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Comunicando riscos em emergências de saúde pública 

Uma diretriz da OMS para a política e a prática de comunicação de risco de 
emergência (ERC) 

Essas diretrizes fornecem orientações abrangentes e baseadas em evidências sobre 
como a comunicação de risco deve ser praticada em uma emergência. As 
recomendações também orientam os países sobre o fortalecimento da capacidade de 
comunicação de risco durante emergências de saúde. 

As recentes emergências de saúde pública, como o surto de doenças do vírus Ebola na 
África Ocidental (2014-2015), o surgimento da síndrome do vírus Zika em 2015-2016 e 
os surtos de febre amarela de vários países na África em 2016, evidenciaram grandes 
desafios e lacunas em como o risco é comunicado durante epidemias e outras 
emergências de saúde. 

Os desafios incluem a rápida transformação da tecnologia das comunicações, incluindo 
a penetração quase universal dos telefones móveis, o uso generalizado e a influência 
cada vez mais poderosa da mídia digital, que teve impacto na mídia "tradicional" 
(jornais, rádio e televisão) e importantes mudanças na forma como as pessoas 
acessam e confiam nas informações de saúde. 

As lacunas importantes incluem considerações de contexto - os fatores sociais, 
econômicos, políticos e culturais que influenciam a percepção de risco das pessoas e 
seus comportamentos de redução de risco. Finalmente, é necessária orientação sobre 
as melhores abordagens para fortalecer a capacidade de comunicação de risco de 
emergência (ERC) e sustentá-las para possíveis emergências de saúde. 

FONTE:http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259807/2/9789241550208-eng.pdf 

Orientação metodológica: mudança climática e 
diagnóstico de saúde 



Uma abordagem baseada em país para avaliar riscos e investir em sistemas de saúde 
inteligentes para o clima 

Este Diagnóstico de Mudanças Climáticas e Saúde foi desenvolvido para ajudar a 
equipe técnica do WBG e outros parceiros de desenvolvimento a facilitar um diálogo 
focado na ação entre as partes interessadas sobre riscos, resiliência e desempenho de 
setores e sistemas. O Diagnóstico identifica ações prioritárias e investimentos para 
melhorar a resiliência de um sistema de saúde (e outros sistemas relacionados), 
reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aumentar o potencial inteligente para o 
clima de projetos planejados ou em andamento. O objetivo geral de realizar uma 
mudança climática e diagnóstico de saúde é ligar o conhecimento ao investimento. 

Este guia foi concebido para ser utilizado por profissionais de desenvolvimento que 
realizam alterações climáticas e diagnósticos de saúde em um país ou região 
cliente. Os métodos são novos e em evolução, refletindo as abordagens do estado da 
arte para aumentar a resiliência e promover o desenvolvimento de baixas emissões de 
carbono. Os materiais de orientação, incluindo este guia, serão atualizados e revisados 
com experiência. 

Este trabalho também fornece uma introdução à resiliência do sistema de saúde, 
oferece orientação sobre como iniciar o processo de diagnóstico e formar uma equipe 
de implementação forte e descreve os cinco principais estágios em detalhes. Cada 
capítulo inclui instruções passo a passo e conselhos. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/552631515568426482/pdf/122328-WP-PUBLIC-

WorldBankClimateChangeandHealthDiagnosticMethodologyJan.pdf 

 

O estado da segurança alimentar e da nutrição no 
mundo: construção de resiliência para a paz e segurança 
alimentar 

Este relatório fornece uma visão geral dos desafios e tendências atuais em segurança 
alimentar e nutrição a nível mundial, especialmente no que se refere ao 
monitoramento, progresso em direção aos objetivos relevantes da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável e ao papel dos conflitos na condução da insegurança 
alimentar. 

A edição deste ano do The State of Food Security and Nutrition in the World marca o 
início de um acompanhamento regular dos progressos no sentido de alcançar os 
objetivos de segurança alimentar e nutrição estabelecidos na Agenda 2030. Este 
relatório envia um sinal de alerta claro de que a ambição de um mundo sem fome e 



desnutrição até 2030 será desafiadora - alcançar isso exigirá esforços renovados 
através de novas formas de trabalhar. 

FONTE:https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000022421/download/ 

 

Agência da ONU seleciona instituições para prestar 
assistência a migrantes vulneráveis no Paraná 

 

Centro Estadual de Informações para Migrantes, Refugiados e Apátridas em Curitiba, no 
Paraná. Foto: ANPr/Ricardo Almeida 

Até 16 de fevereiro, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) no Brasil 
recebe propostas de instituições que atuem junto a comunidades de migrantes 
vulneráveis no Paraná. Organismo da ONU selecionará projetos que ofereçam serviços 
de proteção e assistência direta. Iniciativas escolhidas receberão financiamento para 
atender população em situação de risco. 

A OIM convida as entidades interessadas a se candidatar por meio do envio de 
propostas técnica e financeira. A instituição será escolhida de acordo com critérios 
baseados em qualidade-custo, descritos na Chamada. 

Com o fundo de apoio disponibilizado para a organização parceira, a OIM espera 
atender a migrantes em situação de vulnerabilidade na cidade de Foz do Iguaçu e 
região, incluindo estrangeiros no Brasil; brasileiros migrantes dentro do Brasil; e 
brasileiros que voltaram do exterior. Outros grupos visados pelo projeto de 
financiamento são pessoas vítimas de tráfico; migrantes contrabandeados; e crianças 
migrantes. 



A iniciativa da agência da ONU faz parte do projeto mais amplo Ação Global para 

Prevenir e Combater o Tráfico de Pessoas e o Contrabando de Migrantes, financiado 
pela União Europeia. O objetivo do programa é suprir lacunas no atendimento a 
vítimas desses tipos de violação. A iniciativa é implementada pelo Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), em parceria com a OIM e o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

As propostas devem ser entregues diretamente ou via Sedex ao escritório da OIM 
Brasil até as 18h do dia 16 de fevereiro de 2018. Nenhuma proposta será aceita após o 
prazo estabelecido. Para as propostas enviadas por correspondência, valerá a data do 
carimbo da postagem. 

As entidades também são encorajadas a registrar sua intenção de candidatura enviando um e-mail aos endereços 

eletrônicos gloact@iom.int e iombrazil@iom.int até o dia 22 de janeiro de 2018, e mencionando o número de referência 

da chamada BRA-01/2018 no assunto do e-mail. 

http://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Vacancy/document/Chamada_para_Propostas_GloA

ct_2018.pdf 

 

Quadro de Ação para Segurança Alimentar e Nutrição 
em Crises Prolongadas (FFA) 

A proporção de pessoas subnutridas em situações de crise prolongada é cerca de três 
vezes maior que em outros contextos em desenvolvimento - e quanto maior a crise, 
pior os resultados de segurança alimentar e nutrição. Em 2010 havia mais de 160 
milhões de pessoas subnutridas que viviam em situações de crise prolongada ( State of 
Food Insecurity in the World 2010 ). Esses números preocupantemente elevados foram 
o ponto de partida para o CFS trabalhar no desenvolvimento de orientações políticas 
para melhorar a segurança alimentar e os resultados nutricionais. 

O Quadro de Ação do FCS para a Segurança Alimentar e Nutrição em Crises 
Prolongadas (CFS-FFA) representa o primeiro consenso mundial sobre como mitigar a 
ameaça à segurança alimentar e à nutrição durante crises prolongadas. Reconhece que 
a construção da resiliência pode aumentar a capacidade de absorver choques e 
tensões de longo prazo. Dada a severidade da desnutrição durante crises prolongadas, 
as necessidades nutricionais exigem um foco especial, especialmente para as 
populações em risco, os grupos vulneráveis e marginalizados. 

A implementação do CFS-FFA precisará de muitas partes interessadas para traduzir o 
compromisso político com a ação no terreno. As partes interessadas do CFS estão 
conscientizando o CFS-FFA entre as principais partes interessadas e também ajudando 
os países na implementação. 



Em sua declaração para a Cúpula Mundial Humanitária em maio de 2016, o Secretário-
Geral Ban Ki-moon solicita que todas as partes interessadas trabalhem juntas para 
melhorar a vida daqueles que vivem sob crises prolongadas. O CFS-FFA tem 
claramente um papel a desempenhar. Desde o endosso ao CFS-FFA, as atividades em 
desenvolvimento com as agências com sede em Roma incluem: 

• Eventos e atividades de conscientização com os atores da ONU 
• Trabalho preparatório em países selecionados, com base em uma análise 

contextual da orientação política do CFS-FFA em apoio à assistência política e à 
coerência e desenvolvimento de capacidade 

• Elaboração de uma série de notas de orientação temáticas relacionadas aos 
princípios CFS-FFA 

• Criação de uma plataforma de compartilhamento de conhecimento sobre a 
resiliência 

• Pesquisa operacional sobre sistemas de proteção social sensíveis ao choque em 
contextos humanitários e crises prolongadas para melhor compreender os 
vínculos entre proteção social e construção de resiliência 

• Um processo de pesquisa de médio prazo para construir a base de evidências 
sobre o papel da segurança alimentar na paz, estabilidade e coesão social e as 
condições exigidas para respostas bem sucedidas relacionadas à segurança 
alimentar. 

• Parceria para o impacto - as agências com base em Roma estão trabalhando em 
estreita colaboração para melhorar a colaboração e a parceria no 
fortalecimento da resiliência, com base em complementaridades para melhor 
oferecer apoio a países e regiões 

• Advocacia no CFS-FFA em processos globais e diálogos de políticas, incluindo o 
segmento de assuntos humanitários do ECOSOC; Cimeira Mundial 
Humanitária; Grupo de Trabalho do Comitê Permanente 
Interinstitucional; Conselho Executivo dos Executivos do Sistema da ONU, etc 
.; e eventos como o Fórum de Fragilidade, Conflito e Violência do Banco 
Mundial 

Quadro de ação para a segurança alimentar e a nutrição em crise prolongada 

O objetivo do Quadro de Ação para a Segurança Alimentar e Nutrição em Crises 
Prolongadas (CFS-FFA, o Marco) é o de melhorar a segurança alimentar e a nutrição 
das populações afetadas ou em risco prolongadas crises por abordar manifestações 
críticas e construir resiliência; adaptando-se a desafios específicos; e contribuindo 
para abordar as causas subjacentes. 

O CFS-FFA é um documento curto que fornece um quadro amplo que pode ser usado 
por todas as partes interessadas que podem desempenhar um papel na melhoria ou 
impacto da segurança alimentar e da nutrição em crises prolongadas. 

FONTE:http://www.fao.org/3/a-bc852e.pdf 

 



EVENTOS 

 

Sustentando a Paz I - O papel das abordagens de gestão 
de recursos naturais sensíveis a conflitos 

23 de janeiro de 2018 14.00-15.30 CET (UTC / GMT + 1) 

Se inscrever para o webinar  aqui  ou se juntar ao evento diretamente em 23 de 
janeiro  aqui . 

Este webinar examinará os vínculos entre o gerenciamento de recursos naturais, o 
investimento em meios de vida agrícolas resilientes e as contribuições para a 
construção da paz e a sustentação da paz. As intervenções que apoiam a segurança 
alimentar e a nutrição desempenham um papel fundamental na proteção e salvação 
de vidas e meios de subsistência e no fortalecimento da resiliência em situações 
afetadas por conflitos. No entanto, as intervenções que apoiam os meios de 
subsistência, particularmente as centradas no gerenciamento de recursos naturais, 
também podem desempenhar um papel importante na manutenção da paz e na 
prevenção direta dos conflitos, através de vários caminhos diferentes. 

Algumas dessas vias são exploradas no Relatório de Segurança Alimentar e Nutrição do 
Mundo de 2017 sobre " Construir Resiliência para a Paz e a Segurança Alimentar ", e 
são referenciados no Quadro de Ação 2015  CFS para Ação para Segurança Alimentar e 
Nutrição em Crises Prolongadas (CFS -FFA) . 

Este webinar irá explorar como as abordagens sensíveis ao conflito para acesso e uso 
de recursos naturais podem contribuir para sustentar a paz e como os investimentos 
na construção de resiliência podem ajudar a reduzir os drivers de conflitos 
específicos. O evento irá recorrer e ser ilustrado por exemplos de: 

• Perspectivas do SIPRI sobre a segurança climática e a gestão dos conflitos de 
recursos naturais, com foco em estabelecer as bases para a paz social, 
econômica e politicamente resiliente; 

• Mercy Corps / pacto de experiências sobre acordos de compartilhamento de 
recursos naturais entre  Dodoth e Turkana em Uganda  para fortalecer a 
capacidade das comunidades para gerenciar conflitos interétnicos; e 

• O trabalho da FAO sobre acesso e uso de recursos naturais entre as 
comunidades Misseriya e Dinka Ngok através de um projeto de subsistência 
multissectorial na área administrativa de Abyei, em disputa  . 

Caixas de som: 



• Florian Krampe, Pesquisador, Projeto de Mudanças Climáticas e Riscos do SIPRI, 
Instituto Internacional de Pesquisa de Paz de Estocolmo (SIPRI) 

• Sarah Gibbons, Chefe do Partido, programa PAZ III, Pacto Quênia 
• Julius Jackson, Diretor Técnico (Crises Prolongadas), FAO 

Moderador: 

• Julius Jackson, Diretor Técnico (Crises Prolongadas), FAO 

FONTE:http://www.fao.org/in-action/kore/webinar-archive/webinar-details/en/c/1027774/ 

FONTE:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE8JXv_TGYJRDE7jIH2HyO_J3HkDjSasWic5NEC8

0p6cfWEA/viewform 

FONTE:http://www.fao.org/3/a-bc852e.pdf 

 

 

Workshop de Segurança Alimentar e Nutricional 5.5 dias 
de: 5 a 10 de fevereiro de 2018  
Local: Instituto Karl Kübel de Educação para o Desenvolvimento (KKID), Coimbatore, 
Sul da Índia; www.kkid.org 
 
Em 2016, estima-se que o número de pessoas com subnutrição crônica no mundo 
tenha aumentado para 815 milhões (FAO 2017,4). Embora muitos países asiáticos 
tenham experimentado um crescimento econômico impressionante nos últimos anos, 
os países ainda lutam com a pobreza e a fome generalizadas. As crianças são as 
primeiras que sofrem, e os efeitos do descontente nunca podem ser compensados. As 
taxas de incerteza, desperdício e baixo peso das crianças menores de 5 anos são ainda 
maiores nos países asiáticos. Na Índia, de acordo com a UNICEF (2017), 21% das 
crianças com menos de cinco anos são desperdiçadas (7,5% graves), 38,4% são 
atrofiadas e 35,7% estão abaixo do peso. As situações em outros países asiáticos 
vizinhos são também semelhante. 
A visão transformacional da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030 
exige que todos os países e partes interessadas trabalhem juntos para acabar com a 
fome e prevenir todas as formas de desnutrição até 2030. Essa ambição só pode ser 
cumprida se a agricultura e os sistemas alimentares se tornarem sustentáveis, de 
modo que o abastecimento de alimentos seja estável e todas as pessoas têm acesso a 
uma alimentação e saúde adequadas. O início da Agenda de 2030 coincidiu com o 
lançamento da Década das Nações Unidas para a Ação sobre Nutrição (2016-2025), 
dando um impulso a esses compromissos, fornecendo um quadro de ação coeso e 
vinculado ao tempo. 



O conhecimento sobre os vários conceitos (Segurança Alimentar e Nutricional (FNS), 
Direito à Alimentação Adequada (RtF), Sistemas Alimentares) é uma condição prévia 
para a escolha de métodos e instrumentos adequados para avaliar e analisar a situação 
de segurança alimentar e nutricional de uma determinada área e para desenvolver 
ações apropriadas. 
Objetivos 

No final do curso de treinamento, participantes ... 
• ... ganhou uma compreensão holística da natureza complexa da segurança alimentar 

e da nutrição, direito a sistemas alimentares e alimentares adequados, às categorias 
de causas, a diferentes níveis de atores; 

• ... conhecer métodos e instrumentos em vários níveis para avaliar e analisar a 
situação de segurança alimentar e nutricional e identificar as violações do Direito à 
Alimentação Adequada; 

• ... conhece uma variedade de intervenções para combater a insegurança alimentar 
aguda ou crônica nas áreas urbanas e rurais e reivindicar o Direito à Alimentação 
Adequada; 

• ... identificar a contribuição dos diferentes setores e instituições, e especificamente 
a do próprio setor e instituição, na luta contra a fome e a desnutrição; 

• ... identificaram ações concretas em seus respectivos níveis de trabalho.  
Grupo alvo 

Os participantes podem ser de organizações governamentais e não governamentais, 
projetos relacionados à agricultura, programas e instituições. Aqueles que trabalham 
em projetos e programas que visam eliminar a fome e defender o direito à 
alimentação (RtF) podem fazer parte deste programa. Representantes de várias 
disciplinas profissionais (Médico, Paramédico e Agro-Engenharia) como Saúde, 
Alimentação e Nutrição, Agricultura, etc. com um mínimo de 3 anos de experiência 
profissional são bem vindos para participar desta oficina. Como o idioma da oficina é o 
inglês, é necessário que todos os participantes falem fluentemente o mesmo. 
Perfil do treinador   

Maria Gerster-Bentaya, Ph.D, Socio-Economista,  
Ela trabalha como professora e pesquisadora sênior do Departamento de Sociologia 
Rural da Universidade de Hohenheim; em paralelo, desde há mais de 30 anos, atua no 
campo do desenvolvimento rural como consultora, formadora e moderadora. Os seus 
campos de especialização incluem processos de autoajuda e participativos em 
desenvolvimento, serviços de consultoria, organizações rurais, segurança alimentar e 
nutricional. 
Ela projeta conceitos e estratégias adaptadas à situação e aos grupos específicos. Os 
manuais de treinamento e diretrizes para treinamento e processos que combinam 
conteúdos e métodos são elaborados juntamente com aqueles que os usarão. 
Desde 1999, ela está envolvida no desenvolvimento e realização de cursos de 
treinamento em Segurança Alimentar e Nutricional, Direito a Alimentos e Sistemas 
Alimentares Adequados. Os participantes provêm de países de todo o mundo; Essa 
diversidade é usada para troca de experiências e aprendizagem mútua. 
Detalhes de registro e organização 

O custo por pessoa para a oficina é de Rs.43,750.00 / 625 Euro incl. comida / 
alojamento durante os "dias da oficina", transporte da estação / aeroporto Coimbatore 
para KKID & Return, material de treinamento e taxa do curso. Os custos devem ser 



resolvidos diretamente com o KKID, Coimbatore, Índia. Os impostos, conforme 
aplicável, serão extra e serão suportados pelo participante. 
O cronograma e o esboço proposto são anexados às suas informações genéricas. O 
número de participantes é limitado a 24. A admissão será de acordo com o primeiro a 
chegar primeiro. 
Espera-se que os participantes cheguem ao campus até as 15 horas do dia 5 de 
fevereiro de 2018. O programa começará a partir das 16 horas da noite 5 e subirá até a 
10ª tarde das 16h.  
O prazo de inscrição será 20 de dezembro de 2017 
Devido aos problemas de spam, só podemos aceitar o Registro on-line para a 
oficina. Mais detalhes também podem ser encontrados em nossas páginas de Face 
Book. Para o registro on-line, acesse a página inicial em inglês de Karl Kübel Stiftung 
(https://www.kkstiftung.de/en/workshops/index.htm) e escolha o link em questão. O 
seu registo será confirmado por correio logo após a sua chegada ao nosso escritório. 
IT / Computador / WIFI 

Sinta-se à vontade para trazer o seu laptop ou I-Pad. No entanto, temos que informá-lo 
de que não existe nenhum "WIFI" disponível em torno e ao redor do KKID. Sticks (Pen 
drive) não podem ser inseridos no sistema de computador KKID. Você pode, com 
certeza, verificar sua conta pessoal na facilidade fornecida na casa do curso onde você 
terá o programa.  

FONTE:https://www.kkstiftung.de/en/workshops/workshop-food-and-nutrition-security-55-

day/registration-food-and-nutrition-security-55-day.htm 

 

EVENTOS 

 



 

A Subsecretaria de Defesa Civil da Cidade do Rio de Janeiro, fará o lançamento oficial 
do “VIDA EM JOGO”, jogo de tabuleiro idealizado por esta subsecretaria, que aborda 
de maneira lúdica e divertida as questões de Prevenção e Preparação promovendo a  
redução do risco de acidentes desastres, além de ser uma ferramenta facilitadora para 
processo ensino-aprendizagem para crianças e jovens. 
 
O Lançamento do “VIDA EM JOGO” acontecerá às 9:30 hs do dia 18 de Janeiro de 
2018, na Vila Olímpica Artur da Távola, localizada dentro do Parque Recanto do 
Trovador sito à Rua Visconde de Santa Isabel, S/N – Vila Isabel. Diversas atividades 
serão oferecidas durante o evento, tais como passeio de bote inflável, gincana ecolo 
gica, palestra motivacional com o medalhista olímpico Ricardo Prado e com o Ator e 
Atleta Breno Viola, apresentações musicais, uma apresentação sobre prevenção de 
afogamentos, dentre outras. Estas atividades serão realizadas durante todo o dia 
dentro da programação da Colônia de Férias da Vila Olímpica Artur da Távola. 
 
Este evento faz parte do conjunto de ações destinadas à população carioca que 
fomentam uma sociedade mais segura e resiliente. 
Após o evento, que deve contar com a presença de autoridades e especialistas e com a 

cobertura da mídia, podemos, caso deseje, encaminhar mais informações sobre a 

repercussão e, principalmente, sobre a estratégia de divulgação e uso do Jogo (que 

inclusive pode ser replicado em outros municípios). 

Grande abraço, 
Marcelo Abelheira  



FONTE:http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/home;jsessionid=CBCB033001478562AF72E3363BD1460

6.liferay-inst3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

         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 

 


