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PMA ajuda a treinar funcionários de Moçambique para
prevenir desastres

O Programa Mundial de Alimentação, PMA, vai permitir que 38 integrantes do
Instituto Nacional de Gestão de Calamidades tenham formação no manuseio,
mapeamento e processamento de dados espaciais obtidos por Veículos Aéreos Não
Tripulados conhecidos por drones.
O governo moçambicano conta com o apoio do Programa Mundial de Alimentação,
PMA, na Redução do Risco de Desastres, através do projeto de Fornecimento de
Material e Criação de Capacidade Nacional para Uso de Veículos Aéreos Não Tripulados
conhecidos por drones.
Um memorando assinado em Maputo, capital do país, prevê que o Instituto Nacional de
Gestão de Calamidades, Ingc, esteja devidamente equipado e preparado para Redução
do Risco de Desastres em Moçambique.
Plano

Karin Manente, representante e diretora nacional do PMA em Moçambique disse a
jornalistas que o apoio faz parte do Plano Estratégico Nacional de cinco anos e tem a
colaboração com Ingc e o Governo.
“O Memorando de Entendimento hoje assinado constitui prova inequívoca desse
compromisso. Este acordo visa o desenvolvimento de Capacidade Nacional/Institucional
do Ingc, através do fornecimento de material e treinamento de técnicos do Cenoe,
Centro Nacional Operativo de Emergência, no uso de Veículos Aéreos Não
Tripulados, Vant ou drones e suas aplicações, diante dos desafios impostos pelas
alterações climáticas.”
A representante da agência assegura que o uso eficaz da tecnologia vai garantir
informações mais fiáveis e precisas para a tomada de decisões em tempo real e, em
última instância, salvará vidas.
Manuseio
“Este acordo inclui a assistência técnica e financeira ao Cenoe, nomeadamente: na
formação técnica de cerca de 38 quadros do Ingc de todos os níveis e pontos focais
Setoriais no manuseio, levantamento de dados, na análise e processamento de dados
espaciais de imagens dos drones e seus aplicativos; no fornecimento de material; no
mapeamento de áreas de riscos a desastres naturais em oito distritos da bacia do rio
Licungo usando drones como suporte. ”
Karin Manente disse ainda que o acordo assinado com o Ingc faz parte dos princípios
das Nações Unidas de “Não Deixar Ninguém para Trás”, razão pela qual, o PMA pretende
continuar a apoiar o Ingc em Moçambique a fazer diferença: salvando vidas.
O apoio global do PMA Moçambique ao Ingc inclui nove drones inseridos no valor
global orçado em 10 milhões de meticais.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/08/1635902?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=758e6f62f1EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_30_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-758e6f62f1105027597

Debate em SP discute relação entre objetivos globais,
setor privado e direitos humanos
A relação entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o setor privado e
os direitos humanos foi tema de painel da Virada Sustentável, promovido pela Rede
Brasil do Pacto Global.
À luz dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o encontro debateu
os avanços dessa agenda ao longo da história, projetando os desafios até 2030, prazo
estipulado para o alcance dos ODS. Entre os aspectos pouco difundidos sobre a

declaração, foi destacada pelos palestrantes a importância do desenvolvimento
econômico e da erradicação da pobreza como premissa para o cumprimento dos
direitos humanos.
“O que nos leva a uma situação de não cumprimento da agenda começa pelo próprio
modelo econômico que só reitera e consolida o sistema de desigualdade. Governos têm
o papel de regular, mas as empresas são o ponto-chave, porque são elas que estão
dentro do modelo econômico”, afirmou Luciana Vila Nova, gerente de sustentabilidade
da Natura.
Ela destacou ainda que as empresas brasileiras podem atuar para fortalecer suas
comunidades e buscar o desenvolvimento social sustentável. Segundo a executiva, é
possível gerar impacto social positivo por meio de modelos de negócios, fomentando e
implementando soluções inovadoras e colaborativas.
A representante da Comissão Interamericana para os Direitos Humanos (CIDH), Paula
Danese, enfatizou que a questão da desigualdade social e econômica é essencial para os
direitos humanos na América Latina, e destacou a importância dos ODS para a região.
“A pobreza é uma linha que corta todas as relações de direitos humanos. Para melhorar
o cenário, é preciso se preocupar com a pobreza, que está no eixo central dos ODS”,
disse.
O painel destacou a atuação do Pacto Global do ONU na defesa dos direitos humanos,
ao promover o engajamento do setor privado. “É uma forma de trazer outros atores, de
não limitar o debate sobre direitos humanos aos Estados. Outros atores também têm
responsabilidade e precisam participar desta temática”, afirmou Jefferson Nascimento,
representante da Conectas.
O painel contou com a mediação de Juliana Ramalho, representante da Mattos Filho e
coordenadora do GT Direitos Humanos da Rede Brasil do Pacto Global.
Rede Brasil na Virada Sustentável
Além do painel Direitos Humanos e ODS, a Rede Brasil do Pacto Global esteve na
abertura da Virada Sustentável, com a participação de Denise Hills, presidente da
iniciativa, no debate que deu início ao evento.
Também integrou o painel Visões sobre Água, no dia 23. Giuliana Moreira, assessora de
assuntos hídricos da Rede Brasil do Pacto Global, contribuiu com a discussão sobre o
manejo e acesso sustentável da água.
A Virada Sustentável é um movimento de mobilização colaborativa em prol da
sustentabilidade. Ocorreu entre 23 e 26 de agosto, em São Paulo, e sua programação
incluiu eventos culturais, seminários e ações em diversos locais da cidade.
FONTE:http://pactoglobal.org.br/direitos-humanos-e-empresas-o-pacto-global-na-virada-sustentavel2018/

Combinação de mudança climática e desigualdade
conduz cada vez mais risco
Uma combinação de mudança climática e níveis crescentes de desigualdade é um fatorchave para o risco no mundo de hoje, e a convergência desses dois fatores exige maior
atenção, pois representam uma ameaça existencial à sobrevivência dos pobres,
especialmente aqueles que vivem no clima. zonas de risco. Esta foi a principal
descoberta de uma discussão envolvendo especialistas da ONU no Deutsche Welle
Global Media Forum, em Bonn, esta semana.
As pessoas pobres são mais vulneráveis aos impactos negativos das mudanças climáticas
e têm menos recursos para se adaptar. Em 2017, muitos países da América Latina,
Caribe, Sul da Ásia e África foram confrontados com consequências desastrosas de
furacões, inundações e secas . Milhares de pessoas perderam suas vidas, enquanto
milhões foram deslocados e ficaram lutando por necessidades básicas, incluindo comida
e água.
Devido à gravidade da situação, o Conselho de Direitos Humanos da ONU adotou no ano
passado a Resolução das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e Mudança Climática,
conclamando os Estados membros e atores não estatais do setor privado a abordar os
direitos humanos das pessoas afetadas pelo clima. E a questão dos direitos humanos
está incluída no preâmbulo do Acordo de Paris 2015 sobre as Alterações Climáticas .
Antes do Fórum de Mídia Global da Deutsche Welle deste ano em Bonn, que tinha foco
nas desigualdades globais, a Secretária Executiva da ONU sobre Mudanças Climáticas,
Patricia Espinosa, disse:
“A mudança climática é mais do que apenas o clima, está conectada a alguns dos
problemas mais urgentes que a humanidade enfrenta atualmente. Ao tomar uma ação
global e coordenada sobre a mudança climática cumprindo seus compromissos no
âmbito do Acordo de Paris, as nações podem enfrentar significativamente esses grandes
desafios e, ao mesmo tempo, alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) ”.
Destacando como os riscos ambientais sempre afetam os escalões mais pobres da
sociedade, Koko Warner, Gerente do Programa de Adaptação da Mudança Climática da
ONU, citou o exemplo das enchentes devastadoras no Paquistão em 2010, que
afetaram 20 milhões de pessoas . Naquele ano centenas de pessoas morreram, cerca
de um milhão de casas foram danificadas ou destruídas e 300 mil pessoas foram
deslocadas.

“Após as enchentes, as pessoas lutaram para manter seus filhos nas escolas ou colocar
comida na mesa; e cerca de 60% das pessoas afetadas perderam seus meios de
subsistência ”, disse ela.
Koko Warner falou sobre como o governo paquistanês, entre outras medidas, lançou
iniciativas de apoio à renda para reduzir os impactos da inundação em 1 milhão de
famílias pobres. O programa ajudou a construir resiliência entre as comunidades
afetadas, visando o empoderamento das mulheres.
Trabalhando juntos, as mulheres ajudaram suas comunidades a se reconstruir. Como
exemplo, ela mencionou como a combinação de cartões de identidade e acesso a
máquinas ATM permitiu que as mulheres recebessem seus pagamentos, que eles
usavam para consertar alimentos e casa e manter seus filhos na escola. O fornecimento
de ferramentas técnicas, como acesso a carteiras de identidade e transferências em
dinheiro, abriu ainda mais o caminho para um futuro melhor após as enchentes.
“As carteiras de identidade permitiram que as mulheres pobres abrissem de repente
uma conta bancária, o que era importante para elas tirarem suas famílias da pobreza”,
explicou ela. "O que imaginamos molda nosso futuro e devemos moldá-lo juntos".
Outros especialistas destacaram como as mudanças climáticas agravam particularmente
a desigualdade no mundo ao expor os mais pobres dos pobres - especialmente mulheres
e crianças - a riscos. Neste contexto, o palestrante Zita Sebesvari, do Instituto para o
Meio Ambiente e a Segurança Humana da Universidade das Nações Unidas (UNU-EHS),
falou sobre as comunidades deltas do mundo e os problemas que enfrentam por causa
da mudança climática. Ela falou sobre o Delta do Mekong no Vietnã e revelou como as
inundações afetam as pessoas naquela parte do mundo.
"Dependendo da época, grandes partes do delta são inundadas, mas o padrão de
inundação varia devido a decisões de desenvolvimento e mudanças climáticas", disse
ela. “Consequentemente, os agricultores perdem seus rendimentos e opções de
subsistência, e alguns podem até ser forçados a buscar outras fontes de renda. Mas nem
todos os agricultores podem pagar por mudanças tão radicais ”.
Falando sobre a interligação dos efeitos da mudança climática e os problemas que as
pessoas enfrentam por causa disso, Matthias Braubach, do Centro Europeu para o Meio
Ambiente e Saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS) também lança luz sobre
questões relacionadas à saúde que podem surgir devido às desigualdades existentes.
"Há uma diferença entre desigualdade - onde os aspectos são simplesmente diferentes
e não iguais - e desigualdade - o que é dito ser uma distinção injusta", disse ele. “Vemos
diferentes dimensões das desigualdades em escala global, por exemplo, em relação à
mudança climática. Muitos dos recursos do nosso planeta já foram consumidos pelo
nosso estilo de vida, e temos que perguntar quanto resta para as gerações futuras ”.
Matthias Braubach também forneceu alguns insights sobre diferentes países, como o
Azerbaijão e a Bulgária, e apontou como as pessoas pobres sofrem com problemas de

saúde causados pelos efeitos das mudanças climáticas, como beber água suja e
sobreviver ao clima frio sem aquecimento suficiente.
No evento em Bonn, jornalistas de diferentes países enfatizaram que pesquisas
conduzidas por agências da ONU em diferentes partes do mundo deveriam trazer mais
histórias de interesse humano para o público, para que o público possa encontrá-lo mais
compreensível e envolvente. Profissionais de mídia presentes no evento também
enfatizaram a necessidade de informar melhor o público em geral não apenas sobre o
que acontece devido às mudanças climáticas, mas também por que e como as mudanças
climáticas ocorrem.
Sobre o Fórum de Mídia Global da Deutsche Welle
O Fórum de Mídia Global da Deutsche Welle é uma conferência de mídia internacional
que reúne tomadores de decisão e multiplicadores das áreas de jornalismo, mídia
digital, política, negócios, sociedade civil e ciência de todo o mundo. Mais de 2.000
participantes vieram a Bonn de 11 a 13 de junho para o evento deste ano.
FONTE:https://unfccc.int/news/combination-of-climate-change-and-inequality-increasingly-drivesrisk

O que a mudança climática poderia fazer para a saúde
mental?
Ondas de calor e outros eventos climáticos extremos causados pelas mudanças
climáticas podem ter profundas implicações para os traços de personalidade e saúde
mental, alertou Ronald Fischer em sua palestra pública inaugural como professor de
psicologia na Universidade Victoria de Wellington.
Fazendo referência a um artigo publicado no início deste ano na Scientific Reports , um
periódico online da editora Nature , Fischer falou sobre pesquisas que mostram que
pessoas com a mesma constituição genética podem ter personalidades muito
diferentes, dependendo do clima em que vivem.
O artigo, baseado em pesquisa de Fischer, Anna Lee, da Universidade de Victoria, e Dr.
Machteld Verzijden, da Universidade Aarhus, na Dinamarca, diz que o impacto na
personalidade dos genes que regulam a dopamina, um importante neurotransmissor no
cérebro, é mais pronunciado em climaticamente estressante. ambientes.

A dopamina é fundamental para o processamento de riscos e recompensas do cérebro
e ajuda a determinar características comportamentais como extroversão e estabilidade
emocional.
Fischer e seus co-pesquisadores descobriram que as diferenças de dopamina predizem
traços de personalidade das populações em climas exigentes, mas não em climas
temperados e menos exigentes.
Sua descoberta foi derivada da meta-análise de dados envolvendo mais de 125.000
participantes em mais de 70 sociedades ou territórios.
"Se você está em um clima desafiador e seu sistema genético não é tão eficiente no
processamento de recompensas ou na regulação de possíveis desafios, então você pode
se sentir mais estressado e mais propenso a não se sentir bem", disse Fischer em sua
palestra.
"Por outro lado, se você tem um sistema que não é tão bom, mas vive em um ambiente
onde a vida é muito tranquila, não há desafio, então basicamente não deve haver um
forte efeito sobre como você se sente."
Ele advertiu: “Se você acompanhou as notícias - por exemplo, as incríveis ondas de calor
na Europa - que tipo de desafios veremos em um futuro próximo quando o clima se
tornar mais extremo e criarmos mais serviços de saúde mental para pessoas que possam
precisar disso?
Fischer foi reconhecido como um dos 10 psicólogos interculturais mais influentes do
mundo e seu trabalho recebeu mais de 11.500 citações.
Ele é um especialista na intersecção entre psicologia e cultura.
"O contexto é importante e você precisa estudar a variabilidade cultural", disse ele ao
público da palestra.
É uma explicação para o que tem sido chamado de “crise de replicação” na psicologia crítica de estudos cujos resultados não são replicados quando realizados em outros
lugares.
A variabilidade cultural “influencia se certas descobertas irão se replicar e isso
influenciará os modelos de tratamento que temos para a psicologia clínica, como
devemos treinar gerentes e, basicamente, como entendemos os humanos como
pesquisadores psicológicos”.
Como outro exemplo, Fischer deu a interação entre clima, dinheiro e bem-estar.
“Se você vive em um ambiente desafiador, muito quente ou muito frio ou oscilando
entre esses dois extremos, isso é realmente desafiador para o nosso corpo. Também é
realmente um desafio para nós conseguirmos comida suficiente. Se está congelando, de

onde você tira comida? Se está realmente quente, sem chuva, de onde você tira
comida?
O dinheiro pode amortecer condições extremas, disse ele. Ele permite que você compre
ar condicionado, isolamento e outras coisas para que você possa prosperar e superar
suas circunstâncias ambientais.
"Por outro lado, se você mora em um ambiente onde está frio ou é muito quente e você
não tem recursos para combater isso, você está infeliz".
As implicações desse padrão no contexto da aceleração das mudanças climáticas e dos
recentes problemas econômicos globais não devem ser subestimadas, diz
Fischer. "Precisamos agir, mas também precisamos considerar todos os fatores
complexos que influenciam nosso comportamento, se quisermos mudá-lo."
"Somos basicamente uma rede de fatos interligados", disse ele ao público da palestra. “E
essa é a parte divertida. Para começar a separar o que está acontecendo.
FONTE:https://www.victoria.ac.nz/news/2018/08/what-climate-change-could-doto-mental-health

EUA: Desastres naturais ampliam brecha de riqueza racial
De Amy McCaig
Danos causados por desastres naturais e esforços de recuperação lançados em seus
resultados aumentaram a desigualdade de riqueza entre as raças nos Estados Unidos,
de acordo com uma nova pesquisa da Universidade Rice e da Universidade de
Pittsburgh.
"Danos feitos: Os impactos longitudinais dos perigos naturais sobre a desigualdade de
riqueza nos Estados Unidos" aparecerá em uma próxima edição de Problemas
Sociais. Um suplemento ao documento destaca a lacuna de riqueza entre brancos e
negros atribuível a danos causados por desastres naturais de 1999 a 2013 em 20
condados dos EUA.
As pesquisadoras Junia Howell, pesquisadora do Instituto Kinder para Pesquisa Urbana
e professora assistente de sociologia na Universidade de Pittsburgh e Jim Elliott,
professor de sociologia da Rice e colega do Instituto Rice's Kinder, combinaram dados
longitudinais de quase 3.500 famílias nos Estados Unidos. com dados governamentais
sobre danos locais em desastres naturais, Ajuda Federal de Gerenciamento de
Emergências (FEMA) e demografia. Eles seguiram essas pessoas de 1999 a 2013 como
danos causados por desastres em escalas variadas em locais onde eles viviam, e
examinaram como sua riqueza pessoal foi afetada.

"No ano passado, os Estados Unidos sofreram mais de US $ 260 bilhões em danos diretos
de desastres naturais - principalmente dos furacões Harvey, Irma e Maria", disse Howell,
que foi o principal autor do estudo. “E também houve numerosos incêndios florestais,
enchentes e tornados. Os dados mostram que, desde 2000, aproximadamente 99% dos
condados dos EUA sofreram danos significativos de algum tipo de desastre natural, com
custos que deverão aumentar significativamente nos próximos anos. Queríamos
investigar como esses danos afetam a desigualdade e a acumulação de riqueza ”.
Brancos que viviam em municípios com apenas US $ 100.000 em danos de 1999 a 2013
ganharam uma média de aproximadamente US $ 26.000 em riqueza. No entanto,
aqueles que viviam em municípios com pelo menos US $ 10 bilhões em danos durante
o mesmo período ganharam quase US $ 126.000, segundo o jornal.
"Em outras palavras, os brancos que vivem em municípios com danos consideráveis
decorrentes de desastres naturais acumulam mais riqueza do que seus colegas brancos
que vivem em municípios sem grandes danos causados por desastres naturais", disse
Howell.
No entanto, entre os negros, latinos e asiáticos, os resultados foram na outra direção. Os
negros que viviam em condados com apenas US $ 100.000 em danos ganharam uma
média estimada de US $ 19.000 em riqueza, enquanto aqueles que vivem em condados
com pelo menos US $ 10 bilhões em danos perderam estimados US $ 27.000. Latinos
em condados com US $ 100.000 em danos ganharam US $ 72.000 em média, e aqueles
em áreas com pelo menos US $ 10 bilhões em danos perderam cerca de US $ 29.000. E
os asiáticos ganharam US $ 21.000 em média e perderam US $ 10.000,
respectivamente. Essas diferenças ocorreram mesmo após os pesquisadores
controlarem uma ampla gama de fatores, incluindo idade, escolaridade, propriedade da
família, status familiar, mobilidade residencial, status de vizinhança e população do
condado.
"Colocado de outra forma, os brancos acumulam mais riqueza após os desastres
naturais, enquanto os moradores de cor acumulam menos", disse Elliott. "O que isto
significa é que a desigualdade de riqueza está aumentando nos países atingidos por mais
desastres".
Os pesquisadores puderam estimar por condado quanto da desigualdade é atribuída a
desastres naturais. No condado de Harris, no Texas, o aumento relacionado à catástrofe
na diferença de riqueza entre negros e brancos, em média, foi de US $ 87.000.
A história não para por aí, disseram Howell e Elliott. Os condados que receberam mais
ajuda da FEMA viram aumentos adicionais na desigualdade de riqueza além daqueles
atribuídos aos próprios desastres naturais. Por exemplo, os brancos que viviam em
condados que receberam pelo menos US $ 900 milhões em ajuda da FEMA de 1999 a
2013 acumularam US $ 55.000 a mais em média do que os brancos semelhantes vivendo
em condados que receberam apenas US $ 1.000 em ajuda. Por outro lado, os negros que
vivem em condados que receberam pelo menos US $ 900 milhões em ajuda da FEMA
acumularam US $ 82.000 menos em média do que os negros similares vivendo em
condados que receberam apenas US $ 1.000 em ajuda da FEMA. Da mesma forma, os

latinos acumularam US $ 65.000 a menos em média, e outras raças (maioria asiáticos)
acumularam US $ 51.000 a menos.
"Não está claro por que mais ajuda da FEMA está exacerbando a desigualdade", disse
Howell. “Mais pesquisas são claramente necessárias. No entanto, com base em
trabalhos anteriores sobre desastres como os furacões Katrina e Harvey, sabemos que
a ajuda da FEMA não está equitativamente distribuída entre as comunidades. Isso é
particularmente verdadeiro quando se trata de redesenvolvimento de infra-estrutura,
que geralmente tem efeitos profundos na valorização da propriedade dos moradores e
na vitalidade dos negócios. Quando certas áreas recebem mais ajuda para o
redesenvolvimento e esses bairros também são basicamente brancos, a desigualdade
racial será ampliada ”.
Além de exacerbar as lacunas de riqueza racial, os pesquisadores descobriram que, após
desastres naturais, a desigualdade de riqueza também aumenta com base na posse da
casa própria. As pessoas que possuíam casas em condados que experimentaram altos
níveis de danos causados por desastres naturais acumularam em média 72.000 dólares
a mais de riqueza do que suas contrapartes em condados com poucos desastres. Os
locatários, por outro lado, perderam US $ 61.000 em riqueza, em média, em relação aos
locatários em condados com poucos desastres naturais.
“Colocado de outra forma, os desastres naturais foram responsáveis por um aumento
de US $ 133.000 na desigualdade entre proprietários e arrendatários nos países mais
atingidos”, disse Elliott.
Da mesma forma, os residentes com formação universitária acumularam em média US
$ 111.000 a mais se vivessem em um município que vivenciou desastres extremos em
comparação com seus colegas que não sobreviveram a desastres. Por outro lado,
aqueles com apenas 10 anos de escolaridade que viviam em condados que sofreram
desastres extremos perderam US $ 48.000 de danos causados por desastres naturais,
em média, quando comparados com os homólogos que não sobreviveram a desastres.
"Em outras palavras, nos municípios com mais danos, os desastres naturais são
responsáveis por um aumento de US $ 159 mil na lacuna de riqueza educacional", disse
Howell.
Howell e Elliott disseram que os resultados indicam que dois grandes desafios sociais de
nossa era - desigualdade de riqueza e aumento dos custos de desastres naturais - estão
conectados de forma crescente e dinâmica. Eles esperam que a pesquisa encoraje um
exame mais aprofundado da desigualdade de riqueza nos EUA e o desenvolvimento de
soluções para resolver o problema.
“A boa notícia é que, se desenvolvermos abordagens mais equitativas para a
recuperação de desastres, poderemos não apenas enfrentar melhor esse problema, mas
também ajudar a construir uma sociedade mais justa e resiliente”, concluíram Howell e
Elliott.

Os pesquisadores agora estão construindo este trabalho examinando como as
organizações sem fins lucrativos e sem fins lucrativos locais influenciam a desigualdade
social após desastres naturais.
FONTE:http://news.rice.edu/2018/08/20/natural-disasters-widen-racial-wealth-gap/

Equipes da Prefeitura fazem visita técnica no Bairro da
Amizade para identificar risco
Em ação conjunta das secretarias de Urbanismo, Obras, Assistência Social, Habitação e
Assentamentos Humanos e da Proteção e Defesa Civil, 20 agentes percorreram nesta
terça-feira (28/08) as ruas do Bairro da Amizade. O objetivo da ação foi fazer um
mapeamento mais ampliado das áreas de risco de desastre natural a fim de cadastrar as
famílias nesses locais, identificar a demanda da população, e estudar quais políticas
públicas podem ser implementadas na região.
Outro trabalho realizado pela equipe composta também por geólogos, geotécnicos e
hidrólogos foi um cadastro do número dos celulares dos moradores para o envio de
mensagens SMS. Com isso, a população local será informada em tempo real sobre as
mudanças climáticas e o nível das lagoas para que possam tomar as providências
necessárias e reduzir os riscos em casos de chuva forte. Ao todo, são 240 cadastrados
somente no Bairro da Amizade e aproximadamente 320 no condomínio do Minha Casa
Minha Vida (MCMV) de Inoã, onde a pasta já deu início ao processo.
Segundo o coordenador da Defesa Civil, major Wellington Silva de Oliveira, esta medida
faz parte Núcleo de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC), cujos próprios moradores são
capacitados pelos agentes para que tomem as iniciativas cabíveis em casos de
tempestade. “Daqui do Bairro da Amizade o ponto de apoio é a Escola Municipal Marcos
Vinícius. Nós vamos colocar placas pelo município com indicações de rotas de fuga, ou
seja, são os locais que a pessoa pode chegar ao ponto de apoio com segurança”, relatou
o major acrescentando que já existem 10 pontos de apoio mapeados em todo o
município.
Ainda de acordo com Wellington Silva, a escolha da localidade para a realização do
primeiro trabalho em conjunto com outras secretarias foi devido ao longo histórico de

recorrência de incidentes na região, onde há muitas barreiras. “Essa ação é a primeira
de muitas. O papel da Defesa Civil é esse: gerir a questão da redução do risco de
acidentes naturais e trazer parceiros para que possam somar às políticas públicas com
o intuito de atender aos anseios da população”, completou.
Para o morador André Lessa, a ação desta terça-feira reforça a preocupação do poder
público com os moradores da localidade, que vivem em áreas de risco de desastres
naturais. “Isso aqui é uma vitória porque o governo está se fazendo presente em um
lugar que ficou muito tempo sem a atuação do poder público. Quando chove forte, nós
temos dificuldades para sair de casa. Porém, o governo está chegando, fazendo a sua
parte, dragando os rios, e isso tem melhorado bastante. Agora, com o pessoal da Defesa
Civil vistoriando as barreiras, vai ser uma vitória importante no Bairro da Amizade”,
avaliou.
O aposentado Pedro Ramos, de 70 anos, foi um dos que tiveram seu telefone cadastrado
na lista de pessoas que receberão os alertas. “Eu estou achando legal porque estamos
vendo que Maricá é a cidade que mais cresce. Isso é uma grande providência contra
tragédias ambientais”, disse.
Tânia Regina Oliveira da Silva também deu seu telefone para o recebimento de SMS da
Defesa Civil. “Essa ação de hoje de cadastrar os moradores para receber as mensagens
eu acho que vai melhorar mais ainda. Quando chove aqui nem desço porque ninguém
passa nessa rua”, contou Tânia, que mora há cerca de um ano e meio na região.
Entre as ruas visitadas estavam a Prefeito Joaquim Mendes e Avenida Braulhina Maria
da Conceição, conhecida como Avenida B. O subsecretário de Urbanismo, Sandro
Caldas; a psicóloga e coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
do Centro, Catiúcia Pires e a coordenadora dos projetos comunitários educacionais da
Defesa Civil, Andréa Cunha, estiveram presentes na ação.
FONTE:https://www.marica.rj.gov.br/2018/08/28/equipes-da-prefeitura-fazemvisita-tecnica-no-bairro-da-amizade-para-identificar-areas-de-risco/

Riscos Específicos: Manual de apoio à decisão geoespacial
nos países da ASEAN
Este manual revisa as técnicas, metodologias e melhores práticas para o uso de
informações geoespaciais em apoio à tomada de decisões para o gerenciamento de
riscos de desastres. O foco está em riscos específicos, incluindo enchentes, ciclones,
terremotos, deslizamentos de terra, atividade vulcânica e incêndios florestais. Embora
as informações baseadas no espaço possam melhorar significativamente a resposta e
preparação para situações de emergência, os mapas podem ser parecidos. A natureza
dos diferentes tipos de riscos requer uma série de informações específicas sobre o tema
ou conjuntos de dados que podem não ser imediatamente aparentes ou estarem
disponíveis em um único mapa ou produto de informações. Este manual, portanto,
atende às necessidades de gerentes de desastres e provedores de informações
geoespaciais que devem permanecer cientes das considerações de tomada de decisão
para diferentes contextos de risco.
FONTE:https://www.unescap.org/sites/default/files/Low%20res_Geospatial%20Hanbook_ESCAP%20I
DD_1_0.pdf

EVENTOS

Candidatura para Projetos de Ação Humanitária – 2018

AVISO DE ABERTURA

Candidatura para Projetos de Ação Humanitária – 2018
O Camões – Instituto da Cooperação e da Língua I.P. informa que se encontra aberta a
candidatura para a apresentação de propostas no âmbito do programa “ Ação
Humanitária”, ano de 2018.
As propostas de projeto devem ser apresentadas de acordo com os “Critérios de
Elegibilidade” e demais regras em vigor, que se encontram disponíveis em:
O período de candidatura termina a 10 de setembro de 2018, sendo o montante
atribuído de 400.000,00 euros.
FONTE:http://www.instituto-camoes.pt/activity/o-quefazemos/cooperacao/atuacao/financiamos/perguntas-frequentes-ongd-2/candidaturas-a-linhas-definanciamento

INFORMAÇÕES
PROMOTOR BRASIL
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3
CAMPINAS RESILIENTE - OBSERVATÓRIO
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio
INFORMATIVOS UNISDR
http://www.eird.org/camp-10-15
PREVENTIONWEB
http://www.preventionweb.net/english/
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes

