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InSight humanitária: Trazendo-lhe todos os dados sobre 
as necessidades humanitária, resposta e lacunas 
OCHA lançou recentemente InSight Humanitária, um portal baseado na web fornecendo 
informações em tempo real sobre as necessidades humanitárias, a resposta, o 
financiamento e as lacunas em uma interface visual, fácil de ler e atualizadas 
regularmente. Esta curta-metragem mostra como o portal funciona, o tipo de dados 
disponíveis, e como as organizações humanitárias podem usar a plataforma para tomar 
decisões sobre os níveis estratégicos, operacionais e táticos. 

FONTE:https://twitter.com/UNOCHA/status/1070189287583481856 

 

Destaques do Centro para o primeiro ano 
Humanitária de Dados 
O Centro de Dados Humanitários abertas em Haia um ano atrás. Desde então, tem vindo 
a prosseguir a sua missão de impulsionar o uso eo impacto dos dados, tais como através 
de uma parceria com a Educação Above All Foundation que visa aumentar o acesso aos 
dados sobre os ataques a escolas, e uma colaboração com o Programa Alimentar 
Mundial para acelerar os fluxos de dados sobre indicadores de insegurança alimentar. 
Aqui estão 10 destaques das atividades do Centro em 2018 . Saiba mais sobre os 
solavancos na estrada e lições aprendidas a partir do primeiro ano de operações em um 
blog de pós por Sarah Telford, que lidera o Centro. 

FONTE:https://centre.humdata.org/the-centre-top-10-highlights-of-2018/ 

 



 

Mergulho técnico aprofundado sobre relatório de resumo 
de risco sísmico e resiliência 

Este mergulho profundo técnico (TDD), realizado de 12 a 16 de março de 2018, o 
Mergulho Profundo Técnico de Risco e Resiliência Sísmica (TDD) reuniu autoridades de 
Bangladesh, Equador, Índia, Indonésia, Quênia, Malavi, Mianmar, Nepal, Peru, e as 
Filipinas com líderes de equipe de projeto do Banco Mundial e importantes especialistas 
japoneses e internacionais.  

O TDD teve como objetivo informar os investimentos contínuos e planejados dos países 
e se concentrou na identificação de soluções para os principais desafios enfrentados 
pelos participantes.  

Este resumo percorre o TDD e segue com alguns tópicos importantes. 

1. As avaliações de risco devem estar diretamente ligadas ao planejamento de políticas 
e desenvolvimento. 

2. O monitoramento sísmico eficaz e os sistemas de alerta exigem a coordenação de 
múltiplas partes interessadas. 

3. Para comunicar o risco de terremoto ao público, deve-se adotar uma abordagem 
sustentada e de vários níveis.  

4. As informações sobre riscos devem ser integradas ao gerenciamento da infraestrutura 
em todo o seu ciclo de vida, bem como ao planejamento espacial em geral.  

5. Os governos devem priorizar o investimento na construção de capacidade reguladora 
no nível local / municipal. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/62589_seismictddreportweb.pdf 

 

Arrecadação de fundos para guia de preparação para a 
comunidade 

Como parte de seu compromisso de aumentar e fortalecer as capacidades de ONGs 
locais e organizações baseadas na comunidade (CBOs) na Ásia, o Instituto Internacional 



de Reconstrução Rural (IIRR) e a Give2Asia lançaram a captação de recursos para 
preparação comunitária: um guia prático para CBOs. 

Este é o terceiro guia em uma série de cinco no programa de preparação para desastres 
de ONGs. Destina-se a fortalecer a capacidade das ONGs e OCs de arrecadar fundos para 
sustentar seus programas de preparação para desastres. Muitas CBOs na Ásia 
mobilizaram fundos para apoiar programas de RRD que mitigam os danos causados por 
calamidades e para reduzir riscos e impactos. No entanto, as alocações orçamentárias 
para a RRD são frequentemente inadequadas e as OBCs são deixadas em uma 
encruzilhada sobre como continuar apoiando comunidades vulneráveis. 

Este guia apresenta linguagem fácil de entender e oferece ferramentas práticas para 
mobilizar fundos. Também aborda princípios, tendências atuais e realidades básicas na 
mobilização de recursos. Oferece dicas éticas para as OBCs para que elas possam ser 
autossuficientes e mais capazes de levantar fundos para suas atividades de RRD. A IIRR 
e a Give2Asia esperam que este guia ajude as OBCs na Ásia a melhorar suas habilidades 
de captação de recursos para que possam continuar a ser os principais catalisadores 
para a resiliência da comunidade. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/62559_62559fundraisingforcbos.pdf 

 

Avançar o desastre e o paradigma de desenvolvimento 

Este artigo fornece um comentário sobre perspectivas que persistem como parte do 
paradigma de desastre e desenvolvimento, guiado por resultados de pesquisa-ação do 
trabalho da Northumbria neste campo, a fim de avaliar como avançar conceitualmente 
o paradigma para orientar a implementação da redução do risco de desastres.  

O artigo ajuda a reavaliar o que deve ser adicionado por meio de frentes analíticas, a fim 
de trazer avanços na construção de conscientização sobre desastres e desenvolvimento 
e melhor governança da redução do risco de desastres. 

Três áreas temáticas são promovidas aqui como sustentação dos avanços potenciais em 
desastres aplicados e estudos de desenvolvimento, abordando teoria, política e prática 
daqui para frente. Essas frentes são amplamente descritas como: 

(1) construir mais cedo um bem-estar humano que compense o risco negativo; 

(2) viver melhor com incerteza; e 

(3) conhecer a natureza das barreiras para transições mais eficazes no desenvolvimento 
sustentável e na redução do risco de desastres. 

FONTE:https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13753-018-0206-5.pdf 



 

Desenvolvimento informado sobre riscos: Uso de 
informações sobre riscos de desastres para resiliência 

O risco de desastre é uma função da probabilidade de ocorrência de um perigo de 
intensidade variável (ou seja, força física) em um local específico, as pessoas e os ativos 
físicos situados nesse local e, portanto, expostos ao perigo; e o nível de vulnerabilidade 
das pessoas expostas e dos ativos físicos a esse perigo. 

Neste contexto, uma conferência regional foi organizada em Bangkok, Tailândia, com os 
objetivos de (i) discutir a importância do desenvolvimento informado sobre o risco no 
contexto do rápido desenvolvimento do Sudeste Asiático, (ii) demonstrar como aplicar 
informações de risco de desastres ao desenvolvimento. processos e tomada de decisões, 
e (iii) identificar o ambiente propício necessário para implementar o desenvolvimento 
com base no risco. A conferência proporcionou um espaço para a equipe técnica sênior 
de agências governamentais no Sudeste Asiático, empresas do setor privado envolvidas 
na realização de avaliações de risco de desastres e organizações parceiras para explorar 
a aplicação de informações sobre riscos de desastres no desenvolvimento. 

FONTE:https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/48264/48264-001-dpta-en.pdf 

 

Jogo de previsão sazonal 

Durante este jogo os jogadores assumem o papel de agricultores e são apresentados 
com uma previsão probabilística, por exemplo: há 40% de chance de haver condições 
mais secas que a média. Os jogadores têm que tomar decisões com base nessas 
informações e ver as consequências de suas decisões. 

O objetivo é ver como cada jogador pode ajustar suas decisões agrícolas com base em 
previsões sazonais. No final do jogo, os participantes devem compreender os possíveis 
usos e limitações dessas previsões, suas preferências de risco pessoal e como as 
previsões sazonais podem afetar as decisões de meios de subsistência. 

O jogo é adequado para 10-20 jogadores e requer um grande espaço aberto.  

FONTE:https://climatecentre.org/downloads/modules/games/Seasonal%20Forecast%20Game.pdf 

 

 

 



 EVENTOS 

 

Certificado Profissional em Redução do Risco de 
Desastres 

Descrição 

Este curso fornecerá aos envolvidos na redução do risco de desastres um claro 
entendimento da dinâmica desafiadora de criar políticas, mobilizar recursos e alavancar 
a tecnologia para reduzir os riscos e os efeitos dos desastres. No final do curso, os 
delegados serão capazes de: 

• Desenvolver, construir e implementar planos de RRD 

• Liderar a mudança organizacional efetiva 

• Aplicar os princípios-chave do planejamento proativo de redução de riscos de 
desastres à sua organização 

• Melhorar recursos e coordenação para alívio, enquanto reduz os riscos de desastres 

• Analisar, melhorar e avaliar o desempenho 

• Fornecer serviços que atendam melhor e de forma mais justa às necessidades das 
partes interessadas 

Este é um curso de treinamento especializado que leva a um Certificado de Gestão e 
Liderança do Nível 5 Chartered Management Institute (CMI). 

Após o treinamento da semana, os delegados podem concluir duas tarefas escritas para 
obter as qualificações CMI reconhecidas internacionalmente, com as unidades CMI 
obtidas exibidas. 

Para mais informações, entre em contato conosco pelo telefone +44 20 3137 8648, ou 
envie um e-mail para enquiries@parlicentre.org. 

Áreas de assunto 

 Políticas proativas versus reativas para redução de risco 
 Alocação e mobilização de recursos 
 Identificar as causas e os impactos de vários perigos a nível local, regional e 

global 



 Monitorando riscos 
 Realizar o monitoramento de riscos de desastres usando métodos e ferramentas 

apropriados 
 Tecnologia e planejamento de emergência 

Cobertura geográfica 

Global 

Duração 

17 de junho de 2019 a 21 de junho de 2019 

Procedimento de aplicação 

Registre-se usando este link 

Contato 

Para mais informações, entre em contato pelo telefone +44 20 3137 8648 ou envie um 
e-mail para enquiries@parlicentre.org 

FONTE:http://disasterrisk.parlicentre.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 

                    


