FONTE: https://resilientcities2018.iclei.org/wp-content/uploads/RC2018_Proceedings_FIOCRUZCEARA.pdf

Relatório renovável e eficiência energética nos países em
desenvolvimento: Contribuições para Reduzir as
Emissões Globais
Mesmo que as promessas do Acordo de Paris sobre Mudança Climática sejam
implementadas, ainda não vamos reduzir as emissões de gases de efeito estufa o
suficiente para atingir as metas. O Relatório do Desperdício das Emissões Ambientais
da ONU de 2017 afirma que, para a meta de 2 ° C, esse déficit poderia ser de 11 a 13,5
gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Para o objetivo de 1,5 ° C, pode ser
de 16 a 19 gigatoneladas. Precisamos urgentemente de ações mais ambiciosas para
preencher essas lacunas. Portanto, este último Relatório de Coalizão de 1 Gigaton ajuda
a concentrar esses esforços quantificando o progresso assegurado por meio de energia
renovável e eficiência energética.
FONTE:https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22149/1_Gigaton_Third%20Report
_EN.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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