Temas Abordados: Campanha Mundial “Construindo Cidades Resilientes, Plataforma Global
para a Redução do Risco de Desastres – Sendai e a sua integração com Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para a
resiliência a desastres.
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Plano de Resiliência de Rio Preto é entregue a
representante da ONU
Rio Preto foi a segunda cidade do país a entregar o material completo
27 de setembro de 2019

O representante do Brasil para assuntos de Redução de Riscos de Desastre,
Sidnei Furtado, entregou na manhã desta quarta-feira, 25, o Plano Local de
Resiliência de Rio Preto à coordenadora da campanha Cidades Resilientes da
ONU (Organização das Nações Unidas), Johanna Granados, na Cidade do
Panamá.

Com esse ato, Rio Preto cumpre a última etapa na campanha global
“Construindo Cidades Resilientes”. Johanna o analisará o material e
encaminhará ao escritório central do programa em Genebra, capital Suíça.
Furtado, que também é coordenador da Defesa Civil na região metropolitana de
Campinas, recebeu o plano rio-pretense durante o 3º Seminário Regional de
Defesa Civil, realizado em 12 de setembro, em Rio Preto, quando ministrou
palestra sobre o assunto.
De acordo com as diretrizes do programa global, o plano deve ser atualizado
anualmente. Rio Preto foi a segunda cidade do país a entregar o material
completo. A primeira foi Campinas.
FONTE: https://www.riopreto.sp.gov.br/plano-de-resiliencia-de-rio-preto-e-entregue-arepresentante-da-onu/
FONTE:https://www.riopreto.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/Plano-Local-deResili%C3%AAncia-1.pdf

Defesa Civil de Campinas fala sobre Cidades Resilientes
em Curitiba
Promotor da “Campanha Construindo Cidades Resilientes”, da ONU (Organização das
Nações Unidas), e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado participará na
próxima segunda-feira, 30 de setembro, de um seminário sobre Cidades Inteligentes. O
evento está sendo promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e será
realizado em Curitiba.
Sidnei Furtado falará sobre Cidades Resilientes. Desde 2013, Campinas está certificada
pela ONU como a primeira cidade brasileira a ser considerada modelo da “Campanha
Construindo Cidades Resilientes”.
O município também conquistou, em maio deste ano, o Prêmio Sasakawa das Nações
Unidas para a Redução de Desastres. É o mais importante prêmio internacional
concedido a instituições ativas na redução de riscos de desastres.
FONTE:http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=37317

Programa ambiental Reconecta RMC é citado em estudo
da União Europeia
O programa da Prefeitura de Campinas Reconecta RMC é uma das 25 iniciativas
destacadas na edição de setembro da publicação “Brasil: Diálogo Setorial em Soluções
Baseadas na Natureza - Contribuições para um Roteiro Brasileiro para Cidades
Resilientes”, da Diretoria Geral para Pesquisa e Inovação da Comissão Europeia sobre
soluções baseadas na natureza. A publicação tem por objetivo mostrar estudos de casos
de cidades brasileiras e da União Europeia, duas regiões com contextos
socioeconômicos e ambientais distintos, porém, ambas enfrentando desafios globais
como as mudanças climáticas, perda da biodiversidade e urbanização insustentável.
Na publicação (em inglês), escrita por Cecília P. Herzog e Carmen Antuña Rozado, o
case de Campinas é apresentado a partir da página 62
(https://oppla.eu/sites/default/files/docs/EU-Brazil-NBS-dialogue-2409.pdf )
.
O trabalho apresenta 25 estudos de caso dos dois lados do Atlântico (10 na Europa e
15 no Brasil) e ilustra como o trabalho com a natureza pode
ter um impacto positivo na vida das pessoas. Os exemplos escolhidos abordam muitos
desafios: do gerenciamento da água à restauração do ecossistema, efeito das ilhas de
calor urbano, inundações, deslizamentos de terra ou erosão costeira.
Os estudos de casos brasileiros abrangem todas as regiões do país e os biomas mais
ameaçados (Mata Atlântica, Cerrado e a Amazônia). Eles mostram como a mega
biodiversidade do Brasil pode ser a solução para uma série de questões e fornece
inspiração para cidadãos e governos.
“Esta publicação é muito importante no que tange a divulgação do trabalho regional que
estamos realizando na RMC e na oportunidade de troca de experiências com outros
atores”, destaca o secretário municipal do Verde, Rogério Menezes.
O relatório conclui que as soluções baseadas na natureza não são apenas escolhas
inteligentes de investimento mas também um meio de melhorar a qualidade de vida e
uma oportunidade de mudar para uma nova economia
e um novo estilo de vida mais conectado à natureza.
Reconecta RMC
Previsto no Plano Municipal do Verde, o programa Reconecta RMC é uma iniciativa da
Prefeitura Municipal de Campinas que tem por objetivo estabelecer a cooperação
mútua entre os 20 municípios que compõem a Região Metropolitana de Campinas para
ações de interesse recíproco no âmbito de recuperação e conservação de fauna e flora,
especialmente no que se refere à troca de conhecimento técnico e à realização de ações
voltadas para este fim. O Termo de Cooperação Técnica entre os municípios
participantes foi assinado em 2018.
O Programa tem como enfoque:

- Proteção Animal: promover condições para manutenção da fauna local e conservação
da diversidade genética;
- Recuperação de Áreas de Preservação Permanente: recuperação de matas ciliares,
proteção, recuperação de nascentes e formação de corredores ecológicos (área de
conectividade regional por meio de parques lineares);
- Fortalecimento das áreas protegidas existentes e criação de novas áreas protegidas:
manter e aprimorar a gestão de unidades de conservação existentes, incentivar a
criação de novas áreas de preservação e conservar remanescentes estratégicos.
FONTE:http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=37315

Projeto Cidades pelas Florestas é apresentado ao
embaixador da França
O prefeito de Campinas e presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Jonas
Donizette, participou nesta sexta-feira, dia 27 de setembro, de uma reunião na capital
paulista para articular agendas em busca de garantir recursos para políticas públicas
municipais para o meio ambiente. No encontro, que contou com a presença do prefeito
de São Paulo e o vice-presidente de Mudanças Climáticas da FNP, Bruno Covas, foi
apresentado ao embaixador da França, Michel Mirallet, o projeto Cidades pelas
Florestas. “Foi uma reunião muito importante. Tivemos a oportunidade de apresentar o
projeto Cities4Forest - Cidades pelas Florestas, uma coalizão voluntária de cidades do
mundo inteiro para lidar com o desafio de preservar e gerir as florestas”, contou Jonas
Donizette.
Ainda de acordo com ele, o objetivo é conseguir o apoio do governo francês e da
comunidade europeia para ampliar a iniciativa, que atualmente conta a participação de
nove municípios brasileiros. “O embaixador reagiu com bastante simpatia ao projeto.
Agora, a expectativa é que possamos seguir nas tratativas para tentar o financiamento
do projeto”, explicou o prefeito de Campinas e presidente da FNP.
Por orientação do embaixador, as negociações seguirão agora com o representante da
Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil, Philippe Orliange. O encontro foi mais
um dos desdobramentos da participação dos prefeitos brasileiros na Semana do Clima,
realizada em Salvador, dia 23 de agosto. Na ocasião, eles se comprometeram a atuar em
todas as frentes para angariar verbas que possam ser investidas na elaboração de planos
municipais de arborização, recuperação de matas e reflorestamento, equipamentos e
ações de resiliência florestal e combate a incêndios.

De acordo com Covas são os governantes locais que lidam diretamente com inundações,
com a seca, com miséria e problemas de ocupação em encostas. “É por isso que os
municípios têm tido, no Brasil e no mundo, ações muito mais firmes e enérgicas no que
diz respeito à redução nas emissões de gases de efeito estufa e também com relação à
mitigação dos efeitos do aquecimento global”, disse o prefeito de São Paulo durante e
Semana do Clima.
Cities4forest - Cidades Pelas Florestas
O Cities4Forests é uma rede global que busca mudar a forma como cidades e cidadãos
pensam e agem sobre as florestas, apoiando cidades para a implementação de ações
em três escalas: florestas urbanas, floresta próxima e florestas distantes.
A iniciativa é resultado da parceria da FNP com o WRI Brasil e oferece elaboração
conjunta de plano de trabalho para que cada município participante seja auxiliado em
seus projetos locais em prol das florestas. Campinas/SP, São Paulo/SP, Belo
Horizonte/MG, Salvador/BA, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Palmas/TO, São Luís/MA
e Macapá/AP já aderiram à rede.
FONTE:http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=37316

Infraestrutura crítica e resiliência a inundações: efeitos
em cascata além da água
A infraestrutura crítica e os efeitos em cascata são analisados neste artigo como tópicos
transversais em risco e resiliência a inundações. Um conceito é desenvolvido para
integrar aspectos de risco de desastre, perigo, vulnerabilidade e resiliência com
componentes analíticos de infraestrutura críticos, como redundância, rapidez ou
desenvoltura. Esses componentes são expressos para cada fase de um evento de
inundação em desenvolvimento e os efeitos em cascata também são indicados. Esta
contribuição discute as implicações dessa estrutura conceitual para o avanço dos
conceitos existentes de gerenciamento de risco de inundação. Estratégias atuais de
orientação internacional, como o Quadro Sendai das Nações Unidas para Redução de
Riscos de Desastres, as campanhas "Tornando as cidades resilientes" no campo da
resiliência a desastres urbanos, processos de adaptação às mudanças climáticas, como
o Acordo de Paris do processo do IPCC ou planejamento urbano no campo do ONU
HABITAT, estão todos interconectados ao tópico da infraestrutura (crítica). O artigo
mostra como o gerenciamento de riscos de inundação pode se conectar a
desenvolvimentos internacionais tão amplos pela discussão conceitual apresentada.
FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/wat2.1370

Resiliência de inundação de infraestrutura crítica:
abordagem e método aplicado a Fort Lauderdale, Flórida
Para aumentar a resiliência das cidades às inundações (ou seja, a capacidade de lidar
com os riscos das inundações), também é crucial tornar resilientes as funções críticas da
infraestrutura, pois elas são essenciais para a sociedade urbana. As cidades são sistemas
complexos, com muitos atores de diferentes disciplinas e muitas redes e funções críticas
de infraestrutura interdependentes. Técnicas comuns de análise de risco de inundação
fornecem informações úteis, mas não são suficientes para obter uma visão completa
dos efeitos das inundações e medidas potenciais para aumentar a resiliência a
inundações relacionadas a redes críticas de infraestrutura. Portanto, é necessária uma
abordagem mais abrangente que ajude a acessar o conhecimento dos atores de maneira
estruturada. Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos sofreu impactos de inundações,
especialmente devido a interrupções na infraestrutura crítica.
Este artigo mostra como o insight compartilhado entre diferentes setores e partes
interessadas sobre a resiliência crítica da infraestrutura e as possíveis medidas de
aprimoramento da resiliência foi obtido com a contribuição desses atores. Ele também
fornece uma primeira indicação quantitativa de resiliência, indicada pela possível
interrupção devido a inundações e pelo efeito de medidas na resiliência. O artigo
contribui para a literatura existente sobre resiliência, considerando especificamente a
duração da interrupção, a inclusão da interrupção crítica da infraestrutura na análise de
impacto de inundações e a etapa da quantificação da resiliência para medidas.
FONTE:https://www.mdpi.com/2073-4441/11/3/517

Alterações climáticas e infraestrutura crítica - inundações
Este estudo investiga a mudança no nível de risco da infraestrutura crítica devido ao
impacto das mudanças climáticas na frequência e gravidade das inundações na
Europa. Isso se concentra na rede elétrica para demonstrar a metodologia. A
consideração da falta de energia altera substancialmente as perdas estimadas no
cenário de inundação. As perdas econômicas causadas pela interrupção da atividade
econômica diária são 3 a 5 vezes maiores se a falta de energia fora da área inundada for
levada em consideração. O custo dos reparos dos ativos de transmissão supera em
muito as perdas econômicas diárias e equivale a 95-98% do custo total
FONTE:https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/48dc665f-e6cc-11e7-974901aa75ed71a1/language-en

EVENTOS

Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres
O Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres começou em 1989, após uma
convocação da Assembleia Geral das Nações Unidas por um dia para promover uma
cultura global de conscientização de riscos e redução de desastres. Realizado a cada 13
de outubro, o dia celebra como as pessoas e comunidades em todo o mundo estão
reduzindo sua exposição a desastres e conscientizando sobre a importância de controlar
os riscos que enfrentam. A edição de 2019 continua como parte da campanha "Sendai
Seven", centrada nos sete alvos do Marco de Sendai. Este ano, a meta será a letra (d)
da Estrutura de Sendai, reduzirá os danos causados por desastres à infraestrutura
crítica e a interrupção dos serviços básicos.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61909_logoiddrr.jpg
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