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Japão: pilares da resiliência
Propenso a tufões, inundações e terremotos, o Japão desenvolveu habilidades únicas
para lidar com desastres naturais. Com profunda experiência em tudo, desde
infraestrutura física até recuperação rápida, o país transformou a prova de desastres em
uma ciência exata.
Tóquio tomou medidas ativas para reduzir o risco de inundação. À medida que a
população da cidade crescia no século XX, as bacias dos rios Naka e Ayase, ao sul de
Tóquio, viram uma rápida expansão suburbana acompanhada por uma mudança
drástica no perfil de utilização da terra. Entre 1955 e 2010, a parcela das áreas
construídas no uso total da terra aumentou de 5% para 52%, enquanto a parcela de
arrozais e campos caiu de 68% para apenas 33%. A topografia local não ajudou em nada:
a área não é apenas em forma de bacia - o que significa que o excesso de água da chuva
tende a permanecer parada - mas contém cinco rios com gradientes incomumente
baixos - o que significa que a água é lenta para drenar para o mar.
O MLIT já havia construído vários dutos de descarga de rio acima do solo para canalizar
as águas de inundação da área quando começou a construir um canal de controle de
inundação subterrâneo em 1993. Consistindo em cinco poços que coletam escoamento
de cinco rios, direcionam-no ao longo de um túnel subterrâneo e bombeiam em outro
rio e daí para o mar, o Canal de Controle de Inundações de Tóquio - ou MOUDC - como
é oficialmente conhecido - custou quase US $ 3 bilhões e levou 13 anos, de 1993 a 2006,
para ser construído.
Obviamente, construir uma infraestrutura física elaborada nunca pode ser uma solução
universal para o problema das inundações. Inundações inevitavelmente ocorrerão em
algum lugar como um risco residual de desastre. Nesse caso, o objetivo deve ser
minimizar o perigo, fornecendo avisos precoces que permitem às pessoas nas áreas
afetadas tomar as precauções necessárias.

FONTE:https://www.ft.com/brandsuite/cabinet-office-japan/japan-pillars-ofresilience.html?bitly_hash=gLOWMzs9BO&utm_source=twitter&utm_campaign=floodcontrol

Limiares dependentes da faixa para aviso prévio de
inundação global
Esta pesquisa descreve uma nova abordagem para estimar limites de aviso que mantêm
a consistência estatística com as previsões operacionais em todos os prazos de
entrega. O procedimento é desenvolvido no contexto do sistema global de
conscientização sobre inundações. Um conjunto de dados consistente de previsão de 21
anos é usado para derivar limites com cobertura global e intervalo de previsão de até
seis semanas.
Estes são comparados com os limiares derivados de uma reanálise atmosférica de última
geração usada para executar a simulação da linha de base nos anos 1986–2017 e para
dar uma melhor estimativa dos estados hidrológicos atuais. As descobertas mostram
que o uso de limites constantes para a previsão de inundações em 30 dias, como na
atual configuração operacional do Sistema Global de Sensibilização sobre Inundações, é
consistente em toda a faixa de previsão em apenas 30% a 40% da rede fluvial,
dependendo do retorno da inundação período.
As descobertas mostram que os limiares dependentes do intervalo, de duração semanal,
são uma alternativa mais adequada aos limiares invariantes no tempo, pois melhoram a
consistência do modelo, bem como as habilidades em monitoramento de inundações e
alerta precoce, particularmente em períodos de previsão mais longos.
FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2589915519300185?token=88F3D008D4F9669522
9E16C0DD37605E5A7E01762126636C120A76C95CB714AA47D3CE995F88AF1A1535E5DBAEEE0D47

Modelagem
da
dinâmica
de
coordenação
interorganizacional no planejamento de resiliência de
sistemas de infraestrutura: uma estrutura de simulação
de rede multicamada
Este artigo propõe e testa uma estrutura multicamada para simular a dinâmica de rede
da coordenação interorganizacional entre sistemas de infraestrutura interdependentes
(IISs) no planejamento de resiliência. A coordenação interorganizacional entre os IISs
(como transporte, controle de inundações e gerenciamento de emergências) afetaria
bastante a eficácia do planejamento de resiliência. Portanto, é importante examinar e

entender a dinâmica da coordenação em redes de organizações dentro e através de
vários sistemas no planejamento de resiliência.
Para capturar a natureza dinâmica da frequência de coordenação e a heterogeneidade
das organizações, este artigo propõe uma estrutura de simulação de rede multicamada
que permite a caracterização da dinâmica de coordenação interorganizacional dentro e
através dos IISs. Na estrutura proposta, as probabilidades de coordenação são utilizadas
para aproximar os diferentes níveis de colaboração entre as organizações. Com base
nessas colaborações derivadas, o processo de simulação perturba os links intra-camada
ou entre camadas e revela o nível de coordenação interorganizacional dentro e entre os
IISs.
Para testar a estrutura proposta, o estudo examinou uma rede de colaboração
multicamada de 35 organizações de cinco sistemas de infraestrutura no Condado de
Harris, no Texas, com base nos dados coletados de uma pesquisa após o furacão Harvey.
Os resultados indicam que antes do furacão Harvey:
1. a coordenação entre organizações em diferentes sistemas de infraestrutura é
menor que a coordenação nos sistemas individuais;
2. as organizações do sistema de desenvolvimento comunitário tinham um baixo
nível de coordenação para mitigação de riscos com as organizações nos sistemas
de controle e transporte de inundações;
3. alcançar um nível maior de coordenação entre as organizações nos sistemas de
infraestrutura é mais difícil e exigiria uma maior frequência de interação (em
comparação com a coordenação dentro do sistema).
Os resultados mostram a capacidade da estrutura de simulação de rede multicamada
proposta para examinar a dinâmica de coordenação interorganizacional no nível do
sistema (por exemplo, dentro e entre os IISs). A avaliação da coordenação
interorganizacional dentro e através dos IISs esclarece importantes interdependências
organizacionais nos IISs e leva a recomendações para melhorar o processo de
planejamento de resiliência.
FONTE:https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0224522

Parceria entre ACNUR e ManpowerGroup capacita mais
de 600 profissionais em situação de refúgio no Brasil
O Brasil tem sido destino de muitos refugiados, principalmente venezuelanos. Até
setembro de 2019, mais de 224 mil refugiados e migrantes da Venezuela entraram no

país para solicitar o reconhecimento da condição de refugiado ou para pedir visto de
residência.
Ser inserido no mercado de trabalho é fundamental para se estabelecer, no entanto,
esse tem sido um grande desafio para os abrigados aqui.
Essa é a constatação da consultora de carreira do ManpowerGroup, Priscila Minelli
Moraes, e do líder de Recursos Humanos, Leandro Fernandes, que, nos últimos meses,
participaram de ações com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) – parceria que
já ajudou mais de 600 pessoas que buscam uma oportunidade profissional.
“Ao contrário do que se costuma ouvir, em muitos casos, a dificuldade de arrumar um
trabalho nem sempre é a qualificação, mas sim, a falta de oportunidades e a necessidade
de recuperação da autoestima e confiança em suas capacidades”, avaliou Moraes.
“Boa parte das pessoas que chegam tinham uma carreira constituída em seu país, no
entanto, ao procurarem um emprego são avaliados pela situação de fragilidade em que
se encontram e não pelas suas habilidades”, completou.
Perfil socioeconômico dos refugiados no Brasil
Dados da pesquisa “Perfil socioeconômico dos Refugiados no Brasil”, divulgados em
maio deste ano pelo ACNUR, comprovam essas afirmações.
De acordo com o levantamento, dos que vivem atualmente no país, 34% concluíram
ensino superior; 19,5% estão em busca de emprego, e metade dos entrevistados
apontou o acesso ao mercado de trabalho como o principal obstáculo em conseguir uma
vaga.
Parcerias para empoderar refugiados
O apoio do ManpowerGroup às ações do ACNUR começou em julho deste ano no Brasil
com o projeto “Carreira – Impulsionando talentos”, que tem como objetivo apoiar as
organizações da sociedade civil na recolocação de pessoas refugiadas no mercado de
trabalho brasileiro.
A iniciativa já realizou ações em São Paulo e em Boa Vista, capital de Roraima,
oferecendo suporte na preparação de currículo, orientação sobre como participar de
entrevistas de emprego, além de apresentar um panorama do mercado de trabalho.
“Empoderar essas pessoas com conhecimento é dar a elas a oportunidade de reconstruir
suas vidas mesmo em meio à situação adversa em que elas se encontram”, destacou o
líder do RH, Leandro Fernandes.
Os especialistas do ManpowerGroup apontaram as principais características dos
refugiados que podem ser grandes diferenciais para as empresas.

“São experientes e engajados (normalmente não faltam ao trabalho, se esforçam e são
gratos pela oportunidade de reescrever sua história). Essas qualidades impactam
positivamente o ambiente profissional”, avaliam.
Ainda segundo os especialistas, pessoas em situação de refugio no país demonstram
alto grau de motivação e esforço para entrar no mercado de trabalho brasileiro.
“Muitos têm formação especializada, pós-graduação e falam vários idiomas”, apontam.
Trabalho decente para pessoas em situação de vulnerabilidade
Além de promover a capacitação, o ManpowerGroup também organiza ações para
aproximar empresas locais dos profissionais.
Segundo os especialistas da empresa, “A contratação dessas pessoas é uma atitude
inclusiva, evidenciando boas práticas de responsabilidade social e gera valor para a
empresa contratante, impulsionando a inovação por serem pessoas com culturas
diferentes e que trazem um outro olhar”.
Comentando sobre a parceria, o oficial de Meios de Vida do ACNUR, Paulo Sérgio de
Almeida, avaliou que, para a organização, “se aliar a uma empresa global com larga
experiência em preparar pessoas para o mercado de trabalho é um grande passo para
que refugiados e refugiadas trilhem seus caminhos nessa nova fase de suas vidas”.
Ele ressalta que o foco da agência tem sido parcerias que promovam cursos rápidos e
de alto impacto, proporcionando o conhecimento necessário para as pessoas que estão
atualmente procurando trabalho recomeçarem suas vidas.
Conheça três atitudes simples que podem ajudar a quebrar os estigmas relacionados
a refugiados e migrantes nas empresas
 Preparar

o ambiente – conscientizar as pessoas que os refugiados são
profissionais capacitados, motivados e dispostos a contribuir com a
produtividade da empresa;
 Estar disposta a recebê-los e entender a particularidade de cada um – como eles
vêm de uma cultura diferente, a comunicação precisa ser mais efetiva e o
cuidado frequente;
 Empatia – se colocar no lugar deles, afinal muitos de nós somos fruto de refúgio/
imigração na origem de nossas famílias.
Sobre o ManpowerGroup Brasil
Presente no Brasil desde 2000, o ManpowerGroup Brasil é referência no setor de
recursos humanos, encontrando soluções inovadoras que ajudam candidatos e
empresas de todos os portes e segmentos a vencer na Era do Potencial Humano.
A empresa possui no país as marcas especializadas Manpower®, Experis®,
ManpowerGroup® Solutions e Right Management®.

Sobre o ACNUR
Criado em 1950 por resolução da Assembleia Geral da ONU, a Agência das Nações
Unidas para Refugiados (ACNUR) protege e ajuda refugiados e populações apátridas em
todo o mundo. Por seu trabalho humanitário, recebeu duas vezes o Prêmio Nobel da
Paz (1954 e 1981). Atualmente, a agência conta com quase 12 mil funcionários e está
presente em cerca de 130 países.
No Brasil, o ACNUR atua em cooperação com o Comitê Nacional para os Refugiados
(Conare) e em coordenação com os governos federal, estaduais e municipais, a
sociedade civil e o setor privado.
FONTE:https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/05/Resumo-ExecutivoVersa%CC%83o-Online.pdf

EUA: Abordando a desigualdade no risco de inundação
Por Lori Pottinger
Mais de 7 milhões de californianos vivem em locais com risco de inundação. Mas nem
toda comunidade está bem preparada para se recuperar de enchentes. Um novo
estudo, liderado por especialistas da Universidade da Califórnia, Irvine (UCI), está
analisando como as inundações afetam a desigualdade social em partes do estado
propensas a inundações. Conversamos com os líderes do projeto Richard
Matthew e Brett Sanders sobre o assunto.
PPIC: Como as inundações afetam a desigualdade social?
RICHARD MATEUS: A desigualdade geralmente cresce com desastres. Existe uma série
de maneiras pelas quais os riscos aumentam a desigualdade social, e espera-se que
esses impactos aumentem à medida que as inundações se tornam mais frequentes e
intensas devido às mudanças climáticas. Comunidades de baixa renda e pessoas de cor
tendem a ter consideravelmente menos acesso a recursos, como seguros, para ajudálos a se recuperar de enchentes. Eles geralmente não têm bom acesso às informações
de resposta a emergências. As inundações podem afetar sua saúde e impor vários custos
que não estavam esperando. Eles podem perder o emprego e a moradia a preços
acessíveis. Eles podem ter pouco acesso a fundos de ajuda. No final do dia, as pessoas
com renda mais alta geralmente acabam no mesmo lugar em que estavam antes de um
desastre, mas as pessoas com renda mais baixa acabam em pior situação. E esses efeitos
podem durar anos e, às vezes, até trazer perdas permanentes.
PPIC: Fale sobre como avaliamos atualmente o risco de inundação local e estadual.

BRETT SANDERS: Basicamente, confiamos nos mapas da Agência Federal de
Gerenciamento de Emergências (FEMA) para avaliar o risco de inundações em todo o
estado. Tomamos muitas decisões sobre o risco à propriedade e às pessoas com base
em se elas vivem dentro ou fora das zonas de alto risco de inundação que esses mapas
mostram. Os mapas da FEMA são bastante enigmáticos sobre o risco de inundação e
não foram projetados para ajudar a pessoa comum a entender sua exposição a
inundações ou quais podem ser os impactos. Essa abordagem faz um péssimo trabalho
ao preparar as comunidades para serem mais resilientes às inundações. O que sabemos
do trabalho que fizemos no sul da Califórnia é que a criação de visualizações de
inundações em parceria com os afetados leva a informações muito mais úteis. E os
dados de resolução fina fazem a diferença. Ao visualizar as inundações na escala de
prédios e ruas, não apenas aumentamos a conscientização sobre as inundações, mas
podemos minimizar as diferenças nas percepções sobre as inundações. Isso prepara o
terreno para conversas produtivas - descobrindo os problemas com os quais as
comunidades se preocupam e o que pode ser feito para minimizar futuros impactos de
enchentes. Também apresenta uma oportunidade para levar a ciência climática ao
planejamento de inundações. Essa abordagem de “modelagem colaborativa de
inundações” é totalmente complementar ao programa de seguros da FEMA.
PPIC: Quais são algumas mudanças políticas que poderiam ajudar a Califórnia a
proteger melhor aqueles que estão mais em risco?
RM: No curto prazo, precisamos especialmente trazer modelos de inundação
colaborativos para a avaliação climática do estado . Mapas de inundação devem ser
desenvolvidos com as pessoas que serão afetadas, para que possamos entender como
as inundações afetarão as pessoas e identificar as maneiras pelas quais elas são
vulneráveis. Nosso estudo será um passo nessa direção. A longo prazo, precisamos de
maneiras justas e acessíveis para reduzir a vulnerabilidade a inundações em grande
parte da Califórnia. Isso pode significar inclusão no planejamento de redução de riscos,
melhoria das comunicações de emergência, acesso da comunidade a recursos para as
pessoas afetadas pelas inundações - e também políticas para proteger as comunidades
de baixa renda das perdas em que elas sofrem desproporcionalmente.
BS: A Califórnia deve ter dados de inundação intuitivos e acionáveis disponíveis em todo
o estado. São necessárias informações mais classificadas para os diferentes tipos de
riscos de inundação em todo o estado - barragens quebrando, aumento do nível do mar,
precipitação intensa e fluxos de lama saindo das montanhas.
FONTE:https://www.ppic.org/blog/addressing-inequality-in-flood-risk/

Austrália: A violência doméstica disparará após o
incêndio, e os governos não poderão mais ignorá-la
Por Rowena Maguire, Danielle Bozin e Gary Mortimer

Nas últimas duas semanas, incêndios florestais ocorreram em Nova Gales do Sul e
Queensland. Embora a narrativa pareça focada em causas potenciais e pontuação
política, o que se perde nesta discussão é o papel da recuperação pós-desastre e,
especificamente, como ela se relaciona com o gênero.
Desastres têm impactos de gênero. Geralmente, os desastres afetam
desproporcionalmente mulheres e meninas, com mulheres e crianças 14 vezes mais
propensas a morrer em um desastre natural em escala global.
No contexto do incêndio florestal australiano, a pesquisa mostra que as mulheres têm
mais probabilidade do que os homens de querer evacuar, e os homens têm mais
probabilidade de as mulheres quererem permanecer e "combater o fogo". Isso significa
que os homens têm três vezes mais chances de morrer em incêndios florestais do que
as mulheres.
Mas os impactos de gênero dos incêndios florestais também afetam as
consequências. Há uma crescente conscientização na
Austrália entre
os pesquisadores e os que trabalham nos serviços de apoio às mulheres de que
desastres naturais ampliam as condições que levam a incidentes de violência doméstica.
No entanto, as leis e políticas sobre clima, desastre e meio ambiente são "cegas ao
gênero" - elas não mencionam nem reconhecem o gênero como um problema.
Violência de gênero após desastres
As pessoas lutam para lidar muito depois que um desastre se instala devido a níveis
significativos de perturbação familiar, incluindo deslocamento, isolamento social,
trauma psicológico e desespero financeiro.
Os atuais incêndios florestais destruíram muitas casas e levaram a traumas
generalizados, o que significa repercussões a longo prazo, como as ramificações
financeiras da perda de propriedade e a interrupção da atividade econômica .
Esses impactos trazem consigo um impacto emocional que pode pressionar a dinâmica
familiar e levar as famílias a um ponto de ruptura. Se a história nos disser alguma coisa,
isso incluirá um aumento da violência de gênero.
Após o furacão Katrina, um estudo constatou um aumento de 98% na violência contra
as mulheres, medida antes e depois do desastre.
Um estudo realizado após a inundação de Whakatane, em 2004, na Nova Zelândia,
descobriu que as chamadas da polícia dobraram e a carga de trabalho das agências de
violência doméstica triplicou após a enchente.
Da mesma forma, a organização Health Health Goulburn North East (um serviço de
saúde especializado para mulheres) relatou na esteira dos incêndios no sábado negro
em Victoria, em 2009, um aumento na incidência de violência doméstica contra
mulheres durante a recuperação pós-desastre.

Além disso, as mulheres que já vivem em um relacionamento de abuso podem
experimentar uma maior gravidade após o desastre, porque podem ser separadas de
sistemas de apoio, como familiares e amigos, que oferecem alguma proteção. Essas
mulheres podem ser forçadas a confiar no agressor para sobreviver ou ter acesso a
serviços.
Abordando o gênero na lei climática
A lei climática permanece em grande parte cega quanto ao gênero na Austrália. Em
2017, após anos de lobby, os grupos de mulheres conseguiram que a ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas adotasse " planos de ação de
gênero ".
Esses planos promovem dois conceitos-chave: equilíbrio de gênero e política de
resposta a gênero .
O equilíbrio de gênero é definido como sendo alcançado quando há um número
aproximadamente igual de homens e mulheres participando de negociações ambientais
internacionais.
A política de resposta ao gênero exige que os governos identifiquem, compreendam e
implementem iniciativas destinadas a abordar as lacunas de gênero no setor ambiental.
A criação desses planos de ação de gênero da ONU significa que os governos, incluindo
o governo australiano, devem começar a identificar e responder aos impactos de gênero
das mudanças climáticas. Mas o governo australiano ainda não trouxe essas
recomendações para suas políticas climáticas.
Austrália não adota recomendações da ONU
O principal texto internacional organizador sobre gestão de desastres é o Quadro de
Sendai para Redução de Riscos de Desastres , um acordo não vinculativo de 15 anos da
ONU, que exige que os países apliquem uma abordagem sensível ao gênero na
preparação e resposta a desastres.
Mas as políticas australianas de desastre não fazem isso. Por exemplo, o Plano Estadual
de Gerenciamento de Desastres de Queensland é eficaz em termos de resposta física a
um desastre, mas a política permanece cega quanto ao gênero. Não considera
adequadamente os efeitos de desastres de início súbito ou lento no nível doméstico.
O governo australiano não apenas precisa adotar uma abordagem sensível ao gênero na
política e no planejamento de desastres, mas também deve financiar melhor os grupos
na linha de frente, respondendo à violência de gênero após um desastre.
Isso inclui grupos que fornecem apoio jurídico, como Serviços Jurídicos para
Mulheres e Assistência Jurídica, e deve estender-se a grupos que oferecem
acomodações, aconselhamento e outro apoio a mulheres afetadas pela violência de
gênero.

A Linha Nacional de Aconselhamento sobre Agressão Sexual, Família e Violência
Doméstica - 1800 RESPECT (1800 737 732) - está disponível 24 horas por dia, sete dias
por semana, para qualquer australiano que tenha sofrido ou esteja correndo risco de
violência familiar e doméstica e / ou agressão sexual.
FONTE:https://theconversation.com/domestic-violence-will-spike-in-the-bushfire-aftermath-andgovernments-can-no-longer-ignore-it-127018

Entrega de programas de resiliência climática em
contextos frágeis e afetados por conflitos
Esta revisão explora como os programas e projetos de resiliência climática podem ser
projetados, estabelecidos e gerenciados para serem resilientes em contextos frágeis e
afetados por conflitos. Ele combina aprendizado baseado em evidências de mais de
quatro anos de implementação de 15 projetos em 13 países, bem como do Gerente de
Fundos BRACED e Gerente de Conhecimento.
Um subconjunto de projetos BRACED - no Mali, Mianmar, Níger, Sudão do Sul - foi
explorado em particular profundidade: veja a sinopse do estudo de caso. A revisão está
estruturada em torno de três temas: Antecipe riscos operacionais compreendendo-os,
considerando como integrar a análise de contexto e o gerenciamento de riscos ao design
e implementação do projeto, melhorando a compreensão dos contextos locais e a
natureza dos riscos e atualizando regularmente essa análise.
Absorva os impactos construindo resiliência, sensibilidade a conflitos e uma abordagem
'Não prejudique' no ciclo do projeto de programas de resiliência climática, além de
integrar abordagens de construção da paz, desenvolvimento, humanitárias e de
adaptação às mudanças climáticas nos programas. Adapte-se aos desafios alinhando a
tolerância ao risco e a flexibilidade do projeto entre doadores e parceiros de
implementação, com base na confiança e na comunicação clara, e estabelecendo
abordagens adaptáveis e mecanismos de financiamento flexíveis que permitem o rápido
ajuste das atividades durante as crises para proteger os ganhos de resiliência no terreno.
FONTE:http://www.braced.org/resources/i/Delivering-climate-resilience-programmes-in%20fragilecontexts/

Quadro regional de resiliência às mudanças climáticas
desenvolvido

Por Mwangi Gakunga
A COMESA desenvolveu um projeto de Estrutura Regional de Resiliência para fortalecer
a capacidade de seus membros de resistir a desastres ocasionados por efeitos adversos
das mudanças climáticas.
O desenvolvimento da estrutura foi informado pela crescente vulnerabilidade dos países
regionais às mudanças climáticas e outros desastres, como inundações, deslizamentos
de terra, secas, ciclones, epidemias de doenças, ondas de calor, entre outros.
Em meados deste ano, a região experimentou ciclones devastadores Idai e Kenneth, que
afetaram o Malawi, o Zimbábue e Moçambique, causando mais de 1.000 mortes, infraestrutura e danos à propriedade em bilhões de dólares.
O consultor do COMESA para Mudanças Climáticas, Dr. Mclay Kanyangarara, explicou
durante a abertura da reunião que o Quadro Regional de Resiliência também abordará
a abordagem fragmentada e aleatória de gerenciar riscos, choques e tensões, que
provou ser ineficaz quanto à magnitude das perdas e danos continua a escalar.
“Os recursos alocados a projetos e programas de desenvolvimento muito necessários
são desviados para lidar com os efeitos dos desastres, prendendo muitos deles em um
ciclo vicioso de pobreza e subdesenvolvimento”, observou ele.
Ele disse que a reunião de validação é fundamental para fornecer uma plataforma para
os Estados Membros revisarem e fornecerem informações finais sobre o projeto de
estrutura de resiliência, após o qual será apresentada aos órgãos políticos do COMESA
para adoção e subsequente implementação. A resiliência aumentará a capacidade dos
Estados-Membros de reduzir o risco de desastres das mudanças climáticas nas
economias nacionais.
Em sua declaração, o representante da Comissão da União Africana, Gatkuoth Kai, disse
que os desastres da mudança climática não estão apenas aumentando, mas também se
tornando mais imprevisíveis.
"A ferramenta eficaz para criar resiliência é reconhecer que os desastres continuarão a
ocorrer, mas não devem afetar nossas vidas, daí a importância de desenvolver e
implementar a estrutura de resiliência", disse Kai.
Dezessete dos 21 Estados Membros do COMESA estão participando da reunião. São
eles: Burundi, Comores, Djibuti, RD do Congo, Eritreia, Etiópia, Eswatini, Quênia,
Madagascar, Malawi, Maurício, Ruanda, Seychelles, Sudão, Uganda, Zâmbia e
Zimbábue.
Durante os dois dias, os delegados discutirão as disposições de implementação e as
oportunidades de financiamento para as intervenções da estrutura de resiliência
regional, apresentarão recomendações de domesticação das disposições da estrutura
de resiliência, a fim de fortalecer os esforços nacionais de fortalecimento da resiliência

e desenvolver um roteiro de implementação da resiliência regional do COMESA.
estrutura.
No desenvolvimento da estrutura, o COMESA está cooperando com parceiros, incluindo
as Comunidades Econômicas Regionais (RECs) da Comissão da União Africana (AUC), o
Centro de Previsão e Aplicações Climáticas da IGAD (ICPAC) e o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (Escritório Regional da África para o PNUD).
FONTE:https://www.comesa.int/regional-climate-change-resilience-framework-developed/

EVENTOS

Fórum “Fake News em Meteorologia”
Auditório do Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS)

A geração de boatos ou notícias falsas não é prática recente na sociedade. Entretanto,
a forma e a velocidade com que esses conteúdos são propagados atualmente
constituem fenômeno novo, com implicações frequentemente graves para pessoas e
instituições. Difundidas por diferentes plataformas, como redes sociais e aplicativos de

comunicação, as chamadas “fake news” têm servido a uma série de interesses escusos
em vários campos – do político ao empresarial, do científico ao religioso, entre outros.
No caso da Meteorologia, as fake news têm gerado uma série de problemas, tanto para
a população, que se vê bombardeada por informações inverídicas acerca da ocorrência
iminente de catástrofes naturais, quanto para os serviços de meteorologia e
departamentos de Defesa Civil, que são forçados a interromper suas atividades normais
para esclarecer os cidadãos que, sobressaltados, buscam informações para se certificar
se realmente enfrentarão uma tempestade, um furacão ou um tornado. Pata refletir
sobre este cenário, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à
Agricultura (Cepagri) da Unicamp, com o apoio da Secretaria Executiva de Comunicação
(SEC) da Unicamp e da Cocen, promoverá no próximo dia 27 de novembro, das 9h às
12h, no Auditório do Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS), o Fórum “Fake News
em Meteorologia”. O objetivo do evento, voltado a estudantes, pesquisadores,
jornalistas e interessados no tema, é reunir especialistas que tragam contribuições para
a melhor compreensão sobre problemática das fake news e de como este fenômeno
pode ser enfrentado pela sociedade. O mediador do evento será o jornalista Manuel
Alves Filho.
Vagas limitadas
FONTE:https://www.cocen.unicamp.br/eventos/inscricao/264
FONTE:https://www.cocen.unicamp.br/eventos/id/264/forum-fake-news-em-meteorologia

INFORMAÇÕES
PROMOTOR BRASIL
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3
CAMPINAS RESILIENTE - OBSERVATÓRIO
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio
REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

http://www.cidadesresilientes.net/
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

