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Casa Branca é a milésima cidade a aderir a campanha 
Cidades Resilientes da ONU 

A Defesa Civil Estadual parabeniza os municípios de Adolfo, Areoiópolis, 

Fartura, Sarapuí, Alambari e Casa Branca, pela adesão à campanha da 

Organização das Nações Unidas (ONU), "Construindo Cidades Resilientes: 
minha cidade está se preparando" e aproveita a oportunidade para, com 

grande alegria, destacar que Casa Branca é a milésima cidade do Brasil a 

participar da ação. 

A campanha materializa os anseios em âmbito municipal de realização de 

ações articuladas com todas as secretarias, para que sejam realizados 

trabalhos preventivos com a finalidade de melhorar efetivamente a vida da 

população paulista, criando uma consciência global dos benefícios da redução 

de riscos de desastres e capacitando pessoas para reduzirem sua 

vulnerabilidade às ameaças. 

São consideradas resilientes aquelas cidades com capacidade de resistir, 

absorver e se recuperar de forma eficiente dos efeitos de um desastre e, de 

maneira organizada, prevenir que vidas e bens sejam perdidos. Resiliência e 

redução de riscos de desastres devem fazer parte do desenho urbano e das 

estratégias para alcançar o desenvolvimento sustentável, sendo necessárias 

alianças fortes e ampla participação popular. 



A iniciativa ajuda as cidades a desenvolver indicadores e medidas de 

desempenho para acompanhamento de seus processos de crescimento 

urbano, a fim de reduzir os aspectos que conduzem ao risco de desastre, 

permitindo a  construção de cidades de todos os tamanhos e perfis mais 

resilientes e habitáveis. Uma das finalidades da campanha é mostrar que a 

redução de riscos e desastres ajuda na diminuição da pobreza, favorece a 

geração de empregos, de oportunidades comerciais e a igualdade social, além 

de garantir ecossistemas mais equilibrados e melhorias nas políticas de saúde 

e educação. 

O Estado de São Paulo recebeu em 2014 o certificado de Estado Modelo na 
campanha “Construindo Cidades Resilientes” da ONU, como forma de 
reconhecimento ao trabalho que São Paulo desenvolve na construção de 
cidades resilientes, além de torná-lo referência internacional no apoio a 
Campanha que difunde uma cultura de prevenção e comunidades seguras. 

  

Atualmente o Brasil é o país com o maior número de cidades resilientes 
totalizando 1001 (mais o Estado de São Paulo). São Paulo destaca-se como o 
estado com o maior número de adesões, são 434 cidades paulistas e o próprio 
Estado, que é o único estado resiliente no país. 

 

 

 

UN warns on extreme weather as hurricane 

Maria hits Caribbean 

 



FONTE (S):  ORGANIZAÇÃO METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM) 

Observando o impacto cada vez maior de eventos climáticos extremos, altos 
funcionários das Nações Unidas, incluindo o secretário-geral António Guterres e 
Miroslav Lajčák, o presidente da Assembléia Geral pediram esforços para aumentar a 
resiliência e fortalecer as medidas de mitigação de danos. 

"[A temporada de furacões deste ano] se encaixa em um padrão: as mudanças no 
nosso clima tornam os eventos climáticos extremos mais severos e freqüentes, 
levando as comunidades a um círculo vicioso de choque e recuperação", disse o Sr. 
Guterres. 

O evento de alto nível em Nova York ocorreu quando o furacão Maria embarcou em 
uma trilha de devastação através do Caribe. É a 13ª tempestade atlântica, o sétimo 
furacão e o quarto furacão principal (acima da categoria 3 na escala Saffir-Simpson) 
seguindo Harvey, Irma e José. 

Maria está seguindo uma faixa semelhante a Irma, atingindo pequenos estados 
insulares em desenvolvimento, que já foram atacados pela Irma. É excepcionalmente 
raro ter dois furacões de categoria 5 em um curto espaço de tempo e em uma faixa 
semelhante. 

Maria intensificou-se rapidamente em 18 de setembro, de uma categoria 1 a um 
furacão de categoria 5. Atingiu a ilha da Dominica com ventos máximos de 257 km / 
h. É o primeiro furacão da categoria 5 a atingir a ilha. Toda a ilha estava sob a 
influência de ventos de superfície de pico da parede. Recebeu mais de 150 milhas de 
precipitação. A ilha vizinha de Guadalupe também foi gravemente impactada, de 
acordo com Meteo-France. 

Maria fez pouso no território dos EUA em Porto Rico no dia 20 de setembro às 06h15 
AST (1015 UTC), com ventos máximos sustentados de 250 km / h. Prevê-se que passe 
apenas a norte da costa nordeste da República Dominicana à noite, de acordo com o 
Centro Nacional de Furacão dos EUA, que atua como Centro Meteorológico Regional 
Especializado (CMRE) da OMM. 

"Maria é um furacão de categoria 4 extremamente perigoso na Escala de Vento do 
Furacão Saffir-Simpson, e deve manter essa intensidade até atingir a terra", disse o 
Centro Nacional de Furacões. 

A última tempestade da categoria 4 para atingir Puerto Rico foi em 1932. Maria é o 
terceiro furacão da categoria 4 para fazer o terremoto dos EUA na mesma temporada, 
sem precedentes na era moderna. 

Os ventos de força de furacão se estendem para fora até 60 milhas (95 km) do centro e 
os ventos tropicais de tempestade se estendem para fora até 150 milhas (240 km). O 
NHC alerta para a onda de tempestade que ameaça a vida para Puerto Rico e Ilhas 



Virgens dos EUA e algumas das ilhas Leeward 6-9 pés acima do normal (1,8 a 2,7 
metros). 

Existe o risco de inundações e deslizamentos de terra ameaçadores de vida devido a 
fortes chuvas. As Ilhas Virgens americanas e britânicas podem receber 10 a 15 
polegadas adicionais (250 a 380 mms), isoladas 20 polegadas (500 mms). Porto Rico 
pode receber um adicional de 12 a 18 polegadas (300 a 460 mms), isolado 25 
polegadas (640 mm). 

Dominca, uma ilha montanhosa de cerca de 70 mil pessoas, perdeu todas as 
comunicações após o desastre. 

À medida que o furacão Maria atingiu, o primeiro-ministro da Dominica, Roosevelt 
Skerrit publicou uma mensagem no Facebook: 

"Os relatórios iniciais são de devastação generalizada. Até agora, perdemos tudo o que 
o dinheiro pode comprar e substituir. O meu maior medo pela manhã é que iremos 
despertar as notícias de ferimentos físicos graves e possíveis mortes como resultado 
de possíveis deslizamentos provocados por persistentes as chuvas. Assim, longe os 
ventos varreram os telhados de quase todas as pessoas com quem falei ou entrei em 
contato. O telhado da minha residência oficial estava entre os primeiros a sair e isso 
aparentemente provocou uma avalanche de telhados rasgados em A cidade eo campo. 
Venha amanhã de manhã, iremos na estrada, assim que tudo for claro, em busca dos 
feridos e daqueles presos nos escombros. Sinceramente, não estou preocupado com o 
dano físico, por isso é devastador ... de fato, incompreensível " 

"Meu foco agora é resgatar a assistência médica presa e segura para os 
feridos. Precisaremos de ajuda, meu amigo, precisaremos de ajuda de todos os tipos. É 
muito cedo para falar da condição do ar e dos portos do mar, mas eu suspeito que 
ambos serão inoperáveis por alguns dias. É por isso que estou ansioso para solicitar o 
apoio de nações e organizações amigas com serviços de helicóptero, pois 
pessoalmente estou ansioso para levantar e percorrer o país para ver e determinar o 
que é necessário ", escreveu o Sr. Skerrit 

FONTE:https://public.wmo.int/en/media/news/un-warns-extreme-weather-hurricane-

maria-hits-caribbean 

 

 

 

CEPAL: renda per capita é critério inadequado para 
orientar assistência ao desenvolvimento 



Países de renda média precisam ter acesso a financiamento e assistência para o 
desenvolvimento, defendeu na semana passada (21/09) a secretária-executiva da 
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena. A 
dirigente pediu uma revisão dos atuais critérios que classificam a riqueza partilhada 
das nações. Parâmetros vigentes inviabilizam a liberação de recursos para países 
latino-americanos e caribenhos. 

 

Secretária-executiva da CEPAL, Alicia Bárcena. Foto: CEPAL/Carlos Vera 

Países de renda média precisam ter acesso a financiamento e assistência para o 
desenvolvimento, defendeu na semana passada (21) a secretária-executiva da 
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena. A 
dirigente pediu uma revisão dos atuais critérios que classificam a riqueza partilhada 
das nações. Parâmetros vigentes inviabilizam a liberação de recursos para países 
latino-americanos e caribenhos. 

“O critério de renda per capita não reflete nem apreende a heterogeneidade social, 
econômica e ambiental nem a ampla diversidade de necessidades e desafios que 
caracterizam os países pertencente a esse grupo de renda (média)”, afirmou Bárcena 
em evento em Nova Iorque promovido pelos Ministérios das Relações Exteriores da 
Costa Rica e de Belarus. 

Segundo a classificação de junho de 2017 do Banco Mundial, na América Latina e no 
Caribe, existem 25 países de renda média, sete de renda alta — dos quais cinco são 
caribenhos — e apenas um de renda baixa. 

Bárcena propôs que os parâmetros de renda sejam complementados com um enfoque 
que aborde as lacunas estruturais de cada país. O objetivo dessa nova estratégia de 
avaliação é enfrentar, de forma eficaz, os desafios particulares das nações em 
desenvolvimento, que precisam de acesso justo e regulamentado a mercados de 
capitais, fontes de assistência e financiamentos subsidiados. 



Com 12 indicadores adicionais, para além do PIB per capita, o sistema de análise de 
lacunas estruturais permite medir índices de desigualdade, pobreza, dívida, 
investimento, poupança, produtividade e inovação, infraestrutura, educação, saúde, 
imposto, gênero e meio ambiente. 

Esse enfoque abrangente, explicou Bárcena, “parte da premissa de que não pode 
haver apenas uma classificação ou critério que se ajuste a todos os países”. Para a 
secretária-executiva, metodologia é “a base para uma agenda de cooperação inclusiva 
e igualitária”. 

Garantir mais recursos para o desenvolvimento será crucial para superar lacunas de 
desenvolvimento, acrescentou Bárcena. De acordo com as estimativas da CEPAL, os 
déficits de infraestrutura na América Latina e no Caribe exigirão um investimento 
médio de 6,2% do PIB para o período 2012-2020. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/cepal-renda-per-capita-e-criterio-inadequado-para-orientar-assistencia-ao-

desenvolvimento/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Brasil%29 

 

Diálogo de resiliência: o desastre que nunca aconteceu - 

A infra-estrutura resiliente pode ajudar a salvar o 
mundo? 

A série Diálogo de Resiliência foi lançada em 2011, quando grandes parceiros de 
desenvolvimento e parceiros humanitários no Banco Mundial concordaram em 
institucionalizar uma série de eventos à margem das Reuniões Anuais e de Primavera 
do WBG-FMI para monitorar o progresso na agenda de resiliência. Com mais de uma 
dúzia de eventos bem-sucedidos e dezenas de participantes de alto nível de governos 
nacionais e grandes agências de desenvolvimento, a série Diálogo de Resiliência traz 
conscientização e foco em advocacia política para questões no campo da gestão de 
riscos de desastres, incluindo financiamento, parcerias, inovação, tecnologia, 
preparação, capacidade institucional e muito mais. Esses eventos emblemáticos 
altamente visíveis ajudaram a garantir que a resiliência do clima e dos desastres 
permaneça na vanguarda dessas importantes conversas. 

Resumo do Evento:  
Co-hospedado pela União Europeia, pelo Governo do Japão, pela USAID e pelo Banco 

Mundial, esta instância da série Diálogo de Resiliência examinará em profundidade o 

papel que a infra-estrutura de qualidade, incluindo soluções baseadas na natureza, 

desempenhará na proteção comunidades de clima composto e risco de desastres. Nos 

próximos 20 anos, construiremos mais infra-estrutura do que os últimos 2.000 - 

bloqueando qualquer risco ou resiliência para as gerações futuras. Com as mudanças 

climáticas, a rápida urbanização e outros fatores que aumentam a vulnerabilidade, 



especialmente para os pobres, essa discussão irá explorar como o ambiente construído 

e as soluções baseadas na natureza podem proteger melhor as vidas e os meios de 

subsistência em todo o mundo. Sexta-feira, 13 de outubro de 2017 | Dia Internacional 

para Redução do Risco de Desastres | 2:00 - 3:00 PM | Sede do Banco Mundial, Sala 

MC 2-800 | Visite o GFDRR. 

https://www.gfdrr.org/resilience-dialogue-the-disaster-that-never-happened---can-resilient-

infrastructure-help-save-the-world- 

 

Evidências e resiliência urbana no Nepal 

Por Kamal Devkota e Kaustuv Raj Neupane 

O Nepal está experimentando uma rápida urbanização dando origem a riscos que cada 
vez mais causam preocupação. Na ausência de políticas rigorosas que regulam e gerem 
o crescimento, o desenvolvimento urbano descontrolado e acidental criou inúmeros 
problemas, incluindo deficiências nos serviços urbanos básicos; degradação 
ambiental; invasão em terras públicas, florestas e rios; e desenvolvimento de 
assentamentos espalhados. 

Desastres provocados por riscos naturais estão causando grandes perdas de vidas e 
ativos e representam uma ameaça inigualável para o desenvolvimento do Nepal. Os 
efeitos das mudanças climáticas e dos extremos agravaram ainda mais a 
vulnerabilidade do desastre do país. O Nepal, um dos países mais propensos a 
desastres do mundo, está exposto a múltiplos perigos, como terremotos, inundações, 
deslizamentos de terra, incêndios, ondas de calor e frio, raios, tempestades de 
tempestades de chuva, secas e epidemias. 

Considerando que a gestão de desastres foi incluída nos planos periódicos dos 
municípios desde 2009. Os Mapas de Vulnerabilidade de Terremoto foram preparados 
para apenas 5 municípios pelo Programa de Preparação para Redução de Riscos de 
Terremoto e Recuperação para o Nepal. Além disso, os Mapas de Perigo de Risco 
foram preparados para 4 municípios a partir de 2012. Há uma falta de preparação para 
lidar com desastres. A maioria dos municípios não tem uma seção de gerenciamento 
de desastres dentro de seu quadro institucional. 

Embora a ligação da pesquisa com a política seja uma grande preocupação no Nepal, 
os políticos e os decisores políticos raramente baseiam suas decisões em pesquisa, 
incluindo estudos sobre questões urbanas e ecossistêmicas, dada a dinâmica 
política. Assim, tornar a política baseada em evidências uma realidade continua a ser 
um desafio. Com base em entrevistas com especialistas durante este estudo, as razões 
sugeridas incluem o efeito da influência política na formulação de políticas, lacunas 
significativas nas políticas e práticas anteriores, disseminação de resultados de 



pesquisas, uso ineficaz de meios de comunicação e falta de envolvimento de 
pesquisadores com formuladores de políticas . Os processos de pesquisa consultiva são 
cruciais para melhorar o impacto da pesquisa em políticas. Os resultados das pesquisas 
são mais propensos a ser usados na elaboração de políticas se as partes interessadas - 
pesquisadores, profissionais, decisores políticos, e funcionários do governo - se juntam 
para definir problemas e ajudar a projetar pesquisa. Os formuladores de políticas 
consultados durante este estudo preferem recomendações específicas e concretas da 
pesquisa. Os resumos de políticas, os insights de pesquisa (duração de 1 página) que 
destacam problemas específicos e recomendações e outros formatos de comunicação 
breves são mais úteis para eles. Os meios de comunicação social também são 
ferramentas poderosas para promover o uso da pesquisa em políticas. No entanto, 
eles exigem informações mais confiáveis e válidas. Ressaltaram ainda que o momento 
da entrega dos achados da pesquisa é importante para uma formulação de políticas ou 
mudanças na política específica. As informações de pesquisa (comprimento de 1 
página) que destacam problemas específicos e recomendações e outros formatos de 
comunicação breves são mais úteis para eles. Os meios de comunicação social também 
são ferramentas poderosas para promover o uso da pesquisa em políticas. No entanto, 
eles exigem informações mais confiáveis e válidas. Ressaltaram ainda que o momento 
da entrega dos achados da pesquisa é importante para uma formulação de políticas ou 
mudanças na política específica. As informações de pesquisa (comprimento de 1 
página) que destacam problemas específicos e recomendações e outros formatos de 
comunicação breves são mais úteis para eles. Os meios de comunicação social também 
são ferramentas poderosas para promover o uso da pesquisa em políticas. No entanto, 
eles exigem informações mais confiáveis e válidas. Ressaltaram ainda que o momento 
da entrega dos achados da pesquisa é importante para uma formulação de políticas ou 
mudanças na política específica. 

A integração da redução do risco de desastres no planejamento e na política de 
desenvolvimento urbano é crucial para a sustentabilidade, mas é dificultada por 
lacunas institucionais. Garantir que as evidências sejam usadas no planejamento de 
resiliência continua sendo um desafio, pois os processos de formulação de políticas 
não reconhecem a necessidade de tais resultados de pesquisa. 

Oportunidades estão surgindo. Após a implementação do federalismo no Nepal, os 
municípios tornaram-se mais autônomos e podem impor impostos, alocar orçamento, 
fazer suas próprias políticas e aplicá-los. Isso lhes abriu oportunidades para projetar e 
implementar cidades inclusivas e resilientes por conta própria e pediram apoio de 
pesquisadores e grupos de defesa que apoiem o governo em diferentes áreas setoriais. 

O governo do Nepal também iniciou várias atividades de planejamento urbano. Dez 
novas cidades são planejadas ao longo da rodovia do meio da colina que conectam 
leste e oeste do Nepal. Estes são planejados para serem resistentes a desastres, 
centros econômicos e com identidades distintas. Eles representam os pilotos para que 
os pesquisadores contribuam para o planejamento urbano baseado em evidências, 
com resistência ao desastre e com o meio ambiente, capaz de ser replicado para além. 



O Programa de Ação Nacional de Adaptação do Nepal (NAPA) às mudanças climáticas 
identificou os Setores Urbanos e a Infra-estrutura como um dos seis temas-chave e 
incluiu "Promover os assentamentos e as infra-estruturas urbanas inteligentes do 
clima" como um dos nove projetos prioritários. É cada vez mais importante incorporar 
avaliações de risco de desastres no planejamento urbano e gerenciamento de 
assentamentos humanos propensos a desastres e particularmente abordando os 
problemas de assentamentos informais em áreas de alto risco. Os esforços coletivos de 
pesquisadores, decisores políticos e profissionais sobre a revisão, formulação e 
implementação de políticas para a urbanização resiliente serão essenciais para 
avançar. 

Os esforços coletivos do governo, dos pesquisadores, dos decisores políticos e dos 
profissionais sobre a revisão, formulação e implementação de políticas para a 
urbanização resiliente são indispensáveis. No Nepal, a pesquisa é mais dominada por 
instituições financeiras internacionais e agências doadoras. A maioria dessas atividades 
de pesquisa inclui avaliação de projetos, avaliação e estudos com base nos Termos de 
Referência do projeto. Não há quase nenhum financiamento estatal para a pesquisa de 
políticas. Por conseguinte, o aumento do financiamento público para a investigação de 
políticas aumentaria a apropriação dos decisores políticos nos resultados da 
investigação. 

Da mesma forma, as organizações de pesquisa têm fraca legitimidade e uma estreita 
aceitação pública. Eles são principalmente auto-organizados e dependem de 
financiamento externo. À medida que o governo é mais estruturado e formal, os 
decisores políticos mostram uma relutância em reconhecer e apreciar o conhecimento 
proveniente da pesquisa. 

A reconceptualização da pesquisa de políticas como um inquérito coletivo para gerar 
um conhecimento compartilhado sobre questões políticas específicas pode torná-lo 
mais efetivo. Isso implica uma abordagem engajada e reflexiva da pesquisa que não só 
geraria novos conhecimentos, mas também asseguraria que os tomadores de decisão 
adquiram plenamente o conhecimento. Sobre todas as pesquisas políticas, escrever 
resultados de pesquisas em diferentes formatos e pontos de venda e diálogos em 
diferentes níveis e entre as partes interessadas da política, em última análise, 
contribuirão para a formulação e implementação de políticas efetivas no Nepal. 

FONTE:https://www.acccrn.net/blog/evidence-and-urban-resilience-nepal 

 

 

Q & A: como as cidades podem se recuperar de 
desastres naturais 



Por Alfredo Stein Heinemann 

No espaço de um mês, centenas de vidas foram perdidas devido a desastres 
naturais. O México foi atingido por dois terremotos de grande magnitude dentro de 
duas semanas, enquanto bandas dos EUA e do Caribe foram severamente danificadas 
ou destruídas pela força de três furacões sucessivos: Harvey, Irma e Maria. A 
Conversação falou com Alfredo Stein Heinemann - um palestrante em planejamento 
de desenvolvimento urbano com mais de 30 anos de experiência em estudos de 
reconstrução pós-desastre - para ver como as comunidades podem mitigar e se 
recuperar da devastação causada por desastres naturais. 

Quem são as pessoas com maior risco de desastres naturais? 

Na minha experiência de diferentes lugares ao redor do mundo, as pessoas que mais 
sofrem quando ocorrem desastres são os pobres urbanos. Normalmente, nessas 
comunidades, os materiais que as pessoas usam para construir suas casas são de 
qualidade inferior. Além disso, como a terra é tão cara na cidade, os pobres acabam 
vivendo em áreas mais vulneráveis aos impactos de terremotos ou furacões. 

O que é interessante sobre o recente terremoto no México, é que as áreas afetadas 
que vimos através das imagens transmitidas em todo o mundo parecem relativamente 
bem-off, e muitos dos edifícios que colapsaram estavam localizados em bairros de 
classe média. Em comparação com o terremoto que atingiu a Cidade do México em 
1985 e matou 5.000 pessoas, houve muitas perdas desta vez, e não há dúvida de que 
os códigos, normas e práticas de construção melhoraram na cidade nas últimas 
décadas. 

Mas ainda assim, penso que há questões em curso em matéria de corrupção e 
negligência quando se trata de regulamentação e supervisão de construção - não só no 
México, mas em todo o mundo - onde as empresas de construção às vezes usam 
materiais menos robustos para reduzir custos. É um pouco como a controvérsia que 
vimos durante o recente incêndio na Grenfell Tower em Londres. 

Quanto tempo será até que as autoridades possam garantir que os edifícios sejam 

seguros? 

Inspecionar os edifícios para avaliar se eles têm danos estruturais pode realmente ser 
um processo bastante rápido. Se houver bons engenheiros civis que tenham 
experiência na reconstrução pós-desastre, eles podem fazer as avaliações dentro de 
alguns dias. A minha preocupação com este tipo de desastre está relacionada com os 
processos que acontecem depois, quando o destaque desaparece e ninguém mais está 
prestando atenção. 

Em bairros que já estavam bem estabelecidos, haverá especulação na terra. Nos 
bairros existentes, onde as famílias de baixa renda viviam lado a lado com famílias de 
classe média e alta, haveria um empurrão de desenvolvedores privados para comprar 
os edifícios danificados ou desmoronados, para que eles pudessem reconstruir 



apartamentos caros lá em vez de. Então você acaba com novos edifícios que apenas as 
famílias de renda mais alta podem pagar. 

Por exemplo, após as inundações e os deslizamentos causados pelo furacão Mitch em 
Honduras em 1998, algumas favelas e assentamentos informais - especialmente 
aqueles localizados perto das margens dos rios - foram declarados inabitáveis. A 
escassez de terrenos acessíveis nas cidades foi um fator que levou à deslocalização de 
famílias de baixa renda longe de onde eles originalmente viveram, e permitiu que 
grupos e desenvolvedores de maior renda capturassem muitas dessas terras vazias. 

Uma coisa semelhante aconteceu no Chile, na cidade de Talca, onde a pesquisa 
preliminar mostrou que bairros bastante misturados no passado começaram a tornar-
se gentrificados no processo de reconstrução que começou após o terremoto de 
2010. O problema é que os governos nacionais e locais às vezes se apressam a declarar 
certas áreas inseguras, sem saber que isso abre o caminho para a especulação 
imobiliária e eventualmente despejos de mercado. 

Essa é uma das razões, se você me perguntar, que as pessoas não devem 
necessariamente ser permanentemente deslocadas ou deslocadas dos lugares onde 
viviam; porque esse lugar é sua casa, está perto de onde eles trabalham e é onde a 
rede social toda está localizada. 

Então, o que pode ser feito para ajudar as comunidades a se unir e ficar no lugar que 

eles chamam de casa, na sequência de um desastre natural? 

O mais importante é não tratar pessoas como vítimas. Eles foram atingidos por um 
terremoto ou um furacão, e eles estão em estado de choque, e eles provavelmente 
precisarão de muita ajuda. Mas eles são os que foram afetados e, como tal, devem ser 
parte fundamental das decisões e dos processos de reconstrução e reconstrução. 

Forças externas, como governos e agências de ajuda, bem como arquitetos e 
engenheiros, precisam ajudar as comunidades a fazerem parte desse processo, em vez 
de tomar decisões em seu favor. As comunidades precisam estar ativas e envolvidas, 
não apenas passivamente esperando que as coisas aconteçam. As imagens de 
solidariedade das pessoas que trabalham juntas e ajudam seus vizinhos no México e 
no Caribe são, portanto, encorajadoras. 

Os governos e as ONGs que ajudam na reconstrução também precisam estar cientes 
das redes sociais e das atividades econômicas que as pessoas locais tiveram antes e 
também tentar reconstruí-las. 

Minha principal mensagem é: não mudar as pessoas. Uma das principais razões pelas 
quais o esforço de recuperação foi tão lento no Haiti é que as pessoas foram movidas a 
quilômetros de onde viviam - muitos ainda estão em abrigos temporários quase oito 
anos após o terremoto de 2011. 



Os especialistas estão prevendo que os eventos climáticos extremos se tornarão 

ainda mais severos - você acha que as pessoas que vivem em lugares vulneráveis 

podem um dia ser forçados a abandonar suas casas? 

Eu respondo com outra pergunta: você pensaria em evacuar Londres porque há uma 
possibilidade de inundações? E a resposta seria não, porque encontraríamos recursos 
tecnológicos e financeiros para investir em tornar a cidade mais resiliente. 

Eventos atmosféricos graves e extremos fazem parte da nossa vida diária a partir de 
agora, e temos que aprender a viver com eles. A vida continuará no Caribe, a vida 
continuará na Cidade do México, e acho que, em vez de considerar a mudança de 
pessoas para fora desses lugares, precisamos considerar o que podemos fazer para 
minimizar os impactos das mudanças climáticas ou dos futuros terremotos. 

Claro, quando você tem dois furacões desta escala batendo em uma fileira, é como ter 
dois grandes ataques cardíacos um após o outro. Mas há formas de construir com 
tecnologia apropriada, o que pode reduzir a possibilidade de os edifícios serem 
totalmente destruídos, ao mesmo tempo em que tornam a recuperação de desastres 
mais direta. 

Em vez de pessoas que estão indo e vivendo em áreas vulneráveis e em risco, 
promulguem políticas que permitam às pessoas acessar terras mais seguras com 
serviços onde viver a preços acessíveis perto dos locais onde trabalham. Introduzir 
pequenos esquemas de crédito, que permitem às pessoas construir suas próprias casas 
com padrões elevados, com assistência técnica, enquanto ainda possuem a capacidade 
de reembolsar os empréstimos. Investir em infra-estrutura para estabilizar parcelas e 
tornar a terra acessível. Estes são os tipos de medidas que devemos pensar, 
especialmente em cidades que são muito propensas a esses tipos de desastres. 

Outro problema com as grandes histórias de desastres, como as que experimentamos 
no mês passado - especialmente quando se relacionam com os impactos do clima 
severo e extremo - é que as famílias de baixa renda que vivem em áreas vulneráveis 
em cidades de todo o mundo estão sofrendo mais de curto e intensas chuvas 
torrenciais que podem causar pequenos deslizamentos de terra ou inundações de 10 
ou 15 casas em uma favela em uma hora e ondas de calor intensas que afetam idosos 
e bebês e secam as fontes de água nas proximidades. Os impactos diários desses 
eventos climáticos estão corroendo os ativos dos pobres urbanos. E porque estas não 
são histórias de desastre, não ouvimos falar sobre elas. 

Como os governos dos países mais pobres podem investir em medidas como essas, 

para tornar mais fácil lidar com os desastres quando ocorrem? 

As pessoas pobres têm recursos. Não estou apenas falando sobre a casa que eles já 
construíram por seus próprios meios; As pessoas também têm redes sociais, educação, 
saúde - eles têm suas próprias atividades geradoras de renda. Assim, você sempre 
pode confiar nos recursos que as pessoas já possuem, para ajudar na recuperação de 



desastres e para tomar medidas de adaptação que ajudem a reduzir ou mitigar o risco 
de futuros eventos climáticos. 

É impressionante ver, quando você visita as favelas, como as pessoas já estão tomando 
medidas; Por exemplo, dentro de suas casas eles levantam suas camas e 
equipamentos elétricos do chão quando sabem que as enchentes estão chegando. O 
problema é que acadêmicos, agências de ajuda ou governos não conseguem ver o que 
as pessoas já estão fazendo. 

Considere que cerca de dez anos atrás, a maioria das casas no mundo em 
desenvolvimento não foram construídas pelos governos ou empresas privadas, eles 
foram construídos pelos esforços das pessoas. É possível aproveitar os recursos locais 
e apoiar as pessoas a tomarem medidas preventivas através de parcerias com os 
setores público e privado - seja agências filantrópicas como a Fundação Bill e Melinda 
Gates, ou empresas privadas e bancos. O papel dos governos é permitir a formação 
dessas parcerias. 

Ao fornecer uma melhor assistência técnica e alocar uma pequena quantidade de 
recursos para melhorar a qualidade da habitação, você pode efetivamente mobilizar 
recursos locais para ajudar a resolver o problema. Os esquemas de cofinanciamento e 
microcrédito, como o PRODEL na Nicarágua, permitem às pessoas o poder de fazer 
adaptações e tomar medidas preventivas, utilizando seus próprios recursos junto com 
o financiamento do governo local, do setor privado ou de agências internacionais de 
ajuda. Estes tipos de programas existem em diferentes partes do mundo, e cada vez 
mais você vê comunidades organizadas com essa capacidade de negociar com os 
governos locais. 

Em vez de esperar que os serviços sejam entregues, as pessoas estão dizendo aos seus 
governos locais "vamos investir nosso trabalho, nosso trabalho, nossos recursos, se 
você nos permitir e nos ajudar a prestar serviços nessas comunidades". Então, quando 
há esses eventos dramáticos, é importante não perder de vista o fato de que os 
principais recursos necessários para a recuperação já estão lá, e essas são as próprias 
pessoas, com suas próprias capacidades, profissões e redes sociais. É aí que começa a 
reconstrução. 

FONTE:https://theconversation.com/qanda-how-cities-can-recover-from-natural-disasters-

84409 
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Lançamento das Diretrizes para Observação de 
Manifestações e Protestos Sociais 

O Escritório Regional para América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos (ACNUDH) e parceiros lançam no início de outubro (5) em 
São Paulo a versão em português do documento “Diretrizes para a Observação de 
Manifestações e Protestos Sociais”, um guia de assistência prática aos observadores de 
direitos humanos no contexto de manifestações e protestos sociais. 

Segundo o ACNUDH, o aumento das manifestações e protestos é tema crucial que tem 
emergido no Brasil. De acordo com o escritório de direitos humanos da ONU, cidadãos 
e cidadãs estão demandando mais às democracias, exigindo maiores níveis de 
participação, transparência, não discriminação e maior acesso a direitos essenciais. 

“Junto a isto, entretanto, tem-se observado em alguns contextos um incremento nos 
meios utilizados pelos Estados para desarticular os movimentos sociais, mediante o 
uso da força de forma desproporcional e não focalizada, a realização de ações 
destinadas a desencorajar a participação cidadã, e a criminalização dos protestos 
sociais e de defensores e defensoras de direitos humanos”, afirmou. 

Nesse contexto, o ACNUDH enfatiza a importância do papel do(a) observador(a) de 
direitos humanos, que contribui para o exercício livre, pleno e efetivo dos direitos 
fundamentais envolvidos em qualquer forma de participação pública. Sua atuação dá 
maior segurança aos participantes, uma vez que eles dissuadem, com sua presença, 
possíveis violações aos direitos humanos e, caso haja violações, as tornam públicas 
para que possam ser devidamente examinadas e investigadas. 

Em 2016, para dar aos observadores(as) de direitos humanos os meios necessários 
para colaborar no exercício de suas funções, o ACNUDH, em conjunto com instituições 
nacionais de direitos humanos e Defensorias Públicas da região, elaborou o 
documento “Diretrizes para a Observação de Manifestações e Protestos Sociais”. 

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) e o Conselho Nacional dos 
Direitos Humanos (CNDH) participaram ativamente do processo de elaboração destas 
diretrizes. Trata-se de um guia de assistência prática a todos que exercem a tarefa de 
observação de reuniões e ações coletivas, com o fim de facilitar o processo de 
verificação do cumprimento de obrigações e normas internacionais, o monitoramento 
das circunstâncias que emolduram as manifestações e protestos, bem como a 
captação de informação, sua revisão e eventual e imediato uso frente a violações aos 
direitos humanos. 



O documento recolhe as experiências e boas práticas das instituições nacionais de 
direitos humanos e Defensorias Públicas da região, em matéria de observação de 
manifestações e protestos sociais no contexto da América do Sul. 

O evento de lançamento do documento é promovido por ACNUDH, Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) e Conselho Nacional dos Direitos Humanos 
(CNDH), com o apoio da Conectas Direitos Humanos. O encontro será aberto ao 
público, sendo destinado especialmente a organizações da sociedade civil, membros 
do Ministério Público, da Defensoria Pública, representantes do governo e jornalistas. 

Os debatedores são Ana Paula de Souza, oficial de direitos humanos do Escritório 
Regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
(ACNUDH); 
Marlon Weichert, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão Adjunto (PFDC); 
Darci Frigo, presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH); Henrique 
Apolinário, da Conectas Direitos Humanos; Camila Marques, advogada e coordenadora 
do Centro de Referência Legal da Artigo 19; Davi Quintanilha Failde de Azevedo, 
coordenador auxiliar do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos, da 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 

Serviço 

Data: 05 de outubro de 2017, às 18h30 
Local: Auditório da FGV Direito (Rua Rocha, 233, São Paulo) 
Clique aqui para confirmar presença (até 3 de outubro). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkOJJ3RcicqTBCQ4v2zRUhv8UsLYn9UMAZMQiEDN8J_2Y8vQ/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            MAIS 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 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  

resiliente-edital-de-chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 


