
RESILIENT NJ
RARITAN RIVER AND BAY COMMUNITIES

O RESILIENT NJ IRÁ…

Carteret, Woodbridge, Perth Amboy, South Amboy, Sayreville, South River e Old Bridge têm
experiência com enchentes durante chuvas fortes e tormentas costais, como a do Furacão Sandy.
Espera-se que as enchentes resultantes de chuvas, tormentas costais e maré alta (ressaca) fiquem
piores com o decorrer do tempo à medida que a mudança climática causa chuvas mais intensas e
elevação do nível do mar.

Lançado em abril, o projeto Resilient NJ - Raritan River and Bay Communities reúne as pessoas
que moram, trabalham e brincam na área juntamente com o governo, empresas, prestadores de
infraestrutura, engenheiros, cientistas e organizações da comunidade para criarem um plano de ação
claro cuja finalidade é abordar as enchentes no presente e as futuras ao mesmo tempo em que
ocorre a melhoria na qualidade de vida das pessoas.

Detalhes sobre o cronograma e como ENVOLVER-SE no
Resilient NJ estão no verso deste folheto.

O QUE É “RESILIÊNCIA”?
Resiliência significa ter a capacidade de se
adaptar à mudança de condições e crescer
diante dos desafios. No contexto de
enchentes, resiliência significa modelar e
aprimorar as conexões sociais fortes e a
infraestrutura para se recuperar rapidamente
e seguir adiante após as tormentas.

• Desenvolver relacionamentos entre membros das comunidades, negócios,
organizações sem fins lucrativos, serviços de utilidade pública, provedores de
infraestrutura, entre outros, da nossa região para promover uma futura
colaboração em resiliência e outras questões.

• Inclui ações que variam desde projetos que mudam o nosso ambiente construído
até novas políticas, educação e iniciativas de coordenação.

• Desenvolver soluções para tratar o risco de enchentes usando os melhores dados
disponíveis, incluindo princípios para a tomada de decisões e as opiniões da
população!

O QUE É “RISCO”?
Risco é o potencial para um perigo, como uma
enchente, acarretar impactos negativos. Risco de
enchentes é o potencial da água criar danos e
transtornos em nossas comunidades. O risco de
enchentes aumenta quando o perigo aumenta, como
pela elevação do nível do mar ou chuvas mais
intensas, ou quando mais pessoas estão a caminho
do perigo.



CRONOGRAMA DO PROJETO RESILIENT NJ RARITAN RIVER AND BAY COMMUNITIES 
Juntos, nós criaremos um plano para abordar as enchentes no presente e as futuras realizando as seguintes etapas:

As suas opiniões nesta etapa do projeto ajudarão a elaborar a visão para o
futuro da nossa região, identificar as partes da sua comunidade que são mais
importantes para você e desenvolver e avaliar possíveis alternativas.

MANEIRAS DE PARTICIPAR AGORA
• Visite o nosso site interativo: www.resilient.nj.gov/rrbc
• Baixe o aplicativo de engajamento (escanear o QR code)
• Siga @ResilientRRBC nas contas do Facebook, Twitter ou Instagram
• Responda à PESQUISA SOBRE A VISÃO E PRIORIDADES
• Receba atualizações usando a LISTA DE CADASTRO POR E-MAIL
• Deixe uma mensagem na linha direta multilíngue do projeto no telefone 732-661-3808
• Envie perguntas para o endereço de e-mail do nosso projeto em 
ResilientRRBC@dep.nj.gov

• Ajude a divulgar a novidade compartilhando esse folheto!

VISÃO E 
PRIORIDADES

Como queremos que a nossa 
região esteja em 2070? O que 
deverá permanecer igual e o 
que deverá mudar? Como 
queremos que seja a nossa 
relação com a água?

LANÇAMENTO
Abril de 2021

RISCOS E 
FERRAMENTAS

Quais áreas e infraestrutura na 
nossa região correm mais risco 
de enchentes atualmente e no 
futuro (2070)? Quais 
ferramentas nós temos para 
abordar esses riscos?

POSSÍVEIS 
SOLUÇÕES

Quais políticas, programas ou 
projetos podem ser 
implementados para abordar os 
riscos e alcançar as visões 
identificadas? Como as soluções 
impactarão a nossa região?

PLANO FINAL
Maio de 2022

PLANO DE
AÇÃO

Quais medidas nós nos 
comprometemos em 
implementar? O que é 
necessário para cumprir essas 
medidas? Como cada pessoa 
na nossa região é capaz de 
fazer algo para ajudar?

ENVOLVER-SE

EM BREVE:
• Assembleias públicas virtuais, grupos de foco, entre outras
atividades, a serem determinadas

PESQUISA

LISTA DE 
CADASTRO 
POR E-MAIL

BAIXE O APLICATIVO IRYS:

ANDROIDS

DISPOSITIVOS 
iOS 
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