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Conferência mundial sobre a prevenção
das catástrofes – Emissão de selos postais
comemorativos
Prezada Senhora, Prezado Senhor,
A Estratégia international de prevenção das catástrofes das Nações Unidas
(UNISDR) deseja informar os Países-membros da União que a 68ª sessão da
Assembleia geral das Nações Unidas decidiu organizar sua terceira Conferência
mundial sobre a prevenção das catástrofes em Sendai (Japão) de 14 a 18 de
Março de 2015.
Assim, a União Postal Universal incentiva os operadores designados e emitir selos
postais sobre o tema da prevenção das catástrofes.
Atualmente o mundo enfrenta várias catástrofes naturais, cuja maioria se deve ao
impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente.
A prevenção das catástrofes é um conceito e uma prática visando reduzir os riscos
ligados às catástrofes com esforços envidados de maneira sistemática para
analisar e reduzir as causas destas catástrofes. Limitar a exposição da população
aos riscos, reduzir a vulnerabilidade das pessoas e das propriedades, incentivar a
gestão apropriada do território e do meio ambiente, estar mais bem preparado para
os eventos inesperados e melhorar os procedimentos de alerta são exemplos de
medidas de redução dos riscos.
O setor postal sendo organizado por redes, é particularmente vulnerável diante das
catástrofes naturais que acontecem no mundo todo. Graças à sua rede única e ao
seu contato com a população, os operadores designados podem desempenhar um
papel importante na preparação para enfrentar as catástrofes naturais e o aumento
da resiliência da cadeia de suprimento postal.
Para obter mais informações, queira consultar o Website da conferência
(www.preventionweb.net/wcdrr).
Queiram informar a Secretaria Internacional se pretendem emitir selos postais
sobre o tema da prevenção das catástrofes. Agradecemos antecipadamente pela
participação neste projeto importante.
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada
estima e consideração.
Juliana Nel
Diretora do Desenvolvimento dos Mercados

