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OMS recomenda vacinação contra febre amarela para 
estrangeiros que visitem 21 estados brasileiros 

 

Vacinação. Foto: OPAS/OMS 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), escritório da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), reforçou neste mês (16) a recomendação de que turistas internacionais 
se vacinem com antecedência contra a febre amarela. Segundo a agência da ONU, 
viajantes devem tomar a vacina pelo menos dez dias antes de ir a países e regiões 
onde o vírus da doença circula. Vinte e um estados brasileiros estão na lista de locais 
da OMS considerados de risco para a infecção. 

A OPAS solicita a seus Estados-membros que mantenham seus cidadãos informados 
sobre os riscos e as medidas preventivas contra a patologia, que incluem a imunização. 
Segundo o organismo, turistas devem se proteger de picadas de mosquitos e buscar 
atendimento médico caso se sintam doentes durante a viagem ou ao retornar para 
seus países de origem. 



Na avaliação da agência da ONU, casos da infecção envolvendo turistas não vacinados 
são indícios de que países precisam ampliar a difusão de recomendações de saúde 
para quem viaja. 

De janeiro de 2016 a janeiro de 2018, sete países e territórios da região das Américas 
notificaram episódios de febre amarela — Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana 
Francesa, Peru e Suriname. O governo brasileiro registrou a maior parte das 
ocorrências da patologia, incluindo em regiões onde a circulação do vírus não havia 
sido identificada por décadas, como os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

A OMS recomenda a vacinação contra a febre amarela para turistas estrangeiros que 
desejem visitar 21 estados do Brasil, considerados de risco para a transmissão da 
doença. São eles Alagoas, Amazonas, Bahia, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São 
Paulo, Sergipe e Tocantins. 

A definição de novas áreas onde há chances de transmissão da patologia é um 
processo contínuo, monitorado e atualizado constantemente pela OMS. Tenha acesso 
às últimas publicações e atualizações epidemiológicas da OMS sobre vacinação para 
turistas internacionais. 

FONTE:http://www.who.int/ith/en/ 

 

Futuras ondas de calor, secas e inundações em 571 
cidades europeias 

Este artigo avalia, pela primeira vez, as mudanças futuras em inundações, ondas de 
calor (HW) e impactos de seca para todas as 571 cidades europeias no banco de dados 
da Auditoria Urbana usando uma abordagem consistente. Para capturar toda a gama 
de incertezas na variabilidade natural e nos modelos climáticos, este trabalho usa 
todas as corridas do modelo climático a partir do Projeto de Intercâmbio de Modelos 
Conjuntos Fase 5 (CMIP5) para o cenário de emissões RCP8.5 para calcular cenários de 
impacto Baixo, Médio e Alto , que correspondem aos percentual de 10, 50 e 90 de 
cada perigo para cada cidade. Esta metodologia comum aumenta a utilidade e a 
comparabilidade das informações em cidades individuais. 

O documento conclui que os dias de HW aumentam em todas as cidades, mas 
especialmente no sul da Europa, enquanto a maior elevação de temperatura de HW é 
esperada nas cidades da Europa Central. Para o cenário de baixo impacto, as condições 
de seca se intensificam nas cidades do sul da Europa, enquanto a inundação do rio 
piora nas cidades do norte da Europa. No entanto, o cenário de alto impacto que a 
maioria das cidades europeias verá aumenta nos riscos de inundações de seca e de 
rio. Mais de 100 cidades são particularmente vulneráveis a dois ou mais impactos 



climáticos. Além disso, a magnitude dos impactos excede os relatados anteriormente, 
destacando o desafio substancial enfrentado pelas cidades para gerenciar os riscos 
climáticos futuros. 

FONTE:http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaaad3/pdf 

 

As cidades da Europa enfrentam um clima mais extremo 
do que se pensava anteriormente 

 

O estudo Landmark mostra o impacto das inundações, secas e ondas de calor até 
2050-2100, excedendo as previsões anteriores. 

A pesquisa, da  Universidade de Newcastle, no Reino Unido , analisou pela primeira 
vez mudanças nas inundações, secas e ondas de calor para todas as cidades européias 
usando todos os modelos climáticos. 

Publicado hoje na revista acadêmica  Environmental Research Letters , o estudo 
mostra: 

• uma  piora das ondas de calor  para todas as 571 cidades 
• aumento das condições de seca , particularmente no sul da Europa 
• um aumento das inundações dos rios,  especialmente nas cidades do noroeste 

da Europa 
• Para as pior projeções,  aumenta em todos os perigos para a maioria das 

cidades europeias  



• Cork, Derry, Waterford, Wrexham, Carlisle, Glasgow, Chester e 
Aberdeen poderiam ser as cidades mais atingidas nas Ilhas Britânicas para 
inundações de rios 

• Mesmo no cenário mais baixo,   prevê-se que 85% das cidades do Reino Unido 
com um rio enfrentem uma maior inundação do rio 

Aumento de "dias de ondas de calor" para todas as cidades europeias 

Usando projeções de todos os modelos climáticos disponíveis (associado ao cenário de 
alta emissão RCP8.5 que implica um aumento de temperatura de 2,6 ° C a 4,8 ° C), a 
equipe apresentou resultados para três futuros possíveis que eles chamaram 
de  baixo, médio e alto cenários de impacto . 

O estudo mostra que mesmo o mais otimista desses - o cenário de baixo impacto - 
prevê  tanto o número de dias da onda de calor quanto sua temperatura máxima 
aumentará para todas as cidades europeias. 

As cidades do sul da Europa verão os maiores aumentos no número de dias de ondas 
de calor, enquanto as cidades da Europa Central verão o maior aumento de 
temperatura durante as ondas de calor - entre 2 ° C a 7 ° C para o cenário baixo e 8 ° C 
a 14 ° C para o cenário alto. 

Para as mudanças nas secas e inundações, as cidades afetadas dependem do 
cenário. Para o cenário de baixo impacto, as condições de seca só se intensificam nas 
cidades do sul da Europa, enquanto as inundações do rio só pioram nos países do 
noroeste. 

Pior inundação nas ilhas britânicas 

As Ilhas Britânicas possuem algumas das piores projeções globais de 
inundações. Mesmo no cenário mais otimista, prevê-se que 85% das cidades do Reino 
Unido com um rio - incluindo Londres - enfrentam uma maior inundação do rio, 
enquanto que para o cenário alto,  metade das cidades do Reino Unido pode ver pelo 
menos um aumento de 50% nos fluxos máximos dos rios . As cidades preditas para 
serem mais atingidas no cenário de alto impacto são  Cork, Derry, Waterford, 
Wrexham, Carlisle  e  Glasgow,  e para o cenário mais otimista e de baixo impacto, 
estão  Derry, Chester, Carlisle, Aberdeen e Glasgow . 

Em 2051-2100, para o cenário de baixo impacto, as cidades do sul da Iberia, como 
Málaga e Almeria, deverão sofrer secas mais do dobro do que em 1951-2000. Embora, 
para o cenário de alto impacto, 98% das cidades europeias possam ver pior seca no 
futuro e as cidades do sul da Europa podem sofrer secas até 14 vezes pior do que hoje. 

"Embora as regiões do sul da Europa estejam adaptadas para lidar com as secas, esse 
nível de mudança pode estar além do ponto de ruptura"  , explica a Dra. Selma 
Guerreiro , autor principal. 



"Além disso, a maioria das cidades tem mudanças consideráveis em mais de um perigo 
que destaca  o desafio substancial que as cidades enfrentam na gestão de riscos 
climáticos ". 

As implicações do estudo em termos de como a Europa se adapta às mudanças 
climáticas são de grande alcance, diz o  professor Richard Dawson , co-autor e 
principal investigador do estudo.  

"A pesquisa destaca a necessidade urgente de projetar e adaptar nossas cidades para 
lidar com essas condições futuras. 

"Nós já estamos vendo de primeira mão as implicações de eventos climáticos extremos 
em nossas capitais. Em Paris, o Sena subiu mais de 4 metros acima do seu nível normal 
de água. E à medida que a Cidade do Cabo se prepara para que as torneiras estejam 
secas, esta análise destaca que tais eventos climáticos são viáveis nas cidades 
europeias também ". 

Aumento de 80% nos fluxos máximos do rio 

Das capitais europeias, Dublin, Helsínquia, Riga, Vilnius e Zagreb são susceptíveis de 
experimentar o aumento mais extremo das inundações. Para o cenário de alto 
impacto, várias cidades europeias poderiam ver aumentos de mais de 80% no pico dos 
fluxos do rio, incluindo Santiago de Compostela na Espanha, Cork e Waterford na 
Irlanda, Braga e Barcelos em Portugal e Derry / Londonderry no Reino Unido. 

Estocolmo e Roma podiam ver o maior aumento no número de dias de onda de calor, 
enquanto Praga e Viena podiam ver o maior aumento nas temperaturas máximas 
durante as ondas de calor. Lisboa e Madrid estão nas principais capitais para aumentos 
de frequência e magnitude das secas, enquanto Atenas, Nicosia, Valleta e Sofia podem 
experimentar os piores aumentos tanto na seca como nas ondas de calor. 

O Painel Intergovernamental das Nações Unidas  sobre Mudanças Climáticas  (IPCC) 
reconheceu o importante papel que as citações devem desempenhar na luta contra as 
mudanças climáticas e, no próximo mês, realizará sua primeira  Conferência Ciência e 
Ciência das Mudanças Climáticas,  em Edmonton, Canadá. 

"Um objetivo-chave para esta conferência", explica o professor Dawson, que se senta 
no  Comitê Científico de Direção da Conferência do IPCC , "é reunir e catalisar ações 
de pesquisadores, decisores políticos e indústria para abordar a questão urgente de 
preparar nossas cidades, sua população, edifícios e infra-estrutura para mudanças 
climáticas ". 

Dr. Guerreiro  acrescenta: 

"Nossa análise não exclui a necessidade de uma avaliação detalhada do impacto das 
mudanças climáticas para cada cidade, mas fornece informações comparáveis para 
diferentes impactos e cidades que podem ser usadas para priorizar os investimentos 
de adaptação nacionais e europeus e orientar estudos de adaptação mais detalhados". 



FONTE:http://www.ncl.ac.uk/press/articles/latest/2018/02/eucities/#hp-banner 

 

 

O conhecimento é importante - Resiliência da 
comunidade: experiências e aprendizado 

Esta questão da Knowledge Matters começa com uma visão geral de como a Concern 
entende a resiliência da comunidade e continua a compartilhar o aprendizado 
emergente de seus programas em todas as terras secas do Sahel e África Oriental, 
incluindo Chade, Sudão, Níger, Quênia e Somália, bem como a maior inundação e 
áreas afetadas pelo terremoto do Paquistão e no Afeganistão. Ele compartilha novos 
modelos de programas e ferramentas que são usadas por Concern, como o 
Community-Based Management of Acute Malnutrition Surge Approach e a Flood 
Resilience Measurement Tool. Finalmente, é delineada sua abordagem para influenciar 
os sistemas políticos abrangentes e as partes interessadas para construir a resiliência 
dos mais vulneráveis. 

FONTE:https://www.concern.net/sites/default/files/resource/2017/12/knowledge_matters

_-_community_resilience.pdf 

 

As crises da água estão atingindo nossas economias: 
tempo para voltar atrás com a infraestrutura natural 

Por Matthew McCartney, Chris Dickens, Luna Bharati e Alan Nicol  

Com fontes de água que diminuem rapidamente, Cape Town está fazendo as 
manchetes como uma cidade na agonia de uma crise. Os residentes, que já 
experimentam impactos em seus negócios e vidas, estão se preparando para o pior, já 
que o governo é forçado a implementar restrições de água draconianas. À medida que 
o mundo assiste a uma cidade no limite, precisamos nos perguntar: isso é um aviso 
prévio de futuros em outros lugares?  

Cape Town é um exemplo vívido de um mundo que luta com problemas cada vez mais 
complexos relacionados à água. Crescimento populacional e desenvolvimento 
econômico significam uma demanda crescente. A intensificação agrícola, a 
urbanização e a industrialização estão afetando os níveis de poluição. As mudanças 
climáticas estão contribuindo para extremos na disponibilidade de água, com 
inundações e secas mais frequentes e mais onerosas.  



E os riscos da água estão atingindo nossas economias. O Fórum Econômico Mundial 
avaliou o clima extremo, a escassez de água, os desastres naturais e a incapacidade 
de se preparar para as mudanças climáticas como quatro dos cinco principais riscos 
para o crescimento econômico futuro. Todos os quatro relacionam-se direta ou 
indiretamente com a água. Eles também afirmaram que as mudanças no clima 
poderiam "desencadear ou exacerbar os riscos sociais, como o conflito doméstico ou 
regional e a migração involuntária". Em algumas áreas do Oriente Médio, a escassez de 
água contribui para a agitação civil e a agitação política. No outro extremo, as 
inundações crescentes no sul da Ásia afetam regularmente milhões de pequenos 
agricultores, causando bilhões de dólares em danos às culturas, gado e lares.  

Contra este pano de fundo, é claro que precisamos de mudanças fundamentais na 
forma como administramos a água. Precisamos de uma visão de sistemas dos desafios 
interligados com soluções para resolver a complexidade. Como podemos fazer 
isso? Parte da resposta reside no reconhecimento do contributo da infraestrutura 
natural - florestas, pântanos, aquíferos, pastagens e outros recursos, muitas vezes 
considerados como adquiridos - para o crescimento econômico e a resiliência 
climática. 

Infraestrutura natural vital para pessoas e economias   

Estamos começando a entender o valor desses benefícios para sociedades e 
economias. Por exemplo, no Sudeste Asiático, os cálculos estimam que a infraestrutura 
natural sustenta entre 20 e 55 por cento da riqueza total na sub região em rápido 
crescimento do Mekong.  

E a infraestrutura natural é de particular importância para os pobres. Por exemplo, as 
zonas húmidas, como pântanos ou lagoas rasas, beneficiam os meios de subsistência, 
fornecendo água limpa e confiável para uso doméstico e agrícola, bem como peixes, 
plantas medicinais e materiais de construção para casas. Somente no Brasil, estima-se 
que 75 por cento do PIB de famílias pobres dependem de infraestrutura natural, 
beneficiando 18 milhões de pessoas. Na Indonésia, o equivalente é de 89 por cento, 
beneficiando 25 milhões de pessoas.  

Na África, a pesquisa na bacia do rio Tana no Quênia destacou o  valor da infra  -
 estrutura natural para a população local. Planícies de enchentes, florestas e outras 
infraestruturas fornecem não só serviços como armazenamento e filtragem de água, 
mas também melhoram o desempenho das infraestruturas construídas. Por exemplo, 
para as barragens hidrelétricas, a infraestrutura natural regula o fluxo de água e reduz 
o sedimento nos reservatórios, aumentando o potencial de geração de energia.  

Mas se subestimamos as contribuições da infraestrutura natural, arriscamos a uma 
maior exploração e degradação da água e dos ecossistemas. Isso muitas vezes trouxe 
consequências diretas a longo prazo. O desastre do Mar de Aral na Ásia Central é um 
exemplo disso. Uma vez que o quarto maior lago salino do mundo, quase secou como 
consequência da má gestão da água.  



O recurso invisível das águas subterrâneas também foi severamente mal gerenciado. A 
economia nacional da Índia tem enfrentado os enormes custos do esgotamento dos 
aquíferos no estado de Punjab e em outros lugares. O mesmo problema atormenta 
numerosos aquíferos na África e na América do Norte.  

Mais pesquisas necessárias 

Construir infraestrutura natural no planejamento da água não é direto. Temos uma 
compreensão inadequada do seu verdadeiro valor econômico. Assim como com a 
infraestrutura construída, os engenheiros precisam saber como funciona sob 
diferentes condições. E eles precisam calcular os retornos econômicos ou os custos 
relacionados com a gestão boa ou fraca. Mais pesquisas são necessárias, 
particularmente porque as mudanças climáticas aumentam a incerteza sobre a oferta 
e a demanda de serviços e recursos naturais.  

Mas em todo o mundo, estamos avançando. No Nepal, cientistas do Instituto 
Internacional de Gerenciamento de Água estão trabalhando com o governo 
para  testar intervenções  que melhoram a disponibilidade e os fluxos de água. Estes 
variam de terraços e reabilitação florestal para a construção de lagoas de infiltração 
que ajudam a recarregar molas. Na África, estamos desenvolvendo um  método para 
determinar os requisitos de fluxo  em rios que considera necessidades ecológicas e 
sociais. Ferramentas como esta ajudam os decisores a incorporar infraestrutura 
natural no planejamento e gerenciamento da água - um primeiro passo chave.    

Somente ao priorizar a infraestrutura natural, os tomadores de decisão poderão 
superar os enormes problemas relacionados à água enfrentados em todo o mundo. À 
medida que o mundo se dirige para mais crises como a Cidade do Cabo - ou talvez pior 
ainda - queremos proteger com sabedoria os recursos fornecidos pelo ambiente 
natural, ou arriscar nossos erros de cálculo prejudicando as gerações vindouras.  

FONTE:http://news.trust.org/item/20180221150159-vjq6b 

 

 

CEPAL completa 70 anos de trabalho pelo crescimento 
inclusivo e sustentável 

A Comissão Econômica da ONU para a América Latina e o Caribe (CEPAL) completou 70 
anos nesta semana. Fundado em 25 de fevereiro de 1948, o organismo trabalha pelo 
crescimento sustentável e orienta países em estratégias de desenvolvimento que 
permitam enfrentar problemas sociais. Em anos recentes, a agência das Nações Unidas 
tem defendido o fim da “cultura de privilégios” que perpetua desigualdades 
estruturais na região. 



Desde sua criação, a CEPAL buscou fortalecer as relações econômicas regionais, bem 
como entre seus Estados-membros — que atualmente somam 46 nações — e países 
de outras partes do mundo. O organismo da ONU ofereceu análises e respostas a 
desafios latino-americanos, como o auge e o declínio da industrialização motivada pela 
substituição de importações. 

A comissão também propôs políticas e estratégias no período em que modelos de 
desenvolvimento socioeconômico tiveram de ser reformulados, tendo em vista a 
globalização produtiva e financeira. Atualmente, a instituição da ONU auxilia nações a 
lidar com a crescente incerteza sobre os rumos da mundialização da economia. Outros 
problemas na pauta do organismo são o aumento das desigualdades e a crise 
ambiental global. 

Desde 2008, a comissão é dirigida por Alicia Bárcena, a primeira mulher a se tornar 
secretária-executiva da CEPAL. Ao longo da última década, a agência das Nações 
Unidas implementou uma agenda de trabalho que elegeu a igualdade como núcleo do 
desenvolvimento sustentável e o avanço tecnológico como motor de transformações 
na matriz produtiva regional. Com isso, a instituição alinhou seu trabalho à Agenda 
2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. 

A CEPAL é uma das cinco comissões regionais da ONU, que mantém organismos 
semelhantes na África, Europa, Ásia-Pacífico e Ásia Ocidental. Além disso, é o único 
órgão intergovernamental do Secretariado das Nações Unidas na América Latina e no 
Caribe. 

O aniversário da agência será comemorado ao longo de 2018 com atividades em 
Santiago, no Chile, onde está localizada sua sede, e também em Nova Iorque, onde fica 
o Escritório da ONU para Comissões Regionais. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/pos2015/ 

Plan de Acción Regional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana en 

América Latina y el Caribe 

FONTE:http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42144/2/S1800033_es.pdf 

 

 

Prêmio apoiado pela ONU reconhece avanços na 
conservação da biodiversidade 

Até 15 de junho, a ONU e a Fundação Ambiental AEON recebem inscrições para uma 
premiação que reconhecerá avanços na conservação e uso sustentável da 



biodiversidade. O prêmio Midori seleciona a cada dois anos cidadãos, governos, 
organizações internacionais, pesquisadores e empresas que trabalham pela 
preservação da riqueza natural do planeta. Iniciativa celebra conquistas excepcionais 
nas áreas de ciência, políticas, conscientização pública e ação prática. 

Para concorrer, candidatos devem satisfazer pelo menos um dos três critérios: ter 
alcançado avanços que contribuíram consideravelmente para a proteção e gestão 
sustentável da biodiversidade; ter potencial para influenciar atividades futuras 
relacionadas à conservação e ao uso responsável da variedade de espécies do meio 
ambiente; ou ter conduzido iniciativas com impactos em diferentes partes do planeta. 

As realizações dos inscritos serão avaliadas com base em suas contribuições 
internacionais, sociais e na área de conservação e uso sustentável da biodiversidade; 
perspectivas a longo prazo e continuidade; criatividade e originalidade; abertura para a 
sociedade civil; eficácia e influência. 

O Secretariado da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, 
vinculado à ONU Meio Ambiente, é responsável pela co-organização da premiação, 
que também conta com o apoio do Ministério do Meio Ambiente do Japão. 

É possível indicar candidatos ao prêmio por meio do site da Fundação Ambiental 
AEON. 

Um comitê de seleção fará uma primeira triagem dos inscritos, que serão avaliados 
posteriormente por um júri. 

O painel de jurados é composto por Cristiana Pașca Palmer, chefe do Secretariado da 
Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica; Kunio Iwatsuki, professor emérito da 
Universidade de Tóquio; Daizaburo Kuroda, membro sênior do Instituto para 
Estratégias Ambientais Globais; Anne McDonald, professora da Escola de Pós-
Graduação de Estudos Ambientais Globais da Universidade de Sophia; Shiro Wakui, 
professor do Departamento de Estudos Ambientais e de Informação da Universidade 
da Cidade de Tóquio e vice-presidente do comitê japonês para a Década da ONU sobre 
Biodiversidade; e Hamdallah Zedan, presidente do Comitê Preparatório para a 14ª 
Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica. 

Saiba mais sobre o prêmio Midori (em inglês). 

FONTE:http://www.aeon.info/ef/en/prize/midori/ 

FONTE:http://www.aeon.info/ef/en/prize/midori/about.html 

 

 

 



 

 

OCHA Manual Operativo 

FONTE:https://www.dropbox.com/s/xy3ycuv27u66wl3/Operational_Handbook_for_OCHA_CBPFs_Version1.2.01

.pdf?dl=0&utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=722a09b605-

BWB_2015_7_2&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-722a09b605-25743853 

 

 

EVENTOS 

 

 

Especialista em comunicação digital 

UNICEF seleciona especialista em comunicação digital. A vaga é em Brasília e o prazo 

é 8 de março. Informações e candidatura 

FONTE:https://www.unicef.org/about/employ/?job=508141 

 

 

 

CONSULTORIA 

Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (UNODC) e parceiros estão 

selecionando consultor(a) para a construção de metodologia da gestão da informação, 

do monitoramento e avaliação do primeiro ano de implementação do III Plano 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (III PNETP). O prazo é dia 5 de março 

e os detalhes da vaga estão em https://goo.gl/89XTVF. 

 



 

 

 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO NO ACNUR BRASIL: 
Unidade de Administração – HR Intern 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil (ACNUR) seleciona 
estagiário(a) para trabalhar na Unidade de Administração em Brasília (DF). 
Candidatos(as) interessados(as) devem enviar e-mail para brabrhr@unhcr.org até o dia 
5 de março de 2018, seguindo as orientações do Termo de Referência.  

FONTE:http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/trabalhe-no-
acnur/estagio-voluntario/ 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO NO ACNUR BRASIL: 
Unidade de Administração – Admin/Finance Intern 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil (ACNUR) seleciona 
estagiário(a) para trabalhar na Unidade de Administração em Brasília (DF). 
Candidatos(as) interessados(as) devem enviar e-mail para brabrhr@unhcr.org até o dia 
5 de março de 2018, seguindo as orientações do Termo de Referência. Detalhes aqui. 

ESTÁGIO NO ACNUR BRASIL: Unidade de Captação de Recursos – 
Comunicação (Re-advertisement) 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil (ACNUR) seleciona 
estagiário(a) de Comunicação para a Unidade de Captação de Recursos (Fundraising) 
em São Paulo (SP). Candidatos(as) interessados(as) devem enviar e-mail para 
lustosa@unhcr.org até o dia 04 de Março de 2018, seguindo as orientações do Termo 
de Referência.  

FONTE: http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/trabalhe-no-
acnur/estagio-voluntario/ 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO NO ACNUR BRASIL: 
Unidade de Captação de Recursos – Individual Giving 
(Re-advertisement) 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil (ACNUR) seleciona 
estagiário(a) de Administração/Marketing/Sistemas de Informação ou cursos 



relacionados para trabalhar na Unidade de Captação de Recursos (Fundraising) em São 
Paulo (SP). Candidatos(as) interessados(as) devem enviar e-mail para 
lustosa@unhcr.org até o dia 04 de Março de 2018, seguindo as orientações do Termo 
de Referência.  

FONTE:http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/trabalhe-no-acnur/estagio-
voluntario/ 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO NO ACNUR BRASIL: 
Unidade de Captação de Recursos – Leadership Giving 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil (ACNUR) seleciona 
estagiário(a) de Relações Públicas, Relações Internacionais, Marketing ou cursos 
relacionados para trabalhar na Unidade de Captação de Recursos (Fundraising) em São 
Paulo (SP). Candidatos(as) interessados(as) devem enviar e-mail para 
lustosa@unhcr.org até o dia 04 de Março de 2018, seguindo as orientações do Termo 
de Referência.  

FONTE:http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/trabalhe-no-acnur/estagio-voluntario/ 

 

A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, está com 

vaga aberta para Consultor(a) Nacional para apoiar a 

Cooperação Técnica. 

Duração do contrato: Duração total de 4 anos, renovado anualmente dependendo da 

avaliação de desempenho, fonte de financiamento e plano de trabalho. Remuneração: 

R$ 10.500,00 (mensal). Local: Brasília, Brasil. Inscrições até 12 de março de 2018 

através do link 

FONTE:http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=1826:vagas-na-

representacao-no-brasil&Itemid=968 

A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, 
seleciona Assistente  

Administrativo II para atuar em Brasília. Duração do contrato: prazo indeterminado, 
com 3 meses de período probatório. Remuneração: R$ 3.230,44 (mensal). Benefícios: 
Plano de saúde e odontológico, VT e VR/VA (valor facial R$ 36,56 /dia útil). Local: 
Brasília, Brasil. 



O contrato temporário é com a empresa GRIFFO de terceirização de serviço 
especializado, sem vínculo empregatício com a OPAS/OMS Brasil. Inscrições até 13 de 
março de 2018 através do 

link: http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=182
6:vagas-na-representacao-no-brasil&Itemid=968 

 

Lançamento de emprego com Save the Children 

Título: Diretor - Educação em Emergências 

Organização: Salvar as crianças 
 
Localização: Washington DC 
 
Data limite: 28 de fevereiro de 2018 
 

 

Resumo: 
O Diretor de Educação em Emergências gerenciará o trabalho Save the 
Children's Education in Emergencies. O programa EiE é composto por prêmios 
de USG e doadores privados, implementados em 15-20 países, e inclui 
atividades de liderança de pensamento nos fóruns Save the Children e External 
Education in Emergencies. Ele / ela fornecerá direção ao programa e 
administrará o portfólio de premiação, garantindo conformidade e entrega 
bem sucedida do programa. Ele / ela manterá relações importantes dentro de 
Save the Children e com o Conselheiro de Educação em Emergências 
representará Save the Children US para públicos externos. Junto com o 
Conselheiro para Educação em Emergências e outros membros da equipe que 
apoiam o portfólio da EiE, ele / ela fornecerá suporte técnico direto para 
projetos e liderará esforços de angariação de fundos; como necessário, ele / ela 
irá implementar como parte de uma equipe humanitária. Ele / ela apoiará o 
Diretor Sênior de Educação Básica com a gestão geral da equipe BE. 

FONTE:https://recruiting.ultipro.com/SAV1002STCF/JobBoard/7d92e82b-af74-464d-859b-

c5b8cba6e92e/OpportunityDetail?opportunityId=0ccb62bb-8a5e-40bd-a42a-345cc9b08830 

 

Lançamento de emprego com Save the Children 

Título: Conselheiro - Educação em Emergências 



Data limite: 28 de fevereiro de 2018 
 

Resumo: 
O Conselheiro para a Educação em Emergências liderará o programa técnico 
Save the Children's Education in Emergencies. O programa EiE é composto por 
prêmios de USG e doadores privados, implementados em 15-20 países, e inclui 
atividades de liderança de pensamento nos fóruns Save the Children e External 
Education in Emergencies. Ele / ela fornecerá liderança de pensamento para 
este programa, trabalhando com o Diretor, Educação em Emergências, para 
estabelecer prioridades técnicas, desenvolver e testar recursos técnicos e 
definir a agenda de pesquisa para o programa Educação em Emergências. Ela 
manterá relacionamentos importantes dentro da Save the Children e com o 
Diretor de Educação em Emergências representará Save the Children US para 
públicos externos. Juntamente com o Diretor de Educação em Emergências e 
outros membros da equipe que apoiam o portfólio da EiE, 

 
FONTE:https://recruiting.ultipro.com/SAV1002STCF/JobBoard/7d92e82b-af74-464d-859b-

c5b8cba6e92e/OpportunityDetail?opportunityId=105ccc4d-b9a1-432b-b709-529c13a3acb5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  

resiliente-edital-de-chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

 

 


