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Manuais de prevenção de desastres naturais do GIDES, 
lançados em Brasília, já estão disponibilizados 
Os manuais são o resultado da cooperação técnica firmada entre os governos brasileiro 
e japonês, por meio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e a Agência de 
Cooperação Internacional do Japão (Jica). 
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) — 
unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações — 
foi responsável pela realização do Volume 2 - Manual Técnico para Elaboração, 
Transmissão e Uso de Alertas de Risco de Movimento de Massa. 
O acesso aos manuais e mais informações sobre o projeto podem ser obtidos por meio 
da página do Cemaden na internet, no seguinte endereço: 
FONTE:https://www.cemaden.gov.br/manuais-de-prevencao-de-desastres-naturais-do-gides-
lancados-em-brasilia-ja-estao-disponibilizados/ 
 

 

A resiliência pode ser digital? 

Do Dr. Giriraj Amaranath 

Nossa  parceria de pesquisa  está desenvolvendo soluções que mostram que podemos 
vincular dados coletados via satélite com registros históricos para prever, reduzir e 
responder a riscos de desastres. Há cinco soluções promissoras que podem ser 
ampliadas para melhorar tanto o alívio de desastres de curto prazo  quanto  a resiliência 
climática de longo prazo. 

1. Fornecer seguro contra perdas de colheitas causadas por inundações 



No estado de Bihar, na Índia, dois terços da população vivem sob a ameaça de 
inundações que regularmente aniquilam os cultivos dos agricultores, destruindo seus 
meios de subsistência. Em uma tentativa de proteger os agricultores, a Companhia de 
Seguros Agropecuários da Índia concordou em  oferecer pagamentos de seguros contra 
inundações,  sustentados por dados de satélite durante a temporada de monções de 
2017. 

2. Monitorando secas com satélites para alívio mais rápido de desastres 

A cada oito dias, o [ Sistema de Monitoramento de Secas do Sul da Ásia ] publica mapas 
detalhados que mostram a gravidade da seca no Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, 
Nepal, Paquistão e Sri Lanka. Os mapas retratam sete categorias, desde a vegetação 
saudável até a seca extrema, conforme identificado de acordo com um  índice de 
gravidade da seca baseado em dados históricos de satélite . O alívio da seca pode então 
ser implantado de forma mais eficaz. Esforços de escala estão em andamento para 
trazer esta solução para a África do Sul, Oriente Médio e  Sudeste Asiático. 

3. Usando dados de satélite para prever as secas 

Quase mais importante do que saber a situação atual da seca é 
poder  prever  secas . Com base no sistema de monitoramento descrito acima, há um 
sistema de alerta antecipado de seca desenvolvido para seis distritos na Índia. Também 
com base em dados de satélite, estima com precisão os déficits hídricos no solo e indica 
o risco futuro de seca em locais exatos. As autoridades locais e nacionais podem, então, 
informar as associações e comunidades de agricultores sobre possíveis medidas de 
mitigação, como a semeadura de culturas tolerantes à seca e o uso de métodos de 
conservação do solo e da água. 

FONTE:https://impakter.com/can-resilience-go-digital/ 

 

 

Novo sistema de alerta precoce poderia proteger as ilhas 
vulneráveis das inundações 



 

As costas cobertas de recifes de coral poderiam evitar a devastação com as previsões 
globais de inundação 

Por Katie Brown 

Um sistema de alerta antecipado recentemente desenvolvido   pode prever enchentes 
em  costas costeiras cobertas de corais  e pode ajudar a salvar moradores de nações 
insulares baixas de desastres sem precedentes, de acordo com pesquisadores. 

Uma equipe internacional de cientistas desenvolveu um sistema simplificado para a 
entrega de alertas antecipados de enchentes em muitos dos litorais de recifes de coral 
da Terra e fornece uma previsão de enchentes marítimas de até sete dias. 

Ao prever eventos de inundação no curto prazo, os pesquisadores podem ajudar as 
comunidades das ilhas a mitigar os impactos das inundações que se aproximam, 
segundo pesquisadores que apresentaram o trabalho esta semana na reunião de outono 
da União Geofísica Americana de 2018 em Washington, DC 

Mais de cem milhões de pessoas em todo o mundo vivem ao longo das costas alinhadas 
por recifes de corais que são vulneráveis a inundações marinhas que afetam a 
infraestrutura, a disponibilidade de água doce, a agricultura e os habitats de espécies 
ameaçadas e em perigo de extinção. A futura elevação do nível do mar e a degradação 
dos recifes de corais tornarão essas costas ainda mais vulneráveis a inundações 
causadas por tempestades mais frequentes, de acordo com os pesquisadores. 

Curt Storlazzi, um oceanógrafo de pesquisa do US Geological Survey que apresentou o 
trabalho, está preocupado com os impactos que as inundações terão sobre as 
populações locais. 

"Muitas dessas pessoas estão realmente ligadas ao mar", disse Storlazzi. "Nós vamos 
atingir esses pontos críticos onde o impacto é tão frequente que você não terá a chance 
de se recuperar." 

Sistemas de inundação de alerta antecipado existem para algumas localidades, mas a 
grande maioria dos habitantes das costas cobertas de recifes de corais não possui esse 



sistema. Assim, Storlazzi e outros pesquisadores do USGS e do NOAA  se uniram a 
cientistas  da Universidade do Havaí e do Deltares, um instituto de pesquisa aplicada na 
Holanda, para criar uma ferramenta que prevê inundações nas praias mais vulneráveis 
da Terra. Eles queriam desenvolver um sistema de alerta simplificado em escala global 
baseado nas ferramentas existentes de ciência e previsão. 

Os pesquisadores analisaram dados sobre flutuações nos níveis da superfície do mar, 
alturas diárias de ondas e características específicas dos recifes para criar um banco de 
dados artificial que fornece previsões de inundação por até sete dias. A tabela de 
pesquisa hipotética fornece aos pesquisadores 400.000 combinações exclusivas que 
podem ser aplicadas a cenários complexos de recifes. 

Esses modelos dão às comunidades locais a chance de mitigar os danos. Os 
pesquisadores esperam que o sistema de alerta precoce possa estar em execução no 
modo experimental para muitas costas ao redor do mundo dentro de dois a três anos e 
pode ajudar a priorizar áreas de alto risco. 

"Esta é uma ferramenta que pode ser aplicada globalmente, e é nossa esperança, 
basicamente, para salvar dólares e vidas", disse Storlazzi. 

Além das previsões locais de inundação, a equipe usa imagens de satélite para rastrear 
a altura das ondas e os níveis da superfície do mar em escala global. William Skirving, 
um oceanógrafo de satélite da NOAA, lidera essas investigações atmosféricas para 
encontrar respostas sobre quais áreas da Terra serão mais duramente atingidas. 

Como os impactos das inundações destrutivas vão muito além da linha de costa, os 
pesquisadores continuam interessados em modelar os eventos de inundação nas costas 
costeiras dos recifes de corais em todo o mundo. Se essas ilhas desaparecerem, "você 
está tirando a cultura delas, está tirando a casa delas", disse Skirving. 

Considerando os milhares de pequenas ilhas de diferentes formas e tamanhos, os 
pesquisadores da Deltares conectam informações de satélite em seus modelos para 
prever quais ilhas serão as mais preocupantes. O banco de dados dá aos pesquisadores 
uma idéia melhor de quais locais precisam ser priorizados no caso de inundações 
costeiras, permitindo que os cientistas modelem diferentes cenários de inundação com 
base na mudança do nível do mar e nos parâmetros de transformação das ondas. 

Enquanto os cientistas continuam colaborando através das fronteiras para proteger os 
ambientes dos recifes de corais em todos os lugares, esses modelos de ondas e 
enchentes lançam luz sobre uma crise de refugiados climáticos que continuará a 
expulsar pessoas de suas casas em busca de segurança, segundo Skirving. 

"Sua pegada climática pode afetar as pessoas em outro lugar do mundo e arruinar suas 
vidas, literalmente", disse ele. 

FONTE:https://blogs.agu.org/geospace/2018/12/12/new-early-warning-system-could-protect-

vulnerable-islands-from-flooding/ 



 

 
Fundo de População da ONU dá assistência a mais de 5 
mil venezuelanos em Roraima 

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) encerra 2018 com um saldo de 5.144 
atendimentos a refugiados e migrantes venezuelanos em Roraima. Número foi 
contabilizado desde junho deste ano, quanto teve início a Operação Acolhida do 
governo brasileiro, na fronteira do Brasil com a Venezuela. 

Dos estrangeiros que receberam assistência da agência da ONU, em torno de 67% eram 
mulheres, incluindo mulheres trans. Entre os beneficiários do apoio do UNFPA, 3,2 mil 
eram pessoas com necessidades específicas de proteção, como gestantes, lactantes, 
jovens, adolescentes, pessoas idosas, LGBTI, em situação de rua, com deficiências e 
vivendo com HIV. 

Presente desde a fase de planejamento das ações da Operação Acolhida, o UNFPA lidera 
a prevenção e a resposta à violência baseada em gênero, além de promover a garantia 
do acesso universal à saúde sexual reprodutiva. O organismo apoia governos nacionais 
e locais, organizações humanitárias e as comunidade a defender a dignidade e os 
direitos de todas as pessoas, com enfoque naquelas mais vulneráveis, em especial 
mulheres, meninas, indivíduos LGBTI, idosos e pessoas com deficiência. 

Ações conjuntas 

Parcerias com os governos locais e com a sociedade civil organizada possibilitaram o 
fornecimento de métodos de prevenção da gravidez e de infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs), bem como de gel lubrificante e de preservativos feminino e 
masculino. Esses produtos foram disponibilizados no Centro de Triagem em Roraima, no 
Posto de Recepção e Imigração e em abrigos. Nesses locais, também eram oferecidas 
informações sobre como tratar e evitar  ISTs. 

Com o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o UNFPA realiza rotineiramente treinamentos 
sobre prevenção do abuso e da exploração sexual. As capacitações envolvem toda a 
equipe que trabalha diretamente no ordenamento da fronteira, como o Exército 
Brasileiro e agências da ONU. Em Pacaraima, foram promovidas quatro oficinas. Por 
meio de uma parceria com o Comando da Operação Acolhida, oficiais e parte do 
contingente que atua na fronteira receberam a formação em Boa Vista. 

O UNFPA também oferece espaços para orientar populações prioritárias, esclarecendo 
dúvidas e as encaminhando para as redes de proteção de direitos humanos.  



Fluxo migratório 

Entre 2015 e o fim de agosto deste ano, mais de 96 mil venezuelanos e venezuelanas 
procuraram a Polícia Federal (PF) em Roraima para regularizar sua situação migratória 
no Brasil. Desses, 61% solicitaram refúgio. 

Segundo a PF, entre 2017 e 2018, 154.920 venezuelanos e venezuelanas entraram no 
país pela cidade de Pacaraima. A Polícia Federal estima que as mulheres representam 
44% das pessoas que migram da Venezuela para o Brasil. A maioria dessas cidadãs 
venezuelanas entram sozinhas pela fronteira, na cidade de Pacaraima, distante cerca de 
200 km da capital, Boa Vista. Entre as migrantes e solicitantes de refúgio, há centenas 
de mulheres grávidas ou com filhos, indígenas e não indígenas. Elas são o grupo de maior 
vulnerabilidade do contingente que sofre com o deslocamento forçado.  

Em Boa Vista, existem 34 Unidades Básicas de Saúde. Em Pacaraima, são apenas duas. 
Para todo o estado de Roraima, existe apenas um Hospital Materno Infantil com UTI 
neonatal. Segundo a Secretaria estadual de Saúde, a taxa de natalidade na região 
aumentou 3,9%, sendo a única unidade federativa com esse aumento. Quatro em cada 
dez partos realizados são de mulheres venezuelanas. 

FONTE:https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/mais-de-5-mil-pessoas-venezuelanas-foram-auxiliadas-

pelo-unfpa-brasil-em-2018 

 

Na ONU, brasileira Joênia Wapichana recebe o Prêmio de 
Direitos Humanos 2018 
O Prêmio de Direitos Humanos de 2018 foi entregue esta terça-feira a três mulheres e a 
uma fundação, durante uma cerimônia realizada no salão da Assembleia Geral das 
Nações Unidas. 

Joênia Wapichana, a primeira advogada indígena no Brasil, foi uma das homenageadas 
com o prêmio dado a cada cinco anos desde 1968. 

Direitos 

A sessão reconheceu ainda a ativista dos direitos das meninas à educação Rebecca 
Guymi, da Tanzânia. A advogada de direitos humanos no Paquistão Asma Jahangir 
recebeu a homenagem póstuma. A ONU também premiou a fundação irlandesa Front 
Line Defenders, que trabalha para proteger ativistas em risco. 

Falando em exclusivo à ONU News,  Joênia Wapichana disse que o prêmio significa o 
reconhecimento dos povos indígenas dentro do sistema de direitos humanos. 

“O prêmio, é justamente para dizer que nós aqui, neste mundo todo, somos parte da 
sociedade, com uma cultura diferente, forma de vida diferente, e ainda temos 
demandas. Então, ser reconhecida como defensora dos direitos humanos significa que 



tenho uma causa a defender. Essa causa tem que ser visibilizada dentro deste contexto 
da ONU.” 

Desafios 

A ativista brasileira destacou ainda que para ela, um dos maiores desafios da atualidade 
é chamar atenção para aqueles que são os povos mais vulneráveis do planeta.   

“Porque é que eu falo que são vulneráveis, porque dependem da proteção de um 
território, dependem dos recursos naturais que ali protegem, e protegem com as sua 
própria vida. Existem muitos indígenas que estão sofrendo violência, conflito de terras, 
que fazem uma demanda de reconhecimento dos seus territórios como fundamental 
para a sua sobrevivência física e cultural, para a sobrevivência dos seus conhecimentos 
tradicionais que hoje estão ameaçados. Seria difícil eu pensar um mundo sem povos 
indígenas, e a gente tem toda uma mega diversidade, uma riqueza cultural, que, 
precisamos colocar em proteção.” 

Cerimônia 

Durante a premiação, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que os 
defensores dão voz àqueles que não têm, protegem os impotentes contra a justiça e 
defendem todos os direitos: econômicos, civis, políticos, sociais e culturais. 

O chefe da ONU disse que eles “apoiam o Estado de direito ou trabalham pacificamente 
para mudar leis e garantir que mulheres e meninas, comunidades indígenas, minorias e 
outros grupos marginalizados possam exercer seus direitos". 

Ele lembrou que os homenageados agora dividem o prêmio com outros notáveis 
apoiadores como Eleanor Roosevelt, Martin Luther King, Nelson Mandela, Jimmy Carter 
e Malala Yousafzai, juntando-se a uma "lista de prestígio". 

Perigos 

António Guterres reconheceu durante o seu discurso que os defensores enfrentam 
frequentemente perigos como abuso, homicídio, tortura, detenções arbitrárias e outras 
tentativas de serem silenciados. 

Ele acrescentou que “no entanto, esses indivíduos e grupos corajosos continuam 
comprometidos em iluminar os cantos escuros do mundo, onde quer que ocorram 
violações de direitos humanos”. 

Sacrifícios e Dedicação 

A presidente da Assembleia Geral, María Fernanda Espinosa, foi quem dirigiu a 
cerimônia e parabenizou os que receberam o prêmio de 2018. Ela pediu que não 
desistissem de suas convicções. 

Espinosa afirmou que sabe que “o caminho que eles escolheram é o mais difícil, porque 
é a estrada que eles lutam todos os dias, e embora suas conquistas possam ser 
temporárias, seus esforços valem a pena e são necessários, porque eles têm o potencial 
para mudar o destino do mundo.” 



A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, também esteve 
presente na cerimônia e disse que os homenageados são uma referência. 

Ela disse que “defender os direitos humanos não é apenas um ato nobre, mas um 
elemento essencial para as sociedades resolverem seus problemas, corrigirem erros e 
avançarem em direção à paz e à prosperidade.”  

O que é o prêmio? 

O Prêmio das Nações Unidas no campo dos direitos humanos distingue indivíduos e 
organizações pelas conquistas extraordinárias em direitos humanos. 

O prêmio, estabelecido pela Assembleia Geral em 1966, foi entregue pela primeira vez 
em 1968, pelo 20º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Os vencedores são eleitos por um comitê especial composto pelo presidente da 
Assembleia Geral, do Conselho Econômico e Social, do Conselho de Direitos Humanos, 
da Comissão da Condição Feminina e do Comitê Consultivo do Conselho de Direitos 
Humanos.  O Alto Comissariado para os Direitos Humanos também participa oferecendo 
seu apoio a esse grupo. 

Este ano, mais de 300 nomeações foram recebidas pelo Prêmio de uma ampla variedade 
de fontes, incluindo Estados-membros, organizações das Nações Unidas e sociedade 
civil. 

Sobre os premiados 

Joênia Wapichana 

Oficialmente Joênia Batista de Carvalho é a primeira advogada indígena no Brasil. Sua 
tribo é a Wapichana, do estado de Roraima no norte do país. 

Após levar uma disputa de terras à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
Wapichana se tornou a primeira advogada indígena a comparecer perante a Suprema 
Corte do Brasil. Em 2013, ela foi nomeada a primeira presidente da Comissão Nacional 
para a Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas. Em outubro de 2018, ela se tornou a 
primeira mulher indígena a ganhar uma eleição para o Congresso brasileiro. 

Rebeca Z. Gyumi 

Ela é fundadora e diretora executiva da Msichana Initiative, uma organização da 
sociedade civil da Tanzânia, que visa empoderar as meninas através da educação e 
enfrentar os desafios que limitam seu direito de obtê-las. 

Ela trabalhou por mais de oito anos em uma organização que trabalha com jovens, como 
defensora e personalidade de TV. Gyumi questionou a constitucionalidade dos artigos 
13 e 17 do Ato de Casamento de 1971, que permitia que as moças se casassem aos 14 e 
15 anos, quando há consentimento dos pais. Ela ganhou o caso perante o Supremo 
Tribunal da Tanzânia em 2016. 

Asma Jahangir (1952-2018) 



Ela era a principal advogada de direitos humanos no Paquistão. Por três décadas, 
defendeu os direitos das mulheres, crianças, minorias religiosas e os pobres. 

Jahangir fundou o primeiro centro de assistência legal no Paquistão em 1986 e 
corajosamente assumiu e ganhou casos complexos. Ele sofreu ameaças e ataques 
públicos, além de estar sob prisão domiciliar por defender os direitos humanos. 

A primeira presidente do sexo feminino da Ordem dos Advogados do Supremo Tribunal 
do Paquistão e da Comissão dos Direitos Humanos desse país foi eleita. 

Munizae Jahangir, filha de Asma Jahangir e ativista de direitos humanos, recebeu o 
prêmio em nome de sua mãe, que morreu em fevereiro deste ano devido a um derrame. 
Munizae é uma documentarista e correspondente do Paquistão para a televisão em 
Nova Deli, fundadora da South Asian Women in Media e membro da Comissão de 
Direitos Humanos do Paquistão. 

Front Line Defenders 

A Fundação Internacional para a Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos é uma 
organização fundada em Dublin, na Irlanda, em 2001, para proteger os ativistas em risco. 

A organização trabalha para atender às necessidades de proteção identificadas pelos 
próprios defensores e permitir que eles continuem seu trabalho sem o risco de assédio, 
intimidação ou prisão. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/12/1652491?utm_source=ONU+News+-

+Newsletter&utm_campaign=8edeff56c1-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_19_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-8edeff56c1-

105027597 

 

Como usamos drones para monitorar a erosão costeira 
em Gana 

Por  Kwasi Addo Appeaning,  Professor de Marinha e Pescas Ciências, Universidade de 
Gana 

Os ambientes de Delta são baixos e altamente vulneráveis a inundações e erosão por 
ondas oceânicas. E esses riscos provavelmente  aumentarão à medida  que as mudanças 
climáticas do mundo e o nível do mar aumentam. O monitoramento desses riscos e seus 
impactos é muito importante para desenvolver estratégias e proteger as comunidades 
que vivem próximas aos deltas. 

Drones podem ser uma ferramenta fundamental para este trabalho. Meus colegas e 
eu  usamos drones  para monitorar as inundações em Fuvemeh, uma comunidade 
costeira vulnerável no delta de Volta em Gana. O  delta de Volta , localizado ao longo da 
costa leste de Gana, é um ponto quente de erosão e inundação. 



Embora a frequência e a intensidade das inundações e da erosão tenham aumentado 
nos últimos anos, há falta de sistemas de alerta precoce e monitoramento efetivo que 
não permitam que comunidades vulneráveis sejam preparadas. 

Uma razão para isso são os métodos tradicionais de monitoramento de inundação, 
como fotos aéreas e levantamentos de solo, que podem ser  muito caros  e precisam de 
treinamento especializado. Os drones, por outro lado, são de baixo custo e fáceis de 
operar. Eles fornecem saídas de alta resolução e qualidade e podem ser implantados 
com rapidez e frequência. 

Impacto da erosão 

Os drones são aeronaves não tripuladas que podem ser controladas remotamente ou 
voam automaticamente a uma altitude definida. Eles também costumam capturar e 
registrar dados. Usamos um drone DJI Phantom 3 - equipado com uma câmera de alta 
definição - para tirar vídeos aéreos e imagens do céu. Estes foram registrados entre 
agosto de 2016 e junho de 2017. 

Queríamos detectar e medir mudanças a curto prazo na posição da costa e avaliar o 
impacto das inundações na comunidade. Em seguida, analisamos essas imagens de 
drones ao lado de imagens de satélite de 2014 e mapas fotográficos de 2005. 

As imagens dos drones revelaram que as inundações e a erosão tiveram um impacto 
severo no Volta delta e na comunidade de Fuvemeh que vivem lá. Mais de 12 anos, de 
uma área total de cerca de 375.229 m², 37% - cerca de 138.118.239 m² - da terra costeira 
foi perdida para a erosão. Em algumas áreas, a costa havia se movido vários metros para 
o interior; em outros, moveu mais de 100 m. 

Cerca de 77 casas foram destruídas. Isso é 42% do total de casas na comunidade de 
Fuvemeh. A erosão também destruiu a única escola na comunidade e destruiu o 
sustento das pessoas. Fazendas e plantações  foram destruídas  e as empresas de pesca 
locais perderam seus locais de desembarque de peixes, fechando suas operações e 
deixando as pessoas desempregadas. 

Com base em entrevistas com a comunidade, cerca de 300 pessoas foram deslocadas 
por causa dessas mudanças ambientais. 

Usando drones 

Os drones podem ajudar a monitorar com precisão essas situações. Porque eles podem 
sair sem uma pessoa, são rápidos e muito manobráveis, eles são eficazes em monitorar 
o desastre ambiental da costa à medida que se desenrola. 

Por exemplo, podemos ver quando as ondas são maiores que as outras ondas na 
área. Também podemos ver as marés altas que, porque a terra está apenas dois metros 
acima do nível do mar, inundariam a comunidade de Fuvemeh. Esta informação pode 
então ser rapidamente disseminada para a comunidade. 



Os drones também são uma ferramenta eficaz de monitoramento em longo prazo em 
estudos costeiros, particularmente para estudos que   examinam  a subida e descida do 
nível do mar,  observam até  que ponto as ondas sobem a uma praia e analisam as 
mudanças nas posições da costa. Isto é porque eles parecem ser mais eficazes que os 
métodos antigos. 

O levantamento físico, por exemplo, gera mapas com a posição das características físicas 
e como elas são influenciadas pelas inundações. Esses mapas fornecem informações 
precisas para a detecção de alterações, pois há um agrimensor fisicamente presente 
durante o período de coleta de dados. Mas eles são demorados, caros e podem ter erros 
humanos que afetam a confiabilidade. 

As fotografias aéreas são a fonte de dados mais utilizada no monitoramento do 
ambiente costeiro. Eles fornecem uma boa cobertura espacial, mas não são oportunos 
e são muito específicos do site, o que significa que eles não são bons para 
monitoramento. 

Imagens de satélite cobrem grandes áreas e fornecem informações detalhadas e de alta 
resolução. Mas essas imagens são afetadas pela cobertura de nuvens, poeira, resolução 
de pixels e custos operacionais. 

Ao calcular a precisão, o custo e a duração dessas várias abordagens, os drones 
oferecem uma boa solução. Eles custam relativamente pouco para operar, permitem 
missões frequentes, têm ampla cobertura espacial, podem ser rapidamente 
implantados e os dados que produzem são de alta qualidade. 

As informações produzidas pelo drone podem oferecer benefícios de curto e longo 
prazo para aqueles diretamente afetados pela erosão costeira. Mas as comunidades 
também precisam de ação no terreno. É necessária uma abordagem de adaptação 
sustentável que aumente a resiliência dos “habitantes” - por exemplo, construindo 
estruturas marítimas defensivas ou substituindo a areia perdida pela erosão por outro 
material. 

FONTE:https://theconversation.com/how-we-used-drones-to-monitor-coastal-erosion-in-ghana-

107442 

 

 EVENTOS 

 

Proteção à Criança em Desastres e Emergências 

As crianças, diferentemente dos adultos, são afetadas unicamente por conflitos e 
emergências; eles poderiam facilitar uma recuperação rápida e duradoura da 



comunidade. As crianças se encontram em situações vulneráveis durante as 
emergências e sofrem o maior impacto dos desastres devido à sua 
vulnerabilidade. Como tal, estas crianças estão expostas ao deslocamento, separação, 
discriminação, trabalho forçado, exploração sexual e econômica, tráfico e 
conflitos. Medidas de proteção infantil devem ser tomadas desde o início de uma 
emergência para garantir que seu bem-estar seja protegido. Para isso, os profissionais 
que trabalham com crianças têm o dever de prevenir a violência e o abuso e de permitir 
que as crianças tenham acesso a serviços de proteção por meio de sistemas 
governamentais e comunitários. 

Este foco de treinamento é sobre como as crianças em um ambiente de emergência 
podem ser protegidas, além de receber o pacote humanitário padrão de alimentos, 
água, abrigo, remédios e saneamento. Além das necessidades físicas que as crianças 
recebem, elas precisam de assistência psicossocial 

Duração 

5 dias 

Custo 

O custo individual para a oficina de treinamento é de US $ 800 para participantes 
individuais e de US $ 700 para grupos acima de 10 participantes, com um imposto de 
16%. Isso cobre a taxa de treinamento, os recursos e o pacote da conferência. Os 
participantes serão responsáveis por suas próprias despesas e providências de viagem, 
tais como transferências de aeroporto (e solicitação de visto, quando necessário), 
alimentação e acomodação, seguro de saúde / acidentes e outras despesas pessoais. 

Participantes Pretendidos 

Os grupos-alvo são profissionais humanitários e de desenvolvimento, assistentes sociais 
e professores responsáveis pela proteção e educação das crianças durante conflitos e 
emergências. 

Alvo 

Este curso tem como objetivo ampliar e aprofundar a compreensão de profissionais de 
proteção à criança sobre a proteção de crianças e fatores de risco que predisponham as 
crianças à vulnerabilidade. 

Objetivos 

No final deste treinamento, você será capaz de: 

 Expandir o conhecimento sobre princípios e abordagens para a programação de 
proteção infantil 

 Monitorar e denunciar violações graves e preocupações sérias de proteção para 
crianças 



 Projetar sistemas de proteção infantil e fortalecer a resiliência das crianças em 
emergências 

 Identificar e praticar padrões para atender às necessidades de proteção infantil, 
proteção infantil de qualidade 

 resposta e padrões para integrar a proteção infantil em outros setores 
humanitários 

Descrição detalhada do curso 

Para descrição detalhada do curso e conteúdo, envie-nos um email para 
training@seasonedsolutions.co.ke 

Requisitos de entrada 

Este curso tem iniciantes e módulos avançados e o SDSL aconselhará os indivíduos 
apropriadamente após revisarem seus aplicativos. 

Cadastro 

Para se inscrever, faça o download do formulário abaixo e envie para 
training@seasonedsolutions.co.ke 

Os tópicos de treinamento podem ser solicitados por escrito para 
training@seasonedsolutions.co.ke 

Missão de pós-treinamento 

Todos os graduados da SDS são fornecidos com treinadores dedicados para acompanhá-
los após a conclusão do treinamento, incluindo o recebimento de periódicos recentes e 
relevantes, práticas de pesquisa e benchmarking sobre questões atuais nas respectivas 
disciplinas. 

SITE DO EVENTO:  HTTP://SEASONEDSOLUTIONS.CO.KE/EVENT/CHILD-PROTECTION-
IN-EMERGENCIES-TRAINING-3/ 

 

 

 

 

 



 
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 

                    


