Temas Abordados: Iniciativa Mundial “Construindo Cidades Resilientes, Plataforma Global para a
Redução do Risco de Desastres – Marco de Sendai e a sua integração com Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para a
resiliência a desastres.
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Reunião Ordinária da Câmara Temática de Defesa Civil da
Região Metropolitana de Campinas

Defesa Civil Estadual participou da Reunião Ordinária da Câmara Temática de Defesa Civil
da Região Metropolitana de Campinas. Entre os diversos assuntos tratados, destacaramse a Operação Estiagem, a Ação de Aparelhamento Municipal e a nova etapa da iniciativa
da ONU “Construindo Cidades Resilientes” (MCR2030).
Estamos sempre focados em preservar vidas!
FONTE:http://www.defesacivil.sp.gov.br/reuniao-ordinaria-da-camara-tematica-de-defesa-civil-daregiao-metropolitana-de-campinas/

Manejo florestal sustentável pode tirar milhões da pobreza
no pós-pandemia
Análise, encomendada pela ONU, prevê economias e sociedades resilientes com captura
de recursos naturais sem danificar o meio ambiente; especialista participante no Fórum
das
Nações
Unidas
sobre
Florestas revelou
que sessões
fazem análises
mais aprofundadas sobre efeitos da Covid-19 e setor das florestas.
Documento de referência sobre os impactos dos desastres nas florestas, em particular os
incêndios florestais
FONTE:https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2021/03/UNFF16-Bkgd-paper-disastersforest-fires.pdf
FONTE:https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2020/12/Covid-19-SFM-impact-LAC.pdf

Relatório mostra como crises ambientais colocam gerações
futuras sob risco
Um novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Pnuma, diz
que as crises da mudança climática, perda de biodiversidade e poluição são interligadas e
colocam sob “risco inaceitável” o bem-estar das gerações atual e futuras.
A nova pesquisa descreve os papéis de todos na sociedade e transformações necessárias
para um futuro sustentável.
Crescimento
O estudo diz que uma ação ambiciosa e coordenada por governos, empresas e pessoas
pode prevenir e reverter os piores impactos do declínio ambiental, transformando

rapidamente os principais sistemas, incluindo energia, água e alimentos, para que o uso
da terra e oceanos se tornem sustentáveis.
Segundo a pesquisa, “ações fragmentadas e descoordenadas sobre mudanças climáticas,
perda de biodiversidade e poluição estão muito aquém do necessário para prevenir o
declínio ambiental.”
Nos últimos 50 anos, a economia global cresceu quase cinco vezes, em grande parte
devido a uma triplicação na extração de recursos naturais e energia que impulsionou o
crescimento da produção e do consumo.
A população global duplicou, para 7,8 bilhões. A prosperidade também dobrou,
mas cerca de 1,3 bilhão de pessoas continuam na pobreza e 700 milhões passam fome.
Objetivos
O Pnuma diz que essa falha está ameaçando o futuro da humanidade colocando os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, fora de alcance.
No ritmo atual, o mundo caminha para um aquecimento de pelo menos 3°C acima dos
níveis pré-industriais até 2100, o que descumpriria a meta do Acordo de Paris, de manter
o aquecimento bem abaixo de 2°C.
Nenhum dos objetivos globais para a proteção da vida na Terra e para travar a degradação
da terra e dos oceanos foi totalmente alcançado. O desmatamento e a pesca predatória
continuam, e 1 milhão de espécies de plantas e animais estão ameaçadas de extinção.
A pesquisa nota que a camada protetora de ozônio da Terra está sendo restaurada, mas
afirma que há muito a ser feito para reduzir a poluição do ar e da água e gerenciar
produtos químicos com segurança.
Consequências
O fardo ambiental afeta, desproporcionalmente, os mais pobres e vulneráveis, com os
países ricos exportando alguns dos impactos para as nações mais pobres.
Também existem consequências para saúde, com cerca de um quarto das doenças
decorrendo de riscos relacionados ao meio ambiente. A poluição do ar causa até 7
milhões de mortes prematuras por ano.
Riscos ambientais, como ondas de calor, inundações, secas e poluição, dificultam os
esforços para tornar as cidades e outros assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis.
Cooperação
A pesquisa afirma que as emergências ambientais devem ser abordadas em conjunto.

A pandemia de Covid-19 mostrou os riscos da degradação do ecossistema, bem como a
necessidade de cooperação internacional e maior resiliência social e econômica.
Segundo o Pnuma, “garantir que os investimentos desencadeados pela crise apoiem
mudanças transformadoras é a chave para alcançar a sustentabilidade rapidamente.”
A pesquisa propõe medidas como taxas de carbono e eliminação gradual de subsídios
prejudiciais, como os mais de US$ 5 trilhões que vão anualmente para áreas
como combustíveis fósseis e agricultura e pesca não sustentável.
Os países em desenvolvimento também precisam de mais apoio para enfrentar os
desafios ambientais, incluindo o acesso a financiamento de juros baixos.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/04/1748862?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=83f8dcc65cEMAIL_CAMPAIGN_2021_04_28_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-83f8dcc65c-105027597

Linha de frente: preparando os sistemas de saúde para
choques de desastres a pandemias
Mudanças climáticas, desastres, pandemias e mudanças demográficas aumentarão as
pressões sobre os já tensos sistemas de saúde. Para fortalecer a resiliência dos sistemas
de saúde a choques e pressões, esta nota descreve cinco princípios e áreas prioritárias de
ação.
1. Fundamentos: Construir a capacidade dos sistemas de saúde para gerenciar com
eficácia as demandas de rotina é um pré-requisito para aumentar sua resiliência a
choques.
2. Instalações de saúde: as instalações devem estar preparadas para atender à
demanda de pico durante emergências e protegidas contra choques, como
terremotos ou inundações.
3. Sistemas de saúde: respostas coordenadas em nível regional e de sistema e
soluções flexíveis são essenciais durante emergências.
4. Gestão nacional de emergências: a resposta às crises por parte do setor de saúde
deve ser coordenada com sistemas de gestão de emergências, incluindo proteção
civil e financiamento de risco.
5. Infraestrutura de qualidade: Água, eletricidade, transporte e sistemas digitais
resilientes são essenciais para serviços de saúde eficazes.
O fortalecimento da resiliência do setor de saúde e suas interligações com os sistemas
de resposta a emergências e o planejamento da infraestrutura é crucial para a gestão
eficaz do risco de desastres (GRD). Como tal, a estrutura delineada acima é relevante para
além da atual pandemia. Os princípios apresentados nesta nota podem ajudar a preparar

melhor os sistemas de saúde para responder a uma ampla gama de choques, desde
aumentos sazonais de demanda a pandemias, mudanças climáticas e desastres.
FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/77457?&a=email&utm_source=pw_email

Gastos com saúde na Europa: entrar numa nova era
Este relatório analisa os gastos com saúde em 53 países na Região Europeia da OMS de
2000 a 2018 (o último ano para o qual existem dados comparáveis
internacionalmente). Ele analisa os principais padrões e tendências nos gastos com saúde
ao longo do tempo e entre os países nas seguintes áreas:






gastos com saúde antes da pandemia COVID-19;
a prioridade dada à saúde nos orçamentos governamentais e os efeitos adversos
dos pagamentos diretos sobre a proteção financeira;
arranjos de financiamento obrigatório da saúde e seu impacto no progresso rumo
à cobertura universal de saúde;
gastos com atenção primária à saúde; e
as implicações do COVID-19 para os gastos com saúde e o papel das políticas
públicas na mitigação dos efeitos negativos da pandemia e na construção da
resiliência do sistema de saúde.

FONTE:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340910/9789289055079-eng.pdf

Dia da Terra: 2020 viu um grande aumento nas enchentes e
tempestades
Por Denis McClean
Enquanto a atenção mundial permanece focada na pandemia COVID-19, o número
crescente de desastres relacionados ao clima continua a ser um desafio crescente para
as agências de gestão de desastres, de acordo com uma análise divulgada hoje de
desastres não relacionados ao COVID em 2020.
O relatório 2020: O ano não COVID em desastres afirma que mais de 90% dos 389
eventos registrados foram relacionados ao clima. O ano testemunhou um aumento

acentuado das inundações e tempestades em comparação com a média anual dos últimos
vinte anos.
Esses eventos não COVID-19 resultaram em 15.080 mortes, 98,4 milhões de pessoas
afetadas e perdas econômicas de pelo menos US $ 171,3 bilhões, segundo análise de
dados do banco de dados de eventos de emergência, EM-DAT, mantido pelo Centro de
Pesquisa em Epidemiologia of Disasters (CRED) na Universidade de Louvain, Bélgica.
O Representante Especial do Secretário-Geral da ONU para Redução de Risco de
Desastres, Mami Mizutori, disse hoje: “Os livros de história vão lembrar 2020 para COVID19, mas também foi o segundo ano mais quente já registrado. A evidência continua a
crescer de que desastres relacionados ao clima estão se intensificando e se tornando mais
frequentes, especialmente enchentes e tempestades. As agências nacionais de gestão de
desastres estão sendo levadas ao limite pelo aumento exponencial de eventos climáticos
extremos.
“No Dia da Terra devemos nos lembrar que não se trata de desastres naturais. Não há
vacina contra as mudanças climáticas, portanto, é necessário maior investimento na
redução do risco de desastres e adaptação às mudanças climáticas, especialmente para
os países em desenvolvimento. Acima de tudo, precisamos ver progresso na redução das
emissões de gases de efeito estufa para a segurança das gerações futuras. Nos níveis
atuais de aquecimento global, a segurança de milhões está sendo colocada em risco, ano
após ano. ”
O Prof. Debarati -Guha-Sapir, CRED, comentou: “É profundamente preocupante que,
mesmo em um ano em que o número de grandes secas registradas foi de apenas nove, a
seca está tendo um impacto tão profundo em milhões de pessoas na África Subsaariana,
notavelmente Níger, Mali e Burkina Faso. A mudança nos padrões de chuva coloca em
risco 70% da agricultura global que é alimentada pela chuva e aumenta a preocupação de
1,3 bilhão de pessoas que dependem de terras agrícolas degradantes. Isso só pode levar a
grandes distúrbios e problemas sociais se não for resolvido.
“A seca tem um impacto profundo na desnutrição severa na maioria desses países,
aumentando o fardo global da fome. É um fenômeno que pode ser enfrentado com a
tecnologia atual e a vontade política necessária. ”
PRINCIPAIS FATOS E NÚMEROS
Em 2020, ocorreram 127 grandes tempestades, 26% a mais que a média anual de 102 e
esses eventos resultaram em 1.742 mortes.
Houve 201 grandes inundações registradas, 23% a mais do que a média anual de 163 e
resultaram em 6.171 mortes, 18% a mais do que a média anual de 5.233 mortes.

As ondas de calor do verão na Europa foram os eventos mais mortais pelo segundo ano
consecutivo. Ondas de calor na França, Bélgica, Holanda e Reino Unido causaram um total
de 6.340 mortes em um exame de números de mortalidade excessiva não relacionados ao
COVID.
A Ásia experimentou 41% dos eventos de desastre e 64% do total de pessoas
afetadas. Índia (19,6 milhões) e China (14,9 milhões) sofreram os maiores impactos
humanos de enchentes, tempestades e outros eventos. A Indonésia teve o maior
número de desastres: 29 eventos, incluindo 25 inundações.
Somália, Sudão e Sudão do Sul sofreram o maior impacto das enchentes na África, que
afetaram sete milhões de pessoas.
As Américas sofreram 53% do total de perdas econômicas que ocorreram
principalmente nos EUA e sofreram a maior parte dos desastres climáticos mais caros do
ano, incluindo uma temporada recorde de furacões no Atlântico. 30 tempestades
nomeadas incluem o furacão Eta, que matou 394 pessoas e afetou 7,1 milhões de
pessoas em dez países, da Colômbia aos EUA.
FONTE:https://www.undrr.org/news/earth-day-2020-saw-major-rise-floods-and-storms

Relatório de Desastres Mundiais 2020
A análise apresentada no World Disasters Report 2020 mostra que nenhum dos 20 países
mais vulneráveis às mudanças climáticas (de acordo com ND-GAIN) e a desastres
relacionados ao clima (de acordo com INFORM) estavam entre os 20 maiores beneficiários
por pessoa de financiamento de adaptação às mudanças climáticas. A Somália, a mais
vulnerável, ocupa apenas a 71ª posição em desembolsos de financiamento por
pessoa. Nenhum dos países com os cinco desembolsos mais altos teve pontuações de
vulnerabilidade altas ou muito altas. Na outra extremidade do espectro, 38 países de alta
vulnerabilidade (de 60) e 5 países de vulnerabilidade muito alta (de 8) receberam menos
de US $ 1 por pessoa em financiamento para adaptação ao clima, enquanto dois
(República Centro-Africana e RPDC) não receberam desembolsos em tudo. Notavelmente,
nenhum dos cinco maiores destinatários são contextos frágeis.
O World Disasters Report 2020 dá um mergulho profundo nos riscos de desastres que a
mudança climática está gerando e analisa as ações necessárias para lidar com seus
impactos humanos.








Capítulo 2 , Riscos em todos os lugares - tendências e impactos climáticos e de
desastres
Capítulo 3 , Clima como um multiplicador de risco - tendências de vulnerabilidade
e exposição
Capítulo 4 , Reduzindo riscos e criando resiliência - minimizando os impactos de
eventos extremos potenciais e previstos
Capítulo 5 , Going green - fortalecendo a sustentabilidade ambiental das
operações de resposta e recuperação
Capítulo 6 , Governança de risco de desastre inteligente em termos de clima garantindo estruturas regulatórias inclusivas e coerentes
Capítulo 7 , Financiamento inteligente - obtendo o dinheiro onde é mais
necessário

Durante todo o processo, o Relatório sobre Desastres Mundiais 2020 insiste que ações
urgentes devem ser tomadas no nível da comunidade, onde são mais necessárias. Mas
todos os atores precisam ser mais espertos sobre como fazer isso. Em suas
recomendações, o relatório pede que todos os atores sejam inteligentes em relação ao
clima, definam as prioridades certas e integrem e localizem abordagens de gestão de risco
de desastres e clima.
FONTE:https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/11/20201116_WorldDisasters_Full.pdf

Estratégia de gestão financeira para risco de desastres para
o Equador
Com a variedade e frequência dos desastres que o Equador enfrenta, os diferentes níveis
de perdas a serem cobertos, as necessidades a serem atendidas nas etapas pós-desastre e
as fontes de financiamento foram identificadas. Considerando o exposto, através da
assistência técnica que o Banco Mundial prestou ao GoE, foram determinados os
componentes de uma Estratégia do GFRD para o Equador, que enfoca os riscos de origem
natural e não contempla neste caso medidas para a gestão dos riscos causados
diretamente pelo ser humano. A implementação desta estratégia permitirá às autoridades
responsáveis pelas finanças públicas do país disporem de uma caixa de ferramentas
eficiente de resposta, recuperação e reconstrução, permanente a longo prazo.
Como resultado da análise, é apresentada uma estratégia abrangente de GFRD composta
de três componentes principais para o avanço da GFRD (ver Figura 3). O documento inclui
a experiência anterior do Equador na gestão de desastres, os instrumentos financeiros
utilizados e a experiência internacional nestes, bem como os critérios dos diferentes

atores com os quais o Banco Mundial e o Ministério da Economia e Finanças (MEF)
mantiveram reuniões, a fim de compreender a reação e as ações desenvolvidas pelos
setores público e privado para lidar com os efeitos de um desastre.
FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/322961617112468381/pdf/Estrat
egia-de-Gesti%C3%B3n-Financiera-Ante-El-Riesgo-de-Desastres-para-Ecuador.pdf

2020: O ano sem COVID em desastres
As estatísticas usadas neste relatório são extraídas das últimas atualizações no banco de
dados de eventos de emergência, EM-DAT, mantido pelo Centro de Pesquisa em
Epidemiologia de Desastres (CRED, UClouvain). No início, reconhece-se que essas
estatísticas empalidecem em comparação com a pandemia de COVID-19 em curso, que
no final do ano havia ceifado quase dois milhões de vidas, resultou em mais de 90
milhões de casos confirmados, trilhões de dólares em perdas econômicas e “ a pobreza
extrema voltou a níveis nunca vistos em uma geração ”, disse o Secretário-Geral da
ONU.
Em comparação com as duas décadas anteriores (2000-2019), 2020 foi superior à média
anual em termos de número de eventos registrados e da média anual de perdas
econômicas, que é de US $ 151,6 bilhões. Houve consideravelmente menos mortes em
comparação com a média anual de 61.709 e menos pessoas diretamente afetadas em
comparação com a média anual de 201,3 milhões de pessoas. Essa diminuição nos
impactos se deve à ausência de eventos com vítimas em massa, como o tsunami do
Oceano Índico de 2004 (227.000 mortes) e o terremoto do Haiti de 2010 (222.500 mortes)
ou eventos de alto impacto, como a seca de 2015/2016 na Índia (330 milhões de pessoas
afetadas). No entanto, em 2020, houve 26% mais tempestades do que a média anual de
102 eventos, 23% mais inundações do que a média anual de 163 eventos e 18% mais
mortes por enchentes do que a média anual de 5.233 mortes.
FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/77357?&a=email&utm_source=pw_email

EVENTOS
Webinar Biodiversidade, Saúde e Direitos Humanos

FONTE:https://www.youtube.com/watch?v=XcEmCDIugAs

A 88ª Sessão Geral da OIE será realizada virtualmente

A 88ª Sessão Geral da Assembleia Mundial de Delegados Nacionais da Organização
Mundial da Saúde Animal (OIE) será realizada virtualmente de segunda-feira, 24 a sextafeira, 28 de maio de 2021. A Sessão Geral consistirá de uma série de cinco sessões virtuais
de quatro horas cada. , que terá lugar das 10:00 às 14:00 CEST (hora de verão da Europa
Central, hora de Paris).
Essa decisão foi tomada pelo Conselho da OIE juntamente com o Diretor-Geral, à luz da
atual pandemia global de coronavírus (COVID-19). Embora os Textos Básicos da OIE não
prevejam que em circunstâncias sem precedentes e excepcionais a Sessão Geral possa ser
realizada virtualmente, esta possibilidade também não está excluída.
Mesmo em formato virtual, a Sessão Geral permitirá à Assembleia adotar resoluções
administrativas e técnicas e eleger o Diretor-Geral, os membros das Comissões
Especializadas e os membros dos demais órgãos de governo da OIE (membros do
Conselho e das Comissões Regionais ) O 7º Plano Estratégico, que norteará o plano de
trabalho da OIE para os próximos anos, também será submetido à aprovação.

Antecipando o novo formato da Sessão Geral, uma série de seminários informativos
preparatórios está agendada, que também será realizada virtualmente nos dias 12, 14 e
16 de abril de 2021, para que as Comissões Especializadas da OIE possam compartilhar
briefings com os Membros do a Organização sobre os padrões a serem apresentados
para aprovação na 88ª Sessão Geral.
Cada seminário enfocará um conjunto específico de normas:
i) Código Sanitário de Animais Terrestres ; ii) Manual de Testes de Diagnóstico e Vacinas
para Animais Terrestres ; e iii) Código e Manualpara animais aquáticos. Cada seminário
será organizado três vezes em três fusos horários diferentes para três grupos diferentes
de Membros. A interpretação simultânea será oferecida em um ou mais dos idiomas
oficiais da OIE, e a escolha do idioma dependerá do (s) idioma (s) mais compreendido (s)
nas regiões-alvo de cada seminário virtual. Os seminários virtuais serão dirigidos aos
Delegados da OIE, seus pontos focais nacionais e organizações internacionais e regionais
que tenham firmado convênio com a Organização. Embora esses seminários não sejam
considerados parte da Sessão Geral propriamente dita, os Delegados são fortemente
encorajados a comparecer a essas sessões preparatórias para ter a oportunidade de
levantar seus comentários ou perguntas com antecedência.
A realização de uma Sessão Geral anual é um requisito estabelecido nos Textos Básicos , e
a OIE está se esforçando para adaptar a reunião ao contexto virtual. Os membros são
convidados a permanecer atentos a todas as comunicações relacionadas à organização
deste importante evento.
FONTE:https://oiegeneralsession88.com/es/

INFORMAÇÕES
CAMPINAS RESILIENTE - OBSERVATÓRIO
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7
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

