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Mapeando a vulnerabilidade da saúde humana ao calor 
extremo nos Estados Unidos (Relatório Final) 

Este relatório foi elaborado para informar os departamentos de saúde estaduais e locais, 
planejadores comunitários, profissionais de preparação para emergências e outras 
partes interessadas, enquanto preparam mapas que transmitem conhecimento útil 
sobre a exposição ao calor extremo, ajudando a identificar e implementar estratégias 
de adaptação eficazes.  

Análises espaciais de locais e populações vulneráveis - como pessoas em áreas urbanas 
suscetíveis a ondas de calor - levaram à utilização de mapas para descrever a 
vulnerabilidade das populações a extremos climáticos. 

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA está explorando os desafios associados ao 
mapeamento da vulnerabilidade da saúde humana aos perigos associados ao calor 
extremo, especialmente a falta de concordância em relação a metodologias e 
abordagens analíticas que foram, por vezes, baseadas em conveniência ou familiaridade 
em oposição à eficácia ou comparabilidade. Entrevistas individuais foram realizadas com 
um grupo de 11 especialistas no assunto (SMEs) do governo e da academia. As 
entrevistas abordaram questões relacionadas ao mapeamento de vulnerabilidades, 
incluindo metodologias; acessibilidade e usabilidade de dados; questões de prazo e 
escala geográfica; abordar a incerteza; e usando mapas como ferramentas de 
comunicação e visualização. Após as entrevistas. 

FONTE:https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?Lab=NCEA&dirEntryId=341861 

 

 



 
EUA: Projeto de Lei de reautorização do programa 
nacional de redução de riscos de terremotos de 2018 
Este projeto de lei emenda a Lei de Redução de Risco de Terremotos de 1977 para 
expandir as atividades sob o Programa Nacional de Redução de Risco de Terremotos 
para incluir: 

 coletar informações sobre a resiliência da comunidade (ou seja, a capacidade de uma 
comunidade se preparar, recuperar e se adaptar a terremotos); 

 publicação de um conjunto sistemático de mapas de falhas e dobras ativas, 
suscetibilidade à liquefação, suscetibilidade a deslizamentos de terra induzidos por 
sismos e outros riscos induzidos por ataques sísmicos; e 

 continuando o desenvolvimento do Sistema Sísmico Nacional Avançado, incluindo 
capacidades de alerta antecipado de terremoto 
Com relação às atividades de redução de risco de terremotos, o projeto de lei revisa ou 
expande as obrigações de: 

 o Comitê de Coordenação Interinstitucional sobre Redução de Risco de Terremotos, 

 o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST), 

 Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), 

 o US Geological Survey (USGS), e 

 a National Science Foundation 
Ao desviar do original, essa versão remove referências à previsão de terremotos e, em 
vez disso, enfatiza o entendimento, a previsão e o aviso antecipado. 

O projeto de lei exige que o Government Accountability Office (Escritório de Prestação 
de Contas do Governo) complete uma revisão dos riscos apresentados pelos terremotos 
aos Estados Unidos. O NIST e a FEMA também devem convocar um comitê de 
especialistas para avaliar e recomendar opções para melhorar os padrões de segurança 
sísmica para os prédios federais. Além disso, o USGS deve submeter ao Congresso um 
plano de gestão de cinco anos para a continuidade do funcionamento do Sistema 
Sísmico Nacional Avançado. O projeto de lei também orienta o Controlador Geral a 
conduzir uma revisão dos riscos de terremotos. 

FONTE:https://www.congress.gov/115/bills/s1768/BILLS-115s1768enr.pdf 

 

 

 



A responsabilidade global de se preparar para cruzar 
riscos climáticos e nucleares 

Este estudo trata de como os efeitos da mudança climática podem aumentar os riscos 
nucleares de várias maneiras, incluindo impactos diretos em instalações nucleares, 
exacerbação de rupturas políticas e econômicas e uma diminuição da força das 
instituições globais. O estudo aborda que governos e organizações internacionais têm a 
responsabilidade de se preparar para essa colisão de ameaças climáticas e nucleares, 
especialmente usando a previsão sem precedentes que as novas tecnologias podem 
oferecer. 

FONTE:https://www.tandfonline.com/eprint/wI2pMH8FXhvvYnDRGUpI/full#.XAK-2rhMyEA.twitter 

 

A crise climática: prontidão e resposta à defesa 

Esta Avaliação de Defesa baseia-se em extensa pesquisa e oito meses de discussões na 
Nova Zelândia e no Pacífico Sul sobre mudanças climáticas e segurança com funcionários 
de países do Pacífico, notadamente países membros da Reunião de Ministros da Defesa 
do Pacífico Sul, bem como com acadêmicos e sociedade civil da Nova Zelândia e da 
região do Pacífico. Nesta avaliação, “Defesa” refere-se tanto ao Ministério da Defesa da 
Nova Zelândia como à Força de Defesa da Nova Zelândia. 

Pontos principais incluem: 

 A intensificação dos impactos da mudança climática continuará a testar a 
resiliência da comunidade e aumentar os desafios de segurança em toda a região 
do Pacífico culturalmente diversificada. Os países das ilhas do Pacífico são 
afetados de maneira desproporcional, embora sejam responsáveis por apenas 
0,04% das emissões globais de gases de efeito estufa. 

 As ligações entre mudança climática e conflito são indiretas, mas 
demonstráveis. Quando os efeitos das mudanças climáticas se cruzam com um 
conjunto complexo de questões ambientais e sociais, eles podem ser 
contribuintes significativos para conflitos de baixo nível e mais 
violentos. Implicações de segurança podem ser ampliadas ainda mais pela fraca 
governança e corrupção. 

 Os impactos da mudança climática exigirão mais assistência humanitária e 
assistência em desastres, operações de estabilidade e missões de busca e 
salvamento. A Força de Defesa da Nova Zelândia pode ser confrontada com 
compromissos operacionais mais frequentes e concorrentes, o que aumentará 
os recursos e poderá reduzir a prontidão para outros requisitos. 

FONTE:https://www.defence.govt.nz/assets/Uploads/Climate-Change-and-Security-2018.pdf 



 

Capital social e governança de desastres naturais 

Esta publicação discute como o capital social pode apoiar a resiliência através do 
aumento do fornecimento de informações de emergência, ajuda mútua e ação coletiva 
dentro das comunidades para lidar com os riscos naturais antes, durante e após os 
eventos de desastre. 

Em um cenário de risco, os tomadores de decisão persistem em se concentrar 
principalmente em medidas estruturais para reduzir as perdas centradas em 
infraestrutura física, como bermas, paredões, edifícios reformados e diques. No 
entanto, um corpo crescente de pesquisas enfatiza que o fortalecimento da 
infraestrutura social, e não apenas a infraestrutura física, serve como uma maneira 
econômica de melhorar a capacidade das comunidades de resistir e se recuperar de 
desastres. 

Investir em capital social promove a resiliência comunitária que transcende os riscos 
naturais e afeta positivamente a governança coletiva e a saúde da comunidade. 

FONTE:http://oxfordre.com/naturalhazardscience/view/10.1093/acrefore/9780199389407.001.0001/

acrefore-9780199389407-e-254# 

 

Saiba as diferenças entre os pactos globais para 
refugiados e migrantes 

Os termos “refugiado” e “migrante” têm sido utilizados sem distinção para descrever as 
milhões de pessoas em todo o mundo que fogem de conflitos ou buscam melhores 
condições de vida. 

Ao mesmo tempo em que as Nações Unidas se propõem a garantir pactos globais para 
melhor protegê-las, é essencial entender as diferenças que existem entre os dois grupos. 

Um novo acordo internacional para desenvolver uma resposta mais forte e justa aos 
grandes movimentos de refugiados, conhecido como Pacto Global sobre Refugiados, foi 
endossado pelos membros da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (18). 

O objetivo é aumentar apoio aos que fogem de suas terras de origem e aos países 
anfitriões, que frequentemente estão entre os mais pobres do mundo. 

O pacto visa fornecer um modelo robusto e sistemático para melhorar a vida dos 
refugiados e das comunidades anfitriãs após dois anos de intensas consultas – o que 
pode parecer familiar para quem está acompanhando o progresso do Pacto Global para 
Migração Segura, Ordenada e Regular, adotado em Marrakesh em 10 de dezembro. 



O UN News produziu este guia para explicar a principal diferença entre o status de 
migrante e de refugiado e as diferenças entre os dois pactos apoiados pelas Nações 
Unidas que visam melhorar a vida de todas as pessoas que estão em movimento. 

Acabamos de ouvir que o Pacto Global para Migração foi adotado recentemente. Por 
que precisamos de outro acordo? 

A Declaração de Nova York, adotada em setembro de 2016, deu origem a dois acordos: 
um sobre refugiados e outro sobre migrantes. Embora ambos sejam grupos de pessoas 
que vivem fora de seus países de origem, há distinções fundamentais entre os termos 
“refugiado” e “migrante”. Os dois acordos são de natureza voluntária e não são 
instrumentos legalmente vinculantes. 

Qual é a diferença entre um migrante e um refugiado? 

Os refugiados são pessoas que estão fora do seu país de origem por medo de 
perseguição, conflito, violência generalizada ou outras circunstâncias que perturbaram 
gravemente a ordem pública, e, como resultado, precisam de proteção internacional. A 
definição de refugiado pode ser encontrada na Convenção de 1951 e nos instrumentos 
regionais para refugiados, assim como no Estatuto do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados. 

Embora não haja uma definição legal formal de migrante internacional, a maioria dos 
especialistas concorda que migrante é a pessoa que muda de seu país de residência 
habitual, independentemente do motivo da migração ou da situação legal. Geralmente, 
é feita uma distinção entre migração de curto prazo ou temporária, cobrindo 
movimentos com duração entre três e 12 meses, e migração a longo prazo ou 
permanente, referindo-se a uma mudança de país de residência por um período de um 
ano ou mais. 

“Sou migrante, mas não tive que arriscar minha vida em um barco furado ou pagar 
traficantes. A migração segura não pode ser limitada à elite global”, disse o secretário-
geral das Nações Unidas, António Guterres. 

Isto significa que a Convenção sobre Refugiados não é suficiente? 

O pacto complementa, mas não substitui, o sistema legal internacional existente para 
refugiados — incluindo a Convenção de Refugiados de 1951 e outros instrumentos legais 
internacionais sobre refugiados, direitos humanos e lei humanitária. 

“A Convenção sobre Refugiados se concentra nos direitos dos refugiados e nas 
obrigações dos Estados, mas não trata da cooperação internacional em grande escala. E 
é isso que o pacto global procura resolver”, explicou Volker Türk, alto-comissário 
assistente para proteção da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). 

A Convenção de 1951 não especifica como devem ser compartilhados os encargos e as 
responsabilidades, e é isso que o pacto global faz. “Ele responde a uma das principais 
lacunas que enfrentamos há décadas”. 



Mas por que precisamos de um novo acordo internacional? 

No final de 2017, havia quase 25,4 milhões de refugiados em todo o mundo, mais de 
metade deles com menos de 18 anos. Hoje, apenas 10 países abrigam 60% dos 
refugiados do mundo. Só a Turquia acolhe 3,5 milhões de refugiados, mais do que 
qualquer outro país. Além disso, a maioria dos refugiados do mundo, ou 85%, vive em 
países em desenvolvimento que enfrentam seus próprios desafios econômicos e de 
desenvolvimento. 

Dez doadores governamentais, incluindo a União Europeia, fornecem quase 80% do 
financiamento do ACNUR, por exemplo, e mais de dois terços dos pedidos de 
reassentamento da agência da ONU são atendidos por apenas cinco países. A diferença 
entre as necessidades dos refugiados e a ação para atendê-las é grande e crescente. 

Quem decidiu criar este pacto? A ONU, o ACNUR? 

Não, o pacto foi decidido pelos Estados-membros. A Declaração de Nova York para 
Refugiados e Migrantes, adotada pelos Estados-membros em setembro de 2016, incluiu 
duas etapas principais em relação aos refugiados: 

• Primeiro, os Estados-membros adotaram o quadro abrangente de resposta aos 
refugiados, que define um vasto leque de medidas a serem tomadas pela comunidade 
internacional quando se responde a uma situação de refugiados em grande escala. 

• Segundo, os Estados-membros concordaram em continuar a melhorar as respostas 
internacionais, trabalhando para a adoção de um “pacto global sobre refugiados” em 
2018. Eles pediram para o ACNUR consultar Estados-membros e as mais diversas partes 
interessadas para propor tal pacto. A proposta do pacto global para os refugiados foi 
lançada em 20 de julho de 2018. 

Como foi negociado o Pacto Global sobre Refugiados? 

O pacto foi desenvolvido através de um amplo processo multilateral de consulta com os 
Estados-membros e outras partes interessadas. 

Em 13 de novembro de 2018, a Comissão Social, Humanitária e Cultural da Assembleia 
Geral da ONU, conhecida como a Terceira Comissão, aprovou a resolução que afirma o 
pacto de refugiados com maioria esmagadora e enviou o texto à plenária da Assembleia 
Geral para adoção, agendada para 17 dezembro de 2018. 

Como funcionará o Pacto Global sobre Refugiados? 

O pacto global sobre refugiados estabelece a arquitetura para uma resposta 
internacional mais forte, mais previsível e mais equitativa às grandes situações de 
refugiados. 

Embora não seja legalmente vinculante, o documento orienta a comunidade 
internacional no apoio aos refugiados, aos países e às comunidades que abrigam 



grandes números deles por meio da mobilização da vontade política, ampliação da base 
de apoio e ativação de arranjos para a partilha de encargos e de responsabilidades mais 
equitativa e previsível. 

“Os refugiados são uma preocupação internacional e uma responsabilidade 
compartilhada”, destacou o alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados, 
Filippo Grandi. “No pacto, teremos pela primeira vez um modelo prático viável, um 
conjunto de ferramentas que traduz esse princípio em ação”. 

“Décadas mantendo os refugiados separados, relegados aos acampamentos ou à 
margem da sociedade estão dando lugar a uma abordagem fundamentalmente 
diferente – incluindo refugiados nos sistemas nacionais, sociedades e economias de seus 
países anfitriões pelo tempo que for necessário, e permitindo que eles possam 
contribuir para suas novas comunidades e garantir seu próprio futuro, na pendência de 
uma solução para a sua situação”, explicou Grandi, destacando que o pacto global 
começou com a generosidade dessas comunidades. 

O Pacto Global sobre Refugiados possui quatro objetivos: 

1. Aliviar pressão sobre países que abrigam um grande número de refugiados; 

2. Construir a autoconfiança dos refugiados; 

3. Expandir o acesso a países terceiros ou a refugiados através do reassentamento e de 
outras vias de admissão; 

4. Condições de apoio que permitam aos refugiados regressarem aos seus países de 
origem; 

Meu país será obrigado a receber refugiados? 

Não mais do que já é. A Convenção de Refugiados de 1951 tem foco nos direitos dos 
refugiados e nas obrigações dos Estados. O Pacto Global sobre Refugiados reafirma 
esses padrões e princípios. 

O pacto não tem objetivo de criar encargos ou imposições adicionais sobre países que 
abrigam um grande número de refugiados, nem modificar o mandato de proteção e 
soluções do ACNUR. Ele busca se basear no regime internacional de refugiados que foi 
estabelecido ao longo de décadas. 

Meu país já hospeda muitos refugiados. Vamos receber mais ajuda? 

Em contextos específicos de refugiados em grande escala, o pacto global prevê a 
possibilidade de um Estado de acolhimento ou país de origem solicitar a ativação, pelo 
ACNUR, de uma plataforma de apoio para auxiliar seus mecanismos nacionais de 
resposta. 



“O que queremos alcançar é uma galvanização muito rápida de apoio: apoio político, 
financeiro e de reassentamento, para que países – ao enfrentar tal situação – sintam 
que não estão sozinhos, que não estão isolados, ou que ninguém se importa”, disse Türk. 
“Que a comunidade internacional se preocupa com as pessoas, mas também com o país 
afetado. E é solidária e age em solidariedade com eles. Esse é realmente o propósito”. 

Que diferença tangível o pacto fará na vida dos refugiados ou das comunidades que 
os acolhem? 

O alto-comissário assistente do ACNUR explicou que, se o pacto for implementado, 
veremos “melhor educação para meninos e meninas refugiados, bem como melhor 
acesso a serviços de saúde para todos os refugiados e mais oportunidades de 
subsistência”. As comunidades anfitriãs irão se envolver de maneira diferente com os 
refugiados, afastando-se das políticas de acampamentos. 

Países anfitriões como Uganda, Ruanda, Irã, na América Central ou o Líbano – com sua 
infraestrutura e serviços de saúde enfrentando enormes desafios ao hospedar 1 milhão 
de refugiados – irão conseguir o apoio que precisam não apenas de uma perspectiva 
humanitária, mas de uma perspectiva de cooperação para o desenvolvimento. “Essa é a 
novidade”, acrescentou Türk. 

Além disso, o ACNUR tem como objetivo conseguir mais locais de reassentamento e 
encontrar mais formas para que refugiados possam se deslocar para países terceiros – 
como por meio da reunificação familiar, bolsas de estudo ou vistos humanitários. 

Mas se o pacto não é legalmente vinculante, ele pode realmente fazer a diferença? 

Não é vinculante, mas a Assembleia Geral da ONU irá adotar o pacto global. “Uma vez 
feito isso, demonstra um compromisso político muito forte de todos os 193 Estados-
membros para implementá-lo, mesmo que não seja legalmente vinculante”, disse Türk, 
destacando que “no mundo de hoje é dessa forma que o multilateralismo é 
frequentemente feito”. 

Quem irá financiar todo esse processo? 

O pacto global inclui a resposta em uma abordagem muito mais ampla de parcerias. O 
pacto analisa o que o setor privado, as comunidades religiosas e a instituição financeira 
internacional podem trazer para a mesa. 

O Banco Mundial estabeleceu um instrumento financeiro específico para os países de 
baixa renda afetados pelo deslocamento forçado no valor de 2 bilhões de dólares por 
dois anos. O objetivo é ajudar a abordar o impacto socioeconômico dos fluxos de 
refugiados para uma parte de um país. 

FONTE:https://news.un.org/en/story/2018/12/1028641 
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Curso CERT / Teen CERT 

 
FONTE:http://www.certbrasil.org/blog/73-curso-cert-teen-cert 

 



 

 

Cruz Vermelha de São Paulo lança “Campanha Pré-
calamidades” para atender vítimas de emergências 

  
Com o período de chuvas se aproximando, a Cruz Vermelha Brasileira – Filial de São 
Paulo inicia a arrecadação de doações para vítimas de possíveis emergências, como 
enchentes. A “Campanha Pré-calamidades” recebe itens essenciais: água, alimentos 
não-perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza e roupas, que podem ser 
entregues na sede da instituição. 
  
Em decorrência dos episódios recentes de incêndios e grandes enchentes na capital 
paulista, principalmente na época do verão, a iniciativa vai garantir um estoque dos 
materiais, agilizando o atendimento às vítimas de tragédias. 
  
“Tudo o que recebemos passa por um cuidadoso processo de triagem para garantir a 
qualidade da doação que será entregue ao beneficiado. Esse processo leva tempo. 
Arrecadando com antecedência, diminuímos o tempo de resposta da ajuda 
humanitária”, afirma Tiago Seballo, coordenador do Departamento de Gestão de Risco 
e Desastre da Cruz Vermelha de São Paulo. 
  
Em 2018, de janeiro a novembro, a instituição entregou 15.567,27 kg de doações para 
vítimas de calamidades, como moradores atingidos por enchentes na comunidade Cruz 
de Malta e na cidade de Miracatu e vítimas do incêndio seguido de desabamento no 
Largo Paiçandu. Os donativos foram essenciais para garantir apoio para 5.400 pessoas.  
  
O trabalho de separação de itens emergenciais já é desenvolvido na instituição e a 
campanha surge para ampliar a arrecadação, que muitas vezes é insuficiente. 
“Recebendo as doações antes que os desastres aconteçam, conseguimos manter um 
estoque específico para atender as emergências, sem prejudicar o atendimento social 
das 115 comunidades que apoiamos durante todo o ano”, explica Seballo. 
  
Para que as doações sejam aproveitadas, roupas e sapatos devem estar em bom estado. 
Água, alimentos não-perecíveis e produtos de higiene pessoal e de limpeza devem estar 
fechados e dentro do prazo de validade. Os donativos podem ser entregues na sede da 
instituição, na Av. Indianópolis, 699 – Indianópolis. O horário de funcionamento é de 
segunda a sexta-feira das 8h00 às 19h00 e aos sábados das 9h00 às 13h00. 
 Sobre a Cruz Vermelha de São Paulo 
Fundada em 1912, a Cruz Vermelha de São Paulo atua como parte de um movimento humanitário mundial 
em benefício das pessoas acometidas por desastres e na capacitação em primeiros socorros e saúde 
comunitária. Com 106 anos de atuação no Estado, a Cruz Vermelha disponibiliza serviços nas áreas de 
Gestão de Risco e Desastre, Primeiros Socorros, Promoção à Saúde, Programas Comunitários, Doações, 
Juventude e Restabelecimento de Laços Familiares. Em 2017, foram realizados 192 mil atendimentos por 
meio de ações, projetos e eventos, além de 142 toneladas de doações enviadas a campanhas de ajuda 
humanitária e instituições apoiadas. Mais informações estão disponíveis 



emwww.cruzvermelhasp.org.br ou nos perfis da instituição no Facebook, Instagram e YouTube 
(/cruzvermelhasp). 
 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

                    


