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“I Simpósio estadual – a Cruz Vermelha e a Gestão
Integral de Riscos e Desastres” promovido pela Cruz
Vermelha acontece no dia 26 de outubro
O “I Simpósio estadual – a Cruz Vermelha e a Gestão Integral de Riscos e Desastres”
promovido pela Cruz Vermelha de São Paulo reúne palestrantes para falar sobre o tema,
desde a atuação da instituição até o apoio psicológico às vítimas e trabalhadores
humanitários. O evento acontece no dia 26 de outubro, das 13h às 17h, no Centro
Formador da Cruz Vermelha. Para participar, os inscritos precisam levar apenas 1 kg de
alimento não perecível no dia do evento.
O encontro marca o Dia Internacional para Redução de Desastres (13/10) e tem como
objetivo debater a temática da gestão de riscos e desastres no Estado de São Paulo. “O
melhor caminho é a prevenção de desastres baseada nas comunidades. A Cruz Vermelha
promove a cultura de prevenção em comunidades por meio de oficinas para percepção
de riscos e já possui para 2019, 20 locais interessados nessas ações”, afirma Tiago
Seballo, Coordenador de Riscos e Desastres da Cruz Vermelha de São Paulo.
As palestras abordarão temas voltados para gestão integral de riscos e de desastres,
promovendo o amplo debate sobre a temática entre diversos atores da prevenção e da
resposta a desastres. Serão nove apresentações divididas em dois blocos. Ao final de
cada bloco, será aberta a sessão de rodada de perguntas.
O simpósio acontece das 13h às 17h no Centro Formador da Cruz Vermelha, localizado
na Avenida Onze de Junho, 1337, Vila Clementino. Para participar, basta se inscrever por
este formulário e doar 1kg de alimento não perecível no dia do evento.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA

13h às 13h15 Credenciamento
13h15 às 13h30 Abertura e lançamento da Força Especial de Suporte Psicológico
(FESPsi)
13h30 às 13h45 Atuação da Cruz Vermelha na Gestão Integral de Riscos e Desastres –
Tiago Seballo
13h45 às 14h05 Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo
14h05 às 14h25 Programa Cidades Resilientes – Sidnei Furtado – Promotor Brasil do
Programa Cidades Resilientes (UNISDR)
14h25 às 14h45 Organização de sistemas de urgência e emergência – Dr. Carlos
Alberto Guglielmi Eid
14h45 às 15h Rodada de perguntas
15h às 15h15 Intervalo
15h15 às 15h35 Câmara Temática Metropolitana para Gestão de Riscos Ambientais
Urbanos (CMT GRAU) – Natália Leite – Comdec São Paulo
15h35 às 15h55 O trabalho de monitoramento das condições do tempo na cidade de
São Paulo – Centro de Gerenciamento de Emergências da Cidade de São Paulo (CGE) –
Eng. Hassan Mohamad Barakat
15h55 às 16h15 O papel do psicólogo na redução de riscos e desastres – Ten. Cel.
Psicóloga Res BMDF Daniela Lopes
16h15 às 16h35 A importância da avaliação psicológica para identificação de riscos
psicossociais – Felipe Fernandes de Lima – Vetor Editora
16h35 às 16h50 Rodada de perguntas
16h50 Encerramento e autógrafo do livro “O Psicólogo na Redução dos Riscos de
Desastres” com os autores Olavo Sant Anna Filho, Daniela Lopes e Lyani Vieira Prado
FONTE:https://cruzvermelhasp.org.br/simposio-de-gestao-integral-de-riscos-e-desastres-cruzvermelha/

Impacto socioeconômico dos
ocorridos no México em 2016

principais

desastres

Este documento é resultado da avaliação que os especialistas do Centro Nacional de
Prevenção de Desastres (CENAPRED) fizeram dos principais desastres ocorridos em
2016, por meio de visitas de campo e consultas diretas com as autoridades
locais. Contém os efeitos dos fenômenos sobre a população, seus ativos e a
infraestrutura pública e privada dos estados impactados. Também inclui alguns eventos
que não puderam ser avaliados detalhadamente, no entanto, apresentam algumas
estimativas do impacto econômico desses fenômenos.
A metodologia utilizada neste estudo busca mensurar tanto o dano (destruição de
coleções) quanto as perdas, ou seja, os efeitos na produção de bens e serviços e / ou

lucros cessantes; resultado da paralisia das atividades econômicas que ocorreram como
resultado do desastre.
A avaliação de impacto socioeconômico refere-se aos efeitos sofridos pelos ativos
públicos, privados e do setor social. Na maioria dos casos eles são avaliados ao custo de
reposição, de acordo com o valor de mercado.
Assim, danos e prejuízos calculados neste documento em relação a desastres em 2016
diferem daqueles computados para fins de FONDEN, que cobre apenas relação à
infraestrutura pública e habitação na pobreza de ativos, de acordo com as suas regras
operação Enquanto este relatório busca, tanto quanto possível, analisar os impactos na
agricultura, pecuária, pesca, bem como os efeitos sobre o comércio, indústria e serviços,
considerando, além disso, o turismo e os efeitos no meio ambiente; importantes são
também as consequências sobre a despesa exercida pelas autoridades federais e
estaduais na atenção da emergência e nas operações de saúde estabelecidas.
FONTE:http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/384IMPACTO2016OEFINAL12FEBRERO2018.PDF

Perdas econômicas, pobreza e desastres: 1998-2017
Este relatório avalia as perdas econômicas e mortes totais relacionadas a desastres
entre 1998 e 2017. O relatório conclui que entre 1998 e 2017, desastres climáticos e
geofísicos mataram 1,3 milhão de pessoas e deixaram mais 4,4 bilhões de feridos,
desabrigados, deslocados ou precisando de ajuda. assistência emergencial. Enquanto a
maioria das fatalidades foi devida a eventos geofísicos, principalmente terremotos e
tsunamis, 91% de todos os desastres foram causados por inundações, tempestades,
secas, ondas de calor e outros eventos climáticos extremos.
Em 1998-2017, os países afetados por desastres sofreram perdas econômicas diretas
avaliadas em US $ 2.908 bilhões, dos quais desastres relacionados ao clima causaram US
$ 2.245 bilhões, ou 77% do total. Isso representa um aumento de 68% (US $ 895 bilhões)
de perdas (US $ 1.313 bilhão) registradas entre 1978 e 1997. No geral, as perdas
relatadas em eventos climáticos extremos aumentaram em 151% entre esses dois
períodos de 20 anos.
O relatório discute ainda mais as perdas absolutas relativas à carga sobre os pobres. Os
resultados revelam que a desigualdade é ainda maior do que os dados de perdas
disponíveis sugerem devido à subnotificação sistemática por países de baixa
renda. Enquanto os países de alta renda relataram perdas de 53% dos desastres entre
1998 e 2017, os países de baixa renda relataram apenas 13% dos desastres. Portanto,
não há dados de perdas disponíveis para quase 87% dos desastres em países de baixa
renda.

Para desastres desde 2000, a georreferenciação descobriu que, em países de baixa
renda, uma média de 130 pessoas morreram por milhão de habitantes em áreas
afetadas por desastres, em comparação com apenas 18 em países de alta renda. Isso
significa que as pessoas expostas a riscos naturais nas nações mais pobres têm uma
probabilidade sete vezes maior de morrer do que as populações equivalentes nos países
mais ricos.
Esses dados demonstram que, embora as perdas econômicas absolutas possam estar
concentradas em países de renda alta, o custo humano dos desastres cai
predominantemente nos países de renda baixa e média baixa: a vulnerabilidade ao risco
e os graus de sofrimento são determinados pelos níveis de desenvolvimento econômico
exposição simples a riscos naturais per se.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61119_credeconomiclosses.pdf

Cartilha Bilíngue sobre Direitos Sociais dos Imigrantes
– Brasil Português / Haiti Kreyòl Ayisyen (Dwa Sosyal
Imigran Yo)
Os direitos sociais devem ser garantidos a todas e todos. O UNFPA Brasil, em parceria
com a PUC Minas divulga a versão online da Cartilha bilíngue (português - créole) sobre
Direitos Sociais dos Imigrantes Haitianos. A publicação possui informações sobre os
direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social, além de informações sobre
a entrada e a permanência no Brasil. O objetivo é contribuir na integração social dos
imigrantes haitianos que vivem na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
FONTE:https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/cartilha_haitianos_bilingue.pdf

O primeiro aplicativo europeu para capacitar os cidadãos
contra inundações, incêndios e condições meteorológicas
extremas
O aplicativo gratuito I-REACT foi lançado no sábado, dia 13 de outubro, no Dia
Internacional da Redução de Desastres. Ele permite que seus usuários compartilhem

fotos e outras informações sobre perigos naturais e, por sua vez, fornece informações
essenciais sobre possíveis ameaças climáticas. O aplicativo tem como objetivo fornecer
aos cidadãos ferramentas para construir uma sociedade mais resiliente aos
desastres. Está disponível no Google Play .
Apenas em 2017, desastres como enchentes, incêndios florestais e terremotos mataram
mais de 9.000 pessoas em todo o mundo, afetaram 96 milhões e causaram perdas de €
270 bilhões - é o segundo ano mais caro em desastres já registrados. Por esta razão, o
Dia Internacional para a Redução de Desastres se concentra em diminuir o impacto
econômico e humano de desastres em todo o mundo. “Nossa abordagem visa capacitar
todos os cidadãos europeus, capacitando-os a assumir um papel mais ativo na
prevenção de desastres”, afirma o Dr. Fabrizio Dominici, chefe da área de pesquisa da
Solução Móvel no Instituto Superiore Mario Boella (ISMB), Itália, e coordenador do
projeto I-REACT. “Os usuários do aplicativo podem monitorar as condições ambientais
e compartilhar informações úteis, como fotos e outros dados que ajudarão outros
cidadãos a se prepararem.
A mesma abordagem é aplicada aos tweets: o aplicativo filtra os tweets relevantes em
tempo real, para oferecer aos usuários apenas conteúdo informativo relacionado a
eventos de emergência que acontecem em seus arredores. Além disso, o aplicativo
inclui um conjunto de dicas e questionários sobre o que fazer no caso de uma inundação,
um incêndio florestal ou outro evento climático extremo. Este tipo de informação tornase especialmente útil durante inundações, incêndios e outros perigos naturais. “As fotos
e comentários enviados pelos usuários são úteis não apenas para monitorar o
ambiente”, observa Dr. Dominici, “eles também permitem que os cidadãos relatem os
danos causados a infraestruturas e ajudem outros usuários a localizar refúgios seguros
durante uma emergência”.
O aplicativo também apresenta mapas de risco que permitem que as pessoas saibam, a
cada momento, a probabilidade de serem afetadas por eventos climáticos extremos,
enchentes e incêndios. “Queremos tornar as informações de desastres o mais acessíveis
possível”, acrescenta Dr. Dominici, “e no mundo atual isso significa que todos nós
devemos poder acessá-los em nossos smartphones. Isso contribuirá para manter as
pessoas seguras, salvando vidas e reduzindo os danos causados por desastres naturais.
”
Nos últimos dois anos, o projecto europeu I-REACT tem vindo a desenvolver ferramentas
tecnológicas para prevenir e responder melhor contra os riscos naturais. Entre as
tecnologias desenvolvidas pelo projeto estão uma plataforma de Big Data para prever
melhor a ocorrência deste tipo de eventos, wearables e smart glasses para socorristas,
para que possam receber e enviar informações sem o uso das mãos e um sistema de
apoio à decisão para coordenadores de emergência. , o que lhes permite tomar a melhor
decisão possível, considerando todas as informações disponíveis.
O I-REACT complementa as soluções existentes e sua implementação é altamente
modular para ser facilmente integrada às plataformas operacionais atuais. "Um dos
principais intervenientes em situações de emergência são os próprios cidadãos", diz o
Dr. Dominici, "por isso queríamos fornecer-lhes as ferramentas de que necessitam para

se manterem seguros. O aplicativo é a maneira mais fácil de fazer isso: é gratuito e pode
ser usado em seu telefone. Espero que isso contribua para criar comunidades mais
seguras e salvar vidas no processo ”. O aplicativo está disponível gratuitamente
no Google Play .
FONTE:https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ismb.iReact

Agência da ONU lança publicação sobre políticas públicas,
migração e desenvolvimento
A Organização Internacional para as Migrações (OIM) lançou em outubro a
publicação Migração e a Agenda 2030: Um Guia para Profissionais. O material explica
como gestores e formuladores de políticas podem integrar o tema em planos de
desenvolvimento locais e nacionais. A publicação também aborda os vínculos entre a
questão das migrações e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas (ODS).
Para a OIM, as metas globais só poderão ser alcançadas se os migrantes forem levados
em consideração nas estratégias de desenvolvimento. Com diferentes estudos de caso
e orientações para decisores políticos, o documento recém-divulgado aborda os papeis
que governos, setor privado, academia e sociedade civil podem desempenhar para
promover os direitos dos migrantes e inclui-los em esforços de crescimento
socioeconômico.
A agência da ONU lembra ainda que o novo Pacto Global para uma Migração Ordenada,
Segura e Regular está intimamente associado aos ODS. Por isso, a publicação também
será útil na implementação pelos países desse novo marco.
O guia da OIM está disponível em inglês, francês e espanhol.
O organismo também publicou um folheto abrangente que descreve as conexões entre
migração e os ODS — também em inglês, francês e espanhol.
A OIM produziu ainda um cartaz temático, ilustrando como a migração está
contemplada de alguma forma por cada um dos ODS — acesse
em inglês, francês e espanhol.
FONTE:http://www.migration4development.org/sites/default/files/es_sdg_web.pdf

EUA: Após o dilúvio, o mapa de inundação: Descobrindo
valores em risco
De Rebecca Elliott
A mudança climática está tornando o planeta em que vivemos um lugar mais perigoso
para se viver. Após a devastadora temporada de furacões de 2017 nos Estados Unidos e
no Caribe, tornou-se mais fácil e mais assustador compreender o que um mundo de
tempestades mais frequentes e mais severas e condições meteorológicas extremas
poderia prever para nossas famílias e comunidades.
Quando os formuladores de políticas, autoridades e especialistas falam sobre tais
ameaças, eles geralmente o fazem em uma linguagem de “valor em risco”: uma medida
do valor financeiro dos ativos expostos a potenciais perdas em face de riscos
naturais. Esta linguagem não é apenas descritiva, expressando a extensão da ameaça, é
também, de certa forma, prescritiva.
As informações sobre valor e risco fornecem uma maneira de exercermos algum
controle, de “dominar a incerteza” e, se não de prever com precisão, pelo menos
planejar e preparar com prudência para o futuro. Se soubermos o valor em risco,
podemos tomar medidas inteligentes para protegê-lo.
Essa lógica pode, no entanto, quebrar na prática.
Depois do furacão Sandy em 2012, fui à cidade de Nova York para descobrir como os
moradores, especialmente os proprietários, estavam respondendo a uma nova
paisagem de “valor em risco”. Na sequência da catástrofe, eles receberam um novo
“seguro contra inundações”. mapa de tarifas ”que expandiu os limites das zonas de
inundação de alto risco da cidade.
129 bilhões de dólares de propriedade agora estavam oficialmente "em risco" de
inundação, um aumento de mais de 120% em relação ao mapa anterior.
Ainda assim, descobri que muitos nova-iorquinos estavam menos preocupados com a
ameaça de inundação do que com o próprio mapa de inundação. Como disse um
homem da Rockaway, o mapa era "mais assustador do que outra tempestade".
Longe de produzir estratégias claras de ação, o mapa produzia atores e resultados
ambivalentes. Mesmo quando as pessoas tomavam medidas para reduzir o risco de
inundação, muitas vezes não sentiam que estavam em melhor situação ou mais seguras
por terem feito isso. Como podemos entender isso?

Examinando a vida social do mapa da taxa de seguro de inundação, conversando com
seus usuários (residentes afetados, bem como especialistas, funcionários e profissionais
que trabalham com eles), descobri que as apostas no terreno eram maiores do que
apenas valores de propriedade e inundações. Outros tipos de valores foram ameaçados
aqui, e não apenas por inundações, complicando a decisão sobre o que fazer e quando.
O que é um mapa de taxa de seguro de inundação?
A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) produz mapas de taxa de
seguro de inundação para identificar e descrever as áreas do país em risco de
inundações. Como o nome indica, eles são usados para avaliar o seguro de inundação,
que é fornecido para proprietários de casas e pequenas empresas em todo o país através
de um programa público federal, chamado National Flood Insurance Program
(NFIP). Todos os proprietários com hipotecas em zonas oficiais de alto risco são
obrigados a comprar seguro contra inundações.
O prêmio anual deve corresponder ao risco que o imóvel enfrenta. Os edifícios dentro
das zonas inundadas, especialmente aqueles abaixo das esperadas elevações de cheias,
enfrentam prêmios anuais mais altos do que os edifícios fora das zonas ou em altitudes
mais altas. Dessa forma, o prêmio atua como um “sinal de preço” do risco subjacente e
deve incentivar uma ação economicamente racional e que reduza os riscos: elevando o
lar ou deslocando-se para fora do caminho do perigo.
Valores em risco na cidade de Nova York
Em minhas entrevistas e observações em Nova York, descobri que as pessoas
geralmente aceitavam que estavam enfrentando alto risco de inundações. Isso é feito
por dados de pesquisa.
Uma pesquisa pós-tempestade de proprietários de imóveis em áreas propensas a
enchentes na cidade de Nova York descobriu que 86% dos entrevistados acreditavam
que viviam em uma área de alto risco de inundação.
Mas a decisão sobre o que fazer a respeito não era simples de mitigar o risco de
inundação. Isso porque os mapas provocavam temores sobre outros tipos de riscos,
desdobrando-se ao longo de múltiplas linhas de tempo, que moldariam a decisão sobre
o que fazer e quando.
Por exemplo, os nova-iorquinos entenderam o mapa como uma fonte de risco
econômico. Novos prêmios médios para propriedades familiares de um a quatro em
zonas de alto risco foram estimados em US $ 4.200 a US $ 5.600, com algumas apólices
chegando a dezenas de milhares de dólares por ano.
Muitos dos moradores que agora enfrentam esses novos ou maiores prêmios de seguro
contra inundações eram proprietários de imóveis de classe trabalhadora, para os quais
a mitigação de risco introduziria uma tensão financeira considerável, mesmo se
“pagasse por si” nas economias dos prêmios de seguro de inundação e evitasse as
perdas de inundação. futuro.

Uma mulher, uma gerente de construção em Queens, me disse que elevar sua casa
exigiria que ela drenasse as economias da faculdade de seus filhos.
Um advogado de assistência legal em Staten Island disse-me que os seus clientes
estavam a recusar fundos fornecidos pela cidade para a elevação porque não podiam
pagar o aluguel enquanto estavam temporariamente deslocados das suas casas. Esses
moradores podem se proteger do risco de inundação, mas, no processo, ficar expostos
a riscos econômicos que os fazem se sentir menos seguros.
No entanto, o que tornou o mapa do dilúvio “mais assustador do que outra tempestade”
não foi simplesmente sobre dólares e centavos. O novo mapa também ameaçava os
valores emocionais e sociais ligados a lugares queridos. Ele narrou partes da cidade
como arriscadas, talvez muito arriscadas - e muito caras - para algumas comunidades
permanecerem intactas.
Quando perguntei a Dan em Broad Channel, Queens, se o novo mapa poderia levar ele
e seus vizinhos a se mudarem, ele respondeu: "Você está perdendo o fôlego ... nunca
vamos nos afastar". Ele descreveu sua vizinhança:
“As pessoas que moram aqui são as pessoas que pegam seu lixo; eles ensinam seus
filhos; eles mantêm você a salvo de criminosos; e eles correm para edifícios em
chamas. Isso é quem mora aqui ... Há um senso de comunidade aqui que existe desde os
anos 20, e depois da tempestade, esta cidade teve o primeiro centro de recursos, duas
noites depois da tempestade ... Nós temos um senso de comunidade que eu acho muito
forte e algo que é admirável ...
O bairro de Dan pode não ser resiliente a enchentes, mas era socialmente resistente,
um ponto de orgulho que o tornava digno de defender.
O mapa, em certo sentido, estigmatizou sua comunidade, da qual ele se ressentiu e
resistiu. Sua ligação com a Broad Channel era mais do que seu investimento financeiro
em sua casa; era sobre seus investimentos emocionais e sociais, complicando qualquer
cálculo racional dos custos - explícitos ou não - de permanecer como está, mitigando o
risco ou se mudando para outro lugar.
O que podemos aprender com a descoberta de valores em risco?
A decisão sobre se, como ou quando responder a mudanças nos riscos de desastres
naturais não pode ser confinada a um cálculo estreito do valor da propriedade em risco
de inundação, na forma como o seguro de inundação e seus mapas de taxas são
enquadrados. A sensibilidade a valores em risco, que adota uma visão mais ampla do
que constitui “valor” e do que pode estar “em risco”, permite compreender melhor
essas decisões em seus contextos pessoais e sociais reais, o que deve informar a
concepção de políticas e programas orientados para a (re) construção resiliente à
medida que nos preparamos para um futuro modificado pelo clima.
FONTE:http://www.wipsociology.org/2018/10/08/after-the-flood-the-flood-map-uncovering-valuesat-risk/

Prevendo a resiliência urbana para a Tanzânia




As recentes inundações em Dar es Salaam mataram 15 pessoas, destruíram
estradas e infraestruturas críticas e paralisaram a cidade.
Mais de três milhões de pessoas vivem em assentamentos informais perto da
bacia do rio, tornando-se a cidade mais suscetível a inundações.
O governo da Tanzânia, junto com o Banco Mundial e parceiros de
desenvolvimento, está trabalhando com as comunidades locais para ajudar a
projetar uma bacia mais resistente.

No início deste ano, um estado de emergência foi declarado para a maior cidade da
Tanzânia, com fortes chuvas inundando estradas urbanas, destruindo infra-estruturas
críticas, paralisando o centro urbano e resultando em 15 mortes relatadas. Muitas das
mortes ocorreram em Jangwani, um bairro não planejado perto do centro da cidade que
fica no rio Msimbazi.
"A água está colocando em risco nossas vidas", disse Habiba Mondoma, que mora em
Jangwani. “Há muita contaminação e muitas pessoas ficam doentes como resultado. A
inundação também afeta os estudos de nossos filhos, pois seus livros, roupas e colchões
ficam estragados. Está tornando mais difícil, especialmente para as mulheres, cuidar de
suas famílias. ”
Habiba é uma das mais de três milhões de pessoas que residem em comunidades
informais, como Jangwani, apesar de suas localizações vulneráveis, aumentando sua
exposição ao risco de inundação. A expansão dessas comunidades pode ser atribuída à
falta de moradias populares com acesso a serviços e atividades econômicas, resultando
em grande parte da rápida urbanização e do desenvolvimento não planejado.
"Temos experimentado aumento da atividade humana a montante nos Msimbazi", disse
Nyariri Nanai, engenheiro do Gabinete da Presidência da Administração Regional e do
Governo Local (PO-RALG). “Essas atividades contribuem para a erosão, causando
sedimentação, levando a inundações a jusante.”
Para enfrentar este desafio, a PO-RALG, em parceria com o Banco Mundial, tem
defendido a iniciativa Msimbazi Charrette, um processo de desenho urbano que se
baseia nas opiniões e experiências de várias partes interessadas que prevêem uma bacia
mais resiliente.
“O Programa de Resiliência Urbana da Tanzânia criou esta plataforma onde todos esses
interessados vêm e projetam juntos”, disse Mussa Natty, engenheiro e ex-diretor
municipal e especialista em desenvolvimento urbano. "Isso também facilita a tomada
de decisões."

A Msimbazi Charrette aplicou uma equipe de especialistas locais e internacionais, que
trabalhou com engenheiros, planejadores, líderes comunitários e funcionários
governamentais de alto nível em um workshop dedicado.
“Não queríamos uma solução de cima para baixo, então, uma vez que a solução esteja
lá, isso significa que é acordado por todas as partes interessadas, incluindo a
comunidade que realmente experimentou os problemas das inundações”, disse
Nanai. Isso levou à adoção de uma abordagem de ACCA - Conscientização,
Compreensão, Compromisso e Ação - que visa enfrentar o complexo desafio das
inundações e chegar a soluções implementáveis mutuamente acordadas.
Agora, em seus estágios finais, espera-se que a iniciativa produza uma estrutura para
orientar um programa de investimento na bacia e um plano detalhado para a bacia
inferior, incluindo um parque da cidade, habitação e desenvolvimento comercial. A
iniciativa também está aumentando a resiliência ao produzir um modelo de inundação
que pode ser usado para projetar uma infraestrutura sustentável de controle de
enchentes.
Com uma estrutura e outros elementos em vigor, a iniciativa visa ajudar a catalisar
investimentos do governo, do setor privado e dos parceiros de desenvolvimento para
restaurar a planície de inundação altamente vulnerável e transformá-la em um ativo
urbano.
“O Msimbazi Charrette nos ensinou que, juntos, através de parcerias dedicadas
envolvendo membros da comunidade, governo e parceiros de desenvolvimento, passos
importantes para a ação podem ser alcançados, e investimentos direcionados podem
ser efetivamente definidos para construir uma cidade resiliente e mais habitável” disse
Bella Bird, Diretora do Banco Mundial para a Tanzânia, Malawi, Burundi e Somália.
Beth Arthy, chefe do Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino
Unido (DFID) na Tanzânia, elogiou a natureza consultiva do processo.
"Precisamos continuar a construir a dinâmica da Charrette e os hábitos positivos de
cooperação e colaboração que foram desenvolvidos até agora", disse ela. "Precisamos
ter certeza de que as vozes que ouvimos permaneçam na frente e no centro à medida
que passarmos do compromisso à ação."
Habiba e outros cidadãos que participaram das consultas são igualmente otimistas.
"Eu posso ver as autoridades estão ouvindo, porque se eles não estivessem ouvindo, nós
não teríamos alcançado este estágio", disse ela. “Estamos orgulhosos de estar
trabalhando em conjunto com o governo e as partes interessadas neste processo . "
FONTE:http://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/10/15/envisioningurban-resilience-for-tanzania

Gestão de inundações para o desenvolvimento inclusivo
e resiliente na região metropolitana de Manila
Joop Stoutjesdijk
É novamente uma estação chuvosa nas Filipinas, e tufões e tempestades tropicais estão
atingindo o país novamente em intervalos regulares. O pior evento deste ano até agora
em Metro Manila ocorreu no fim de semana de 11-12 de agosto, quando a tempestade
tropical Karding (nome internacional Yagi) provocou chuvas excessivas e submergiu
grandes áreas da Grande Manila, forçando dezenas de milhares de pessoas a centros de
evacuação. . Não foram apenas as chuvas que causaram as inundações severas, como
os resíduos sólidos foram igualmente culpados. Muitos cursos d'água e drenos estão
entupidos com resíduos sólidos, o que não permite que a água flua livremente para as
saídas e estações de bombeamento.
Karding trouxe de volta memórias da tempestade tropical Ondoy, que atingiu as Filipinas
em 26 de setembro de 2009, trazendo chuvas torrenciais e inundações de proporções
históricas em Manila. Um mês de chuva chegou a Manila em menos de um dia. Mais de
80% da cidade ficou submersa na água, centenas de milhares foram deslocados e
centenas de pessoas foram mortas.
Enquanto a tempestade foi antecipada, a quantidade de chuva que trouxe - e a
devastação que causou - pegou todos de surpresa. Ondoy tornou-se um ponto de virada
na atenção do governo filipino para a gestão de inundações. Com assistência técnica e
financeira do Banco Mundial, em 2012, o governo lançou um Plano Diretor de Gestão
de Cheias para a Região Metropolitana de Manila, que propôs um conjunto de medidas
estruturais e não estruturais prioritárias para fornecer uma gestão sustentável das
inundações.
Em Manila, a gestão de inundações apresenta desafios técnicos e sociais. No lado
técnico, muitas das cerca de 60 estações de bombeamento existentes são antigas e não
têm capacidade suficiente para as condições normais de chuva. Nas últimas décadas, a
cidade cresceu rapidamente, mas novas estações de bombeamento não foram
construídas para atender às necessidades em áreas baixas. As áreas ao redor das
hidrovias são frequentemente densamente povoadas, com habitações invadindo a
água, afetando o fluxo de água e impedindo a manutenção e a dessecação. Além disso,
como ficou claro de novo durante Karding, os resíduos sólidos entopem canais e
entradas para estações de bombeamento.
Os desafios sociais apresentados são igualmente complexos. Hoje, a região
metropolitana de Manila abriga cerca de 15 milhões de pessoas. Cerca de um quinto da
população é constituída por famílias informais de colonos, muitos dos quais migraram
das áreas rurais em busca de melhores empregos. Os colonos informais são

particularmente vulneráveis a inundações, uma vez que uma grande porcentagem vive
em moradias inadequadas perto de cursos de água.
A implementação do Plano Diretor não pode ser rápida o suficiente para muitas pessoas
que sofreram durante o Karding e perderam todos os pertences que possuíam. Ouvir as
histórias das pessoas afetadas é comovedor. Uma dessas pessoas é Lisa, que mora ao
longo de uma hidrovia e foi evacuada quando a água começou a cobrir as margens da
hidrovia. Retornando a sua casa depois, ela descobriu que as águas barrentas da
inundação haviam lavado seus móveis, seus eletrodomésticos e uniformes e livros
escolares de seus filhos. A tragédia levou Lisa de volta à estaca zero e ela tem que
construir sua vida e a de seus filhos novamente do zero.
Cada evento de inundação traz milhares de histórias como a de Lisa, mas há
esperança. Em setembro de 2017, em parceria com o governo das Filipinas, o Banco
Mundial e o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) aprovaram
financiamento para o Projeto de Gestão de Inundações da Região Metropolitana de
Manila, no valor de US $ 500 milhões . É a primeira grande atividade a ser
implementada no Plano Diretor do governo. É também o primeiro projeto apoiado pelo
Banco nas Filipinas que se beneficia do cofinanciamento do Asian Infrastructure
Investment Bank.
O projeto tem quatro componentes: (i) modernização das áreas de drenagem; (ii)
Minimização de Resíduos Sólidos em Hidrovias; (iii) Habitação e Reassentamento
Participativo; e (iv) Gerenciamento de Projetos e Coordenação. Através destes
componentes, o projeto visa reduzir as inundações em cerca de 56 áreas de
drenagem. Pelo menos 1,7 milhão de pessoas, incluindo muitos colonos informais que
vivem perto de drenos e hidrovias, se beneficiarão diretamente do projeto.
O gerenciamento preventivo de riscos de inundação requer soluções de bombeamento
confiáveis. Sob o primeiro componente, o projeto construirá novas estações de
bombeamento e modernizará as já existentes, ao mesmo tempo em que melhorará a
infraestrutura de suporte e os sistemas de drenagem associados. Para cumprir o
segundo componente, a gestão de resíduos sólidos será melhorada através de melhores
serviços de coleta, conscientização da comunidade e programas baseados em
incentivos. A coleta aprimorada reduzirá a quantidade de resíduos sólidos que acabam
nas vias navegáveis e, portanto, nas estações de bombeamento, diminuindo
significativamente o risco de inundação. O terceiro componente lida com o
reassentamento. Moradores da cidade, como Lisa, cujas casas serão afetadas pelas
melhorias das áreas de drenagem e pela construção de novas estações de
bombeamento, talvez precisem se mudar para áreas mais seguras. Novos tipos de apoio
de aluguel foram planejados para fornecer às famílias reassentadas acomodações
transitórias e permanentes perto de seus locais de trabalho. Um programa de subsídio
de aluguel foi criado para garantir que as opções de reassentamento sejam acessíveis a
todos. E, finalmente, trabalhar com Organizações da Sociedade Civil como o Centro Life
Haven para Vida Independente, apoiará pessoas com deficiências que se mudam e
garantem que tenham acesso total a instalações e casas em locais de reassentamento.

Para cada etapa do projeto, ferramentas analíticas de gênero serão usadas para garantir
que as necessidades de mulheres e homens sejam abordadas e monitoradas. Por meio
de consultas com mulheres de vários grupos econômicos, pesquisas e censos, a equipe
gerará dados desagregados por gênero. As mulheres também terão um papel
importante no planejamento do reassentamento e nos programas de restabelecimento
dos meios de subsistência.
Se há uma coisa que as tempestades tropicais, como Ondoy e Karding, ensinaram a
todos, é que tufões, enchentes, gestão de resíduos sólidos, moradia e pobreza estão
inextricavelmente ligados. Este projeto é um importante passo em frente, não só na
gestão do risco de cheias, mas também no bem-estar social e prosperidade dos cidadãos
de Manila. O Projeto de Gerenciamento de Inundação da Região Metropolitana de
Manila está implementando abordagens inovadoras para promover o gerenciamento de
inundações inclusivo e resiliente.
FONTE:http://blogs.worldbank.org/water/managing-floods-inclusive-and-resilientdevelopment-metro-manila

EVENTOS

Barcelona Resilience Week 2018
FONTE:http://urbanresiliencehub.org/wp-content/themes/unresiliencehub/BRW-Programme.pdf
FONTE:https://www.youtube.com/watch?v=uqbiz9izomo&feature=youtu.be
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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/
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http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes
CEPED – PARANÁ
http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16

