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SISBRAVET - Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências 
Veterinárias 

O SISBRAVET - Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias representa o 
conjunto de recursos organizados e integrados (estrutura, pessoal, normas, 
procedimentos, processos, tecnologias) direcionados ao planejamento e gerenciamento 
da prevenção, detecção e pronta reação às ocorrências zoossanitárias de interesse 
pecuário nacional. O sistema informatizado e-SISBRAVET é a ferramenta eletrônica 
específica para gestão dos dados obtidos na vigilância passiva em saúde animal, 
desenvolvida para o registro e acompanhamento das notificações de suspeitas de doenças 
e das investigações realizadas pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO). 

FONTE:http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/SISBRAVET.html 

 

 

O custo humano dos desastres: uma visão geral dos 
últimos 20 anos (2000-2019) 

O relatório UNDRR publicado para marcar o Dia Internacional para Redução do Risco de 
Desastres em 13 de outubro de 2020, confirma como os eventos climáticos extremos 
passaram a dominar a paisagem de desastres no século 21. As estatísticas neste relatório 
são do Banco de Dados de Eventos de Emergência (EM-DAT) mantido pelo Centro de 



Pesquisa em Epidemiologia de Desastres (CRED), que registra desastres que mataram dez 
ou mais pessoas; afetou 100 ou mais pessoas; resultou em um estado de emergência 
declarado ou um pedido de assistência internacional. 

No período de 2000 a 2019, ocorreram 7.348 grandes eventos de desastres registrados, 
ceifando 1,23 milhão de vidas, afetando 4,2 bilhões de pessoas (muitos em mais de uma 
ocasião), resultando em aproximadamente US $ 2,97 trilhões em perdas econômicas 
globais.  

Este é um aumento acentuado em relação aos vinte anos anteriores. Entre 1980 e 1999, 
4.212 desastres foram associados a desastres naturais em todo o mundo, ceifando 
aproximadamente 1,19 milhão de vidas e afetando 3,25 bilhões de pessoas, resultando 
em aproximadamente US $ 1,63 trilhão em perdas econômicas. 

Grande parte da diferença é explicada por um aumento nos desastres relacionados ao 
clima, incluindo eventos climáticos extremos: de 3.656 eventos relacionados ao clima 
(1980-1999) para 6.681 desastres relacionados ao clima no período de 2000-2019. 

Nos últimos vinte anos, o número de grandes inundações mais que dobrou, de 1.389 para 
3.254, enquanto a incidência de tempestades cresceu de 1.457 para 2.034. Inundações e 
tempestades foram os eventos mais prevalentes. 

O relatório “O Custo Humano dos Desastres 2000-2019” também registra grandes 
aumentos em outras categorias, incluindo secas, incêndios florestais e eventos de 
temperatura extrema. Também houve um aumento nos eventos geofísicos, incluindo 
terremotos e tsunamis, que mataram mais pessoas do que qualquer um dos outros 
perigos naturais analisados neste relatório. 

FONTE:https://www.undrr.org/publication/human-cost-disasters-overview-last-20-years-2000-2019 

 

O impacto do COVID-19 nas mudanças climáticas e 
financiamento de resiliência a desastres: tendências e 
sinais 

Este documento informativo documenta as tendências e sinais atuais no financiamento 
internacional de CCA e RRD desde o surgimento da Covid-19 no início de 2020 e propõe 
quatro recomendações principais para garantir que o financiamento para CCA e RRD seja 
mantido no imediato e a longo prazo, e que o a recuperação da pandemia é resiliente, 
equitativa e verde: 



 Adapte os mecanismos de ação antecipatória / alerta antecipado e de resposta a 
uma gama mais ampla de ameaças, incluindo pandemias, e continue a melhorar 
seu desenho e implementação. 

 Não crie planos de recuperação Covid-19 autônomos, mas integre-os a planos de 
desenvolvimento resilientes e de baixo carbono, com base nos esforços existentes. 

 Os países doadores precisam voltar ao bom caminho para alavancar o 
financiamento para a adaptação à mudança climática e redução do risco de 
desastres e cercear tais compromissos, incluindo aqueles dentro das metas de 
0,7% de renda nacional bruta. 

 É necessária uma consideração mais aprofundada para oferecer instrumentos 
financeiros redutores de risco para envolver o setor privado. 

FONTE:https://www.odi.org/publications/17435-impact-covid-19-climate-change-and-disaster-
resilience-funding-trends-and-signals 

 

Cooperação Sudeste Asiático-China na gestão de desastres 
na era pós-COVID 

Esta pesquisa conclui que a China ainda não se tornou um jogador-chave na gestão de 
desastres no Sudeste Asiático, apesar das interações fortalecidas, do aumento do apoio 
financeiro e do alívio de desastres ser um canal para a construção de confiança entre o 
Sudeste Asiático e a China desde os anos 1990 

Os desafios atuais da cooperação China-Sudeste Asiático em caso de desastre incluem as 
mudanças induzidas pela pandemia COVID-19 e a natureza sensível da cooperação militar. 

Para avançar e melhorar o entendimento mútuo e a confiança entre a China e o Sudeste 
Asiático no tópico de gestão de desastres, os autores fornecem as seguintes 
recomendações:  

 A missão diplomática chinesa na ASEAN pode fortalecer o envolvimento com os 
órgãos relevantes da ASEAN por meio de atividades conjuntas. 

 As agências de desastres nos países do sudeste asiático e na China podem 
considerar reuniões online para manter uma comunicação regular. 

 A China pode melhorar seu arranjo institucional para apoiar seu maior papel na 
cooperação regional em desastres e apoiar a capacitação de atores não-estatais 
chineses para operações no exterior.  

 As empresas chinesas podem se tornar uma ponte para a cooperação em 
desastres entre o Sudeste Asiático e a China em nível local, tendo em vista a 
localização de socorros em desastres na região. 



 O cenário de desastres duplos de um perigo natural e uma emergência de saúde 
pública pode se tornar um componente de exercícios militares conjuntos. 

FONTE:https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2020/09/PR200929_Southeast-Asia-China-
Cooperation-in-Disaster-Management-in-Post-COVID-Era.pdf 

 

Série COVID-19: financiamento de risco de desastres 

Grandes choques na saúde, como o COVID-19, têm um preço caro - para a resposta, a 
recuperação, bem como mais perdas econômicas de longo prazo. A fase de resposta é 
tipicamente caracterizada por um grande senso de urgência, já que o sistema de gestão 
das finanças públicas (GFP) tenta fornecer financiamento rapidamente para conter o surto 
o quanto antes. No entanto, em muitos países de baixa renda (PBR) e países de renda 
média baixa (PFM), os sistemas de GFP carecem de robustez, com pontos fracos em todos 
os aspectos. Esta revisão fornece uma visão geral rápida da literatura sobre como grandes 
choques na saúde afetam os sistemas de GFP em LICs e LMICs e quais lições aprendemos. 

A publicação conclui que, embora grande parte da literatura revisada aqui enfatize a 
importância do planejamento financeiro, é importante lembrar que, para crises 
excepcionalmente grandes, como o COVID-19, todo planejamento financeiro pode não ser 
suficiente. A experiência das últimas semanas mostrou que o mundo, incluindo quase 
todos os países de alta renda e seus sistemas financeiros altamente sofisticados, foi pego 
de surpresa pelo COVID-19. Esperar criar sistemas PFM totalmente resilientes em LICs e 
LMICs não é realista. O objetivo só pode ser fortalecer os sistemas existentes. 

FONTE:https://maintainsprogramme.org/wp-content/uploads/Maintains-COVID19-DRF-and-PFM-rapid-
lit.pdf 

 

Ásia somam altos prejuízos por causa da Covid-19 
Os fabricantes de vestuário da Ásia e Pacífico estão sofrendo com os danos causados pela 
pandemia do coronavírus, segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT.  

A agência da ONU aponta que as restrições e os bloqueios nesses países fizeram cair 
a demanda internacional por esses produtos. A situação é mais dramática em 
economias onde o setor têxtil tem grande participação nas exportações.  



Cadeia de fornecimento   

Uma pesquisa sobre o impacto da pandemia se concentrou em 10 grandes países 
produtores de têxteis na Ásia: Bangladesh, Camboja, China, Índia, Indonésia, Mianmar, 
Paquistão, Filipinas, Sri Lanka e Vietnam.  

A agência alerta que as interrupções da cadeia de suprimentos relacionadas à pandemia 
de Covid-19 podem causar um “efeito cascata” em toda a cadeia de fornecimento.  

Nessa área, os impactos cumulativos da crise são considerados “abrangentes e 
complexos”. Uma das razões é que além da produção de roupas atender os consumidores 
domésticos, um grande número de operários têxteis e fabricantes está integrado nas 
cadeias de abastecimento globais.  

Marcas   

A Ásia produz roupas de marca internacionais concebidas em lugares como 
Europa, Japão e América do Norte. Os postos de emprego dependem de uma estabilidade 
na demanda global.  

As estimativas da OIT sugerem que pelo menos metade dos trabalhadores da cadeia de 
suprimentos de vestuário contribui para a produção de roupas destinadas ao exterior, e 
não para o consumo doméstico.  

Além disso, os funcionários e fabricantes da indústria dependem de um fluxo confiável de 
matérias-primas e insumos para a produção, que são frequentemente adquiridos de 
fornecedores estrangeiros.  

Uma simples operária deste setor da região perdeu pelo menos duas a quatro 
semanas de trabalho e viu apenas 60% dos colegas retornar à fábrica. 
Um dos problemas é que as grandes marcas têm insistido por mais tempo para cumprir 
os termos de pagamento. Mais de 57% dos fornecedores receberam 
solicitações do comprador para estender esses prazos além do padrão de 45 dias.  

Exportações   

O estudo destaca que a queda no comércio global de têxteis ocorreu na primeira metade 
do ano. As exportações para as principais regiões compradoras da União 
Europeia, dos Estados Unidos e do Japão caíram até 70%.   

Ao mesmo tempo, as cadeias de abastecimento dos fabricantes foram interrompidas, 
com a escassez de algodão, de tecidos e outros materiais necessários. O impacto da 
situação na indústria têxtil afetou de forma negativa o trabalho e o rendimento.   

De acordo com a Agência da ONU, milhares de fábricas foram fechadas, inicialmente por 
causa das regulamentações para combater a pandemia.  

Mulheres   



O diretor do Escritório da OIT para a Ásia e Pacífico, Christian Viegelahn,  explicou que 
uma simples operária deste setor da região perdeu pelo menos duas a quatro semanas de 
trabalho e viu apenas 60% dos colegas retornar à fábrica na reabertura.  

O impacto das perdas foi mais significativo em mulheres. Em Bangladesh, o rendimento 
médio mensal dos funcionários têxteis caiu quase pela metade entre abril e maio, de cerca 
de US$ 113 para apenas US$ 65 por mês.  

FONTE:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/documents/briefingnote/wcms_758626.pdf  

 

Encontro global endossa prioridades de educação pós-
pandemia 
Cerca de 11 chefes de Estado e 64 ministros da Educação de 97 países participam esta 
quinta-feira em um encontro sobre educação organizado pela Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco.  

Realizado em parceria com os governos do Gana, da Noruega e do Reino Unido, o 
objetivo era definir prioridades durante a recuperação da pandemia de Covid-19 e 
garantir financiamento para o setor.  

Pandemia  

Na abertura da reunião, o chefe da ONU destacou o impacto da Covid-19, dizendo que “o 
mundo está em risco de uma catástrofe geracional.”  

A pandemia teve um impacto desproporcional nas crianças e jovens mais vulneráveis e 
marginalizados, destacou o secretário-geral. Centenas de milhões de pessoas perderam a 
educação e milhões podem nunca continuar sua jornada de aprendizado.  

António Guterres disse que “o progresso alcançado, especialmente para meninas e 
mulheres jovens, está ameaçado.” Segundo dados da ONU, cerca de 11 milhões 
de alunas podem não regressar à escola depois da pandemia.  

Segundo ele, é preciso apoiar a recuperação da aprendizagem em países de baixa e média 
rendas e incluir a educação em todos os pacotes de estímulo.  

Investimento  

O financiamento para a recuperação é um dos grandes temas do encontro. Antes da crise, 
os países de rendas baixa e média já enfrentavam um déficit de financiamento da 
educação de US$ 1,5 trilhão por ano. Agora, o valor aumentou.  



Antes da crise, os países de rendas baixa e média já enfrentavam um déficit de 
financiamento da educação de US$ 1,5 trilhão por ano 
Guterres disse que o mundo terá “sucesso investindo naqueles que têm maior risco de 
ficar para trás, em professores treinados e respeitados, e em escolas que são seguras.”  

Ele destacou ainda a importância de investimentos em conectividade e tecnologias digitais 
para reimaginar a educação e o reconhecimento de que “a educação é um bem comum 
global.’  

Para o secretário-geral, “o financiamento e a vontade política são essenciais.”  

Crise  

Em meados de julho, mais de 160 países tinham suas escolas fechadas. A medida 
afetava mais de 1 bilhão de estudantes em todo o mundo.  

Pelo menos 40 milhões de alunos, em todo o globo, ficaram sem acesso ao pré-escolar, 
um período vital para o desenvolvimento infantil.  

Em seu discurso, a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, realçou “a maior 
interrupção da educação da história” e homenageou “todos os professores do mundo, 
que correm riscos para educar nossas crianças.”  

Declaração  

No final do encontro, os Estados-membros adotaram uma declaração com base em um 
documento político publicado pelo secretário-geral em agosto.   

A declaração aponta áreas como financiamento, inclusão, professores, reabertura segura, 
conectividade e coordenação como prioridades de ação.   

Encerrando o encontro, a subsecretária-geral, Amina Mohammed, disse que vários 
ingredientes essenciais agora são necessários para dar vida a esta declaração. Primeiro, 
vontade política. Depois, inovação.  

Para Amina Mohammed, voltar ao normal “significaria ignorar as profundas 
mudanças acontecendo no setor de tecnologia e nos mercados de trabalho em todo o 
mundo.”  

Declaração requer capacitar milhões de professores, especialmente na África e 
aumentar urgentemente parcerias para conectar todas as escolas, professores e alunos 
à internet 
Além disso, “significaria aceitar o fato inaceitável de que, mesmo antes da Covid-19, cerca 
de 250 milhões de crianças estavam fora da escola e mais da metade das crianças em 
idade escolar em todo o mundo não tinham habilidades básicas de leitura.”  



Para ela, a implementação da declaração requer capacitar milhões de professores, 
especialmente na África e aumentar urgentemente parcerias para conectar todas as 
escolas, professores e alunos à internet.  

Também se devem aproveitar todas as oportunidades para que os sistemas educacionais 
sejam mais abertos, flexíveis e criativos, para que os jovens “possam prosperar em um 
mundo complexo e em rápida mudança.”  

Em terceiro e último lugar, a vice-chefe da ONU disse que o mundo precisa de colaboração 
multilateral eficaz, marcada “por maior solidariedade para com os países mais 
vulneráveis.”  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/10/1730422?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=bb774f040c-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_23_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-bb774f040c-105027597 

 
Secretário-geral pede ação individual para combater a 
desinformação 
O secretário-geral da ONU, António Guterres, lança esta quarta-feira uma ação online 
global convidando as pessoas a fazer uma pausa antes de compartilharem conteúdo na 
internet. 

A iniciativa faz parte de uma campanha de mudança de comportamento que pretende 
criar uma nova norma de redes sociais para ajudar a combater o impacto crescente da 
desinformação viral. 

Pandemia 

Em mensagem de vídeo, o chefe da ONU diz que “durante a pandemia de Covid-19, 
informação errada pode ser mortal.” Ele pede que as pessoas façam “a promessa de fazer 
uma pausa e ajudar a impedir a disseminação de informações incorretas.” 

Todas as pessoas interessadas em participar devem usar as hashtags #PrometoPausar e 
#penseantesdecompartilhar.  

António Guterres inicia sua mensagem com uma pausa de cinco segundos, um exemplo 
que deve agora ser repetido por outros líderes, influenciadores e cidadãos.  

Campanha 

A campanha faz parte da Verificado, uma iniciativa lançada em maio pela ONU para 
difundir informações de saúde corretas e compartilhar histórias de solidariedade global 
em torno da crise de saúde.  



Pausa é a primeira campanha global de mudança de comportamento sobre 
desinformação, mobilizando especialistas, pesquisadores, governos, influenciadores, 
sociedade civil, empresas, reguladores e mídia sob uma única mensagem. 

A iniciativa é baseada em pesquisas que indicam que uma breve pausa diminui 
significativamente a tendência de compartilhar material chocante ou emotivo, 
desacelerando a disseminação da desinformação. O objetivo é aumentar a alfabetização 
midiática para permitir que os usuários das redes sociais identifiquem desinformação e 
evitem a sua difusão.  

A campanha pretende chegar a 1 bilhão de pessoas, online e por meio de parcerias, até o 
final de dezembro. 

Ao longo desta quarta-feira, influenciadores e vozes globais farão sua própria promessa e 
pedirão que seus seguidores façam o mesmo. 

Importância 

Em comunicado, a subsecretária-geral da ONU para Comunicações Globais, Melissa 
Fleming, disse que “a Covid-19 não é apenas uma crise de saúde, mas também uma 
emergência de comunicações.” 

Segundo ela, quando a desinformação se espalha, “o público perde a confiança e muitas 
vezes toma decisões que dificultam a resposta do público e até mesmo suas próprias 
vidas.” 

Para Melissa Fleming, “está cada vez mais claro que não se pode enfrentar com sucesso a 
pandemia sem também abordar a desinformação online.”  

A subsecretária-geral afirmou, no entanto, que ações individuais por si só não irão acabar 
com a desinformação. Ela disse que a ONU está trabalhando com redes sociais para 
recomendar mudanças e destacou alguns passos para sinalizar ou bloquear informações 
incorretas e dar mais destaque o conteúdo com base científica. 

Fleming afirmou que a ampliação de informações e ideias imprecisas agrava algumas das 
questões atuais mais urgentes.  

A organização realça que o problema fomenta o ódio, permite regimes opressores, 
distorce eleições, dificulta a compreensão de desafios como as mudanças climáticas, mina 
a confiança nas instituições e expõe crianças e pessoas vulneráveis a ideias perigosas. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/10/1730222?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=c243ea67a8-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_22_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-c243ea67a8-105027597 

 

 



 

Liderança Resiliente: Aprendendo com a crise - um 
experimento de aprendizagem reflexiva durante a 
pandemia COVID-19 

Este relatório enfoca o papel da liderança para a resiliência - liderança que promove e 
permite que sistemas complexos (neste caso, corporações e grandes cidades) funcionem e 
prosperem em face de uma grande crise. 

Resiliência é a capacidade de resistir, adaptar-se a condições variáveis e se recuperar 
positivamente de choques e tensões. Isso se aplica aos ativos de infraestrutura física e ao 
sistema mais amplo do qual esses ativos fazem parte, incluindo o ambiente natural, as 
organizações que possuem e operam esses sistemas e os humanos que tomam decisões 
nas cadeias de valor desses sistemas. 

O projeto Liderança Resiliente foi um experimento desde o início, conceituado e 
elaborado em uns incríveis quatorze dias, enquanto a pandemia de coronavírus ganhava 
impulso no final de março. As ideias que mais queríamos testar eram: 

Se os líderes seniores fossem solicitados a reservar meia hora toda semana durante 16 
semanas para ter uma conversa reflexiva sobre o que estavam enfrentando, durante 
possivelmente o período profissional mais desafiador de suas vidas, eles concordariam 
com isso? E eles achariam valioso o suficiente para ficar com ele? 
O que aconteceria se líderes de corporações globais fossem misturados com líderes de 
grandes cidades? Eles considerariam as experiências e percepções uns dos outros 
relevantes? 
As conversas semanais - íntimas e desestruturadas como deveriam ser - produziriam 
alguma lição valiosa aprendida que os de fora poderiam achar útil e acionável? 

O fato de a resposta a cada um ter sido um retumbante “Sim” é um tributo à 
extraordinária abertura de nossos doze participantes - cada um deles um companheiro 
disposto e determinado na busca para encontrar o que significa boa liderança em uma 
crise. É também uma homenagem à correspondente atenção e dedicação de nossa equipe 
de projeto durante alguns meses intensos. 

FONTE:https://www.resilienceshift.org/wp-content/uploads/2020/10/Resilient-Leadership-Learning-
From-Crisis-Report-by-the-Resilience-Shift.pdf 

 



 

Seguro de edifícios públicos, conteúdos, veículos e 
equipamentos contra desastres: práticas atuais do governo 
estadual e local e opções para fechar a lacuna do seguro 

Neste estudo, os autores contribuíram para a seguinte questão: Nos EUA, a atual alocação 
de risco entre os diferentes níveis de governo (federal, estadual e local) é adequada para 
gerenciar o risco de desastres? O estudo, então, discute várias abordagens para aumentar 
a cobertura de seguro para governos estaduais e locais e as compensações associadas a 
eles 

Principais conclusões  

 Uma parte significativa dos governos estaduais e locais que são elegíveis para PA 
adquirem algum tipo de seguro para seu BCVE. 

A participação geral de seguros dos governos estaduais e locais é baixa 

 FEMA paga por uma parte substancial de seus reparos. 
 A participação do seguro varia de acordo com os atributos do sinistro causador do 

dano e do ente público. Por exemplo, a parcela do seguro é mais baixa para 
inundações e terremotos, e a parcela do seguro para comunidades de médio porte 
é maior do que para as menores ou maiores 

A visão predominante dos especialistas consultados para o estudo era que o potencial 
de assistência da FEMA reduz as compras de seguros pelo governo estadual e local 

 Por exemplo, algumas entidades compram apenas para instalações que acreditam 
ser críticas para consertar rapidamente e contam com a FEMA para substituir o 
resto. Outros compram apólices com limites ou franquias mais baixos do que 
fariam de outra forma. As respostas foram diversas, no entanto, e alguns 
especialistas não viram evidências de que o programa de PA afetou as decisões de 
algumas entidades. 

 Existem várias abordagens para aumentar a cobertura de seguro dos governos 
estaduais e locais, e cada abordagem tem compensações. Essas abordagens 
incluem o incentivo às agências de classificação de crédito para avaliar a 
preparação financeira das comunidades para desastres, exigindo que as 
comunidades analisem seus riscos a fim de aumentar sua conscientização sobre 
eles, exigindo que as comunidades cubram uma primeira camada substancial de 
perdas e eliminando PA para BCVE. 



Recomendações 

 Os formuladores de políticas devem considerar as vantagens e desvantagens de 
diferentes abordagens para aumentar a cobertura de seguro dos governos 
estaduais e locais e considerar a melhor forma de alocar o risco entre os governos 
federal, estadual e local.  

FONTE:https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA332-1.html 

 

Aumentando a redução do risco de desastres na ação 
humanitária 

Este relatório não é um guia de "como" nem um substituto para a ampla orientação e 
ferramentas sobre a execução eficaz da RRD ou do ciclo do programa humanitário. Em vez 
disso, descreve maneiras de tornar a RRD mais integrante ao planejamento e 
programação humanitária em nível de país, particularmente em áreas mais 
desafiadoras. Destina-se a ajudar os profissionais a fortalecer a programação informada 
sobre o risco em diferentes fases, deixando-lhes espaço para se adaptarem ao contexto 
do país. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73540_integratingdrrhumanitarianv151.pdf 
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73540_integratingdrrhumchecklistv04.pdf 
 

 

Manual de segurança de abrigo 

Este manual apresenta algumas informações básicas sobre práticas seguras de 
construção . Seu objetivo é orientar sobre as opções de planejamento de assentamentos 
em ambientes de risco, bem como sobre as técnicas de construção para melhoria de 
abrigos individuais. Os conteúdos podem ser usados para desenvolver treinamentos sobre 
métodos participativos de redução de risco em abrigos, como o PASSA. 

Este guia não é dirigido a profissionais da construção, embora possa servir para comunicar 
aos beneficiários e voluntários sobre medidas de segurança. Os leitores pretendidos são 
os voluntários da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, que não devem ser 
especialistas em construção e segurança de abrigos, mas devem ser capazes de 
compreender os aspectos técnicos mais importantes da segurança de abrigos nas 
comunidades em que trabalham. 



Uma variedade de perigos e tipos de construção são apresentados aqui - incêndio, 
inundações, ventos fortes e terremotos - que normalmente ocorrem em áreas sujeitas a 
desastres. As ilustrações complementam as recomendações técnicas e fornecem suporte 
amigável para ilustrar os conceitos. 

Encontre aqui a estrutura do manual: 

1. Risco e segurança do abrigo 
2. Perigos e vulnerabilidade do abrigo 
3. Orientação geral sobre abrigos seguros 
4. Exemplos de medidas específicas para garantir abrigos seguros 
5. Outras informações 

FONTE:https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/10/305400-Shelter-safety-
handbook-EN-LR.pdf 

 

 

Estrutura operacional para comunicação de risco de 
inundação 

A comunicação de risco é um processo mútuo de compreensão do risco entre as partes 
interessadas e representa uma medida para integrar o conhecimento leigo em medidas 
para prevenir, mitigar e lidar com o risco. A comunicação da crise de inundação, que 
ocorre em face do perigo que se aproxima, precisa de uma abordagem prática e 
operacional para lidar com desastres naturais de grande escala potencialmente 
destrutivos. Uma vez que as inundações são um dos georiscos mais previsíveis, a 
comunicação é um meio eficiente para reduzir o risco, especialmente reduzindo a 
exposição das pessoas. 

Muitos autores discutiram a natureza da comunicação de risco. Em relação ao risco de 
inundação, a maioria dos trabalhos é dedicada a planos de comunicação de longo prazo, 
mas faltam indicações mais práticas sobre como se comunicar durante - ou logo antes - 
uma (esperada) emergência. 

Portanto, apresentamos aqui um quadro de recomendações sobre quais devem ser as 
informações veiculadas em uma mensagem de alerta de enchente e com qual meio de 
comunicação ela deve ser emitida, dependendo do nível de criticidade da enchente 
esperada, sobre os recursos da instituição responsável por o aviso e sobre as vantagens 
específicas de cada meio. Portanto, a estrutura apresentada neste artigo fornece um 
manual fácil de usar para que os operadores de proteção civil definam o conteúdo, a 
forma e o meio adequados para mensagens de advertência à população. Essa estrutura 



aborda questões comuns como a possibilidade de falsos alarmes ou a falta de pessoal 
responsável pela comunicação de risco, bem como o papel das mídias sociais (e seus 
limites), que em muitos casos ainda não é bem compreendido. 

FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212420919310192?token=5FD0C7B7CB2E157CAABD
99875E27DBF5B3096DC9E9DF06110FA24FA6CDB9E4858460C7AC4923680E6CB9D6573FC15A23 
 

 

Cenários de risco de água: cenários alinhados ao TCFD para 
ajudar empresas e investidores a transformar risco em 
resiliência 

O objetivo deste resumo é fornecer uma visão geral dos novos cenários do Filtro de Risco 
de Água do WWF e orientação sobre como a análise de cenário pode ajudar as empresas e 
investidores a compreender os riscos hídricos futuros e construir resiliência em um futuro 
incerto.  

Com o aumento do estresse hídrico devido à mudança climática e à crescente demanda 
por água por parte de populações em expansão, urbanização e desenvolvimento 
econômico, empresas e investidores estão cada vez mais preocupados sobre como os 
riscos hídricos podem impactar suas operações, cadeias de abastecimento e 
investimentos - agora e no futuro. 

Principais recomendações sobre o uso de cenários: 

  Compreenda as suposições por trás dos cenários 
 O contexto é importante - entenda os motivadores da mudança de risco 
 Identifique os desafios de adaptação  
 A exposição ao risco é apenas metade da história - avalie a resiliência para 

informar o planejamento e a estratégia 
 Espere pelo melhor, prepare-se para o pior 
 A análise de cenário não é um exercício independente 
 Crie resiliência com soluções baseadas na natureza e ação coletiva 

FONTE:https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_wrf_brief_scenarios_hr.pdf 
 
 
 
 



 

Nexo de segurança climática do PNUD e prevenção de 
extremismo violento 

Este resumo de política explora as lições iniciais aprendidas de uma perspectiva de 
segurança climática dos esforços para prevenir o extremismo violento em contextos 
política e ambientalmente frágeis afetados pela mudança climática. 

Baseia-se em exemplos recentes de nível de país, percepções preliminares de fluxos de 
trabalho do PNUD sobre segurança climática e prevenção do extremismo violento (PVE), 
bem como uma consulta online de especialistas realizada em 2 de junho de 2020, e 
identifica a necessidade de política e programação ser informado sobre os riscos 
transversais à segurança relacionados com o clima e salienta a importância de mais 
pesquisas e análises de boas práticas para lidar com esses riscos. 

Ele conclui que, embora as mudanças climáticas possam contribuir para um ambiente 
propício para que grupos extremistas violentos aumentem sua influência, as raízes do 
extremismo violento, manifestado por meio de discurso de ódio, retórica supremacista, 
marginalização social e política e uma série de outros fatores exigem outros medidas para 
enfrentá-los. Abordagens integradas à segurança climática e PVE podem falar em soluções 
"sem arrependimento" ou "ganha-ganha" e no desenvolvimento, segurança humana e 
esforços de prevenção que precisamos buscar hoje para ajudar a evitar os desafios de 
segurança mais difíceis de amanhã 

FONTEhttps://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/climate-and-disaster-resilience-
/UNDP-Climate-Security-Nexus-and-Prevention-of-Violent-Extremism.html 
 

 

A medição da resiliência às inundações para comunidades: 
visão geral das fontes de resiliência 

Este documento fornece uma visão geral das 44 fontes de resiliência usadas na Medição 
de Resiliência a Inundações para Comunidades (FRMC), uma a uma , incluindo nome, 
definição, notas de avaliação, bem como questões associadas para coleta de dados. 



Ele apenas resume as 44 fontes de resiliência e seu conteúdo afiliado para uma revisão 
rápida e centralizada. Não é um documento independente nem uma substituição do guia 
do usuário ou treinamento sobre como usar o FRMC. 

Consulte a documentação correspondente em  https://floodresilience.net/frmc 

FONTE:https://floodresilience.net/resources/item/the-flood-resilience-measurement-for-communities-
sources-of-resilience-overview 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTOS 
 
 

 
 
 
MCR2030 será uma parceria global de atores com experiência em resiliência 
urbana, RRD, mudanças climáticas e os ODS. Ele fornecerá um roteiro de 
resiliência para cidades com compromissos definidos ao longo do tempo sobre 
como melhorar a resiliência local - desde a defesa de direitos até o planejamento e 
implementação. 
https://daringcities.org/register/ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html  

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 

 

 


