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Heróis anônimos que trabalharam contra a pandemia são 
homenageados pela Policia Militar 
 

 
 



 
O prefeito em exercício, Wanderley de Almeida, participou nesta manhã de sexta-feira, 
dia 1º de outubro, da solenidade de Homenagem aos Heróis Anônimos. O ato foi 
realizado pelo Comando de Policiamento do Interior 2 (CPI2) da Polícia Militar, na Vila 
Industrial.  

A homenagem foi uma iniciativa da PM, que condecorou profissionais civis e militares 
que estiveram na linha de frente na pandemia da Covid-19. O agradecimento, em nome 
da população, foi feito com a medalha “Challenge Coin”, pelos serviços prestados à 
cidade. 

O prefeito em exercício recebeu a medalha em nome de Dário Saadi. Além dele, outras 
autoridades também foram agraciadas, como o secretário de Cooperação nos Assuntos de 
Segurança Pública, Christiano Biggi; o diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado; o presidente 
da Sanasa, Manuelito Magalhães; e membros de outras instituições, como Polícia Civil, 
Polícia Federal, OAB, universidade, imprensa, Câmara Municipal, entre outros. 



Foram homenageados mais 130 profissionais, entre civis e militares, das categorias de 
serviços de saúde, segurança e coleta de lixo. E ainda médicos, enfermeiros, técnicos do 
Departamento de Vigilância em Saúde e da Rede Mário Gatti estiveram na cerimônia e 
receberam a Challenge Coin. 

“Vejo a medalha como um agradecimento a estes heróis realmente anônimos e também 
dou meus cumprimentos aos homenageados. Parabéns à Polícia Militar pela iniciativa”, 
disse o diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado. 

O secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, Christiano Biggi, também 
agradeceu à PM por reconhecer todo o esforço de vários setores da Prefeitura durante a 
pandemia. “Nós, da Guarda Municipal, trabalhamos incansavelmente em operações que 
tinham como objetivo conter aglomerações e isso se refletiu na diminuição da pressão 
sobre o sistema público de Saúde”, destacou o secretário. 

O Comandante do CPI2, coronel Renato Nery Machado, explicou que a Challenge Coin é 
uma tradição militar de forças de segurança, que usam essa forma de reconhecimento 
entre seus membros, que agora foi ampliada também para os civis. “Isso é um gesto de 
gratidão pelos serviços prestados, pela amizade, aproximação e parceria. Quem recebe a 
Challenge Coin é como se fosse membro daquela força”, reforçou o Comandante da PM. 

A medalha “Challenge Coin” tem de um lado o símbolo do comando do CPI2 e do outro o 
retrato do Cel. PM Tadeu Simões Machado, que foi comandante da corporação de todo o 
interior paulista.  

FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/42096  
 

 

Comitê do Plano de Resiliência faz autoavaliação de riscos e 
desastres 

 



O Comitê do Plano Local de Resiliência se reuniu na manhã desta quarta-feira, dia 29 de 
setembro, na Sala de Resiliência a Desastres, para alinhar projetos e definir indicadores 
do plano Scorecard (Autoavaliação de Riscos de Desastres). A medida visa atender a 
critérios estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Campinas é a 
primeira cidade brasileira a participar da iniciativa que permite criar parâmetros para 
ações futuras. 

 O diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, destacou que “o objetivo da 
utilização da ferramenta é se preparar para a ocorrência de situações adversas 
considerando quadros de ameaça em Campinas. É um desafio”. Para isso, devem ser 
organizados os planos de ações considerando cenários como inundações, enxurradas, 
alagamentos, deslizamento de terras, tempestades, tornados e acidentes aéreos. 

O projeto é baseado na Declaração de Sendai e Marco para Redução de Riscos de 
Desastres (2015-2030) e também nos Princípios de Bangkok que estabelecem diretrizes 
para a saúde pública. O propósito, de acordo com Furtado, é ajudar as cidades a 
identificar as dificuldades específicas que podem ser corrigidas por meio de medidas 
concretas. “É preciso fazer um planejamento para os riscos existentes e para os futuros”, 
explica. 

 Entre as medidas discutidas estão, por exemplo, a atualização dos Planos de Contingência 
para cenários futuros e a importância da intersetorialidade para que todos os setores, 
internos e externos, cumpram seus papéis. 

 Segundo José Carlos Ferreira Júnior, pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas sobre 
Desastres (Ceped) da Unicamp, o propósito com o Scorecard é saber quais são os 
problemas e corrigi-los, sendo uma ferramenta de resiliência a nível local. 

 A reunião da manhã teve também a participação do diretor Executivo do Fundo Municipal 
de Saúde, Reinaldo Antõnio de Oliveira, além de especialistas das secretarias municipais 
de Saúde, de Gestão de Pessoas e de Gestão e Controle. No período da tarde, o grupo se 
reúne com servidores de outras pastas. 

FONTE:https://noticiasdecampinas.com.br/noticias/comite-do-plano-de-resiliencia-faz-autoavaliacao-de-
riscos-e-desastres/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Campinas realiza reunião da Operação Estiagem 
Realizada no dia 27 de setembro de 2021 na Sala de Resiliência à Desastres 

 
 
FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/41436  
 
 

 
 

Opinião: Seis anos após o acordo de desastre de Sendai, 
programas de pandemia precisam redefinir prioridades 
Levaria 500 anos para investir tanto em preparação quanto o mundo está perdendo 
devido aos impactos do COVID-19 na saúde, na economia global e no bem-estar social. 

Havia algo profético no texto acordado neste dia, seis anos atrás, pelos Estados membros 
da ONU reunidos na Conferência Mundial sobre Redução do Risco de Desastres na cidade 
de Sendai, marco zero do destrutivo terremoto e tsunami que atingiu o Japão em 2011. 

Experiências de Ebola, SARS, HINI e outros surtos de doenças garantiram que, pela 
primeira vez, um acordo global sobre prevenção de desastres incluiria uma referência 
direta a epidemias e pandemias, a ameaça de riscos biológicos e o importante papel que 
a saúde desempenha na redução do risco de desastres. 



A Estrutura Sendai para Redução de Risco de Desastres, adotada em 18 de março de 2015, 
também reconheceu a distinção crítica entre o gerenciamento de desastres e o 
gerenciamento dos riscos que os geram. A pesquisa da UNDRR nos diz que se você 
investir na prevenção, os benefícios em perdas evitadas e o custo da reconstrução podem 
chegar a 15 para 1. 

No caso do COVID-19, estimou-se que levaria 500 anos para gastar tanto investindo em 
preparação quanto o mundo está perdendo devido aos impactos em cascata da doença na 
saúde, na economia global e no bem-estar social . 

Desde Sendai, há seis anos, e a subsequente adoção da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, o mundo perdeu terreno na batalha para reduzir as 
perdas por desastres ao deixar de agir sobre os alertas precoces, eliminar riscos e 
investir na prevenção de desastres. 

O COVID-19 foi um desastre que a Estrutura de Sendai pretendia prevenir com seu foco 
claro na importância das medidas de saúde para reduzir o risco de desastres. O fracasso 
em colocar em prática os riscos biológicos resultou em 120 milhões de casos de COVID-19 
até agora e 2,6 milhões de mortes. 

É uma tragédia que ofusca todos os outros grandes desastres vividos até agora neste 
século, incluindo a fome na Somália, o tsunami no Oceano Índico e o terremoto no Haiti, 
que juntos custaram mais de 700.000 vidas. 

O mundo - em particular os países de renda baixa e média - continua a ser devastado por 
uma noção equivocada do progresso humano. 

O uso global de combustíveis fósseis, a destruição do meio ambiente, o aumento da 
pobreza e da fome, a desigualdade na distribuição das vacinas COVID-19 são todos 
sintomas de um profundo mal-estar. 

É uma falha em compreender e colocar em prática a sabedoria milenar de que "nenhum 
homem é uma ilha inteira". 

JUNTOS 

Aqueles que redigiram o Quadro de Sendai também propuseram algumas soluções para 
conter nosso entusiasmo por seguirmos sozinhos na crença equivocada de que uma 
abordagem nacionalista é o melhor caminho a seguir na resposta a ameaças existenciais 
como a emergência climática e pandemias. 

A Estrutura Sendai reconhece a importância de disseminar uma maior compreensão do 
risco de desastres entre o público em geral para garantir que a sociedade civil trabalhe em 
parceria com os governos para defender e implementar medidas para reduzir o risco, seja 
uma mudança para energia renovável ou saúde sensata medidas. 

O sucesso desse esforço depende muito da qualidade da governança de risco de 
desastres, que agora precisa de uma revisão séria devido aos fracassos dos últimos 



anos. Precisamos de uma nova visão e uma compreensão mais clara de como é 
importante ter instituições autônomas com bons recursos atuando apenas no bem 
público para gerenciar o risco de desastres. 

Para citar a Estrutura de Sendai: “A governança do risco de desastres nos níveis nacional, 
regional e global é de grande importância para uma gestão eficaz e eficiente do risco de 
desastres.” 

À luz da pandemia e da crescente intensidade e frequência de eventos climáticos 
extremos, isso parece um eufemismo, mas significa que quando os Estados membros da 
ONU se reunirem este ano na Assembleia Geral Mundial da Saúde, na Conferência da ONU 
sobre Biodiversidade, na COP 26 ou nas reuniões regionais convocado pelo Escritório das 
Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, que haja acordo sobre ações 
concretas para impedir a destruição do planeta. 

A cooperação internacional em apoio aos países em desenvolvimento deve ir de mãos 
dadas com o fortalecimento da governança de risco de desastres para gerenciar as 
emergências planetárias que afetam os países que são vulneráveis ao clima, lutando 
para lidar com as perdas por desastres, falta de serviços de saúde adequados e sistemas 
de alerta precoce. 

A recuperação do COVID-19 é uma oportunidade para redefinir prioridades para garantir 
que o século 21 seja aquele em que atuaremos decisivamente para reduzir as ameaças 
existenciais que ameaçam nossa sobrevivência como espécie. 

Nosso foco agora deve ser deixar um planeta mais seguro e resiliente para as gerações 
futuras. 

FONTE:https://news.trust.org/item/20210318080826-e0w83  
 
Relatório da OMS pedindo ação sobre Doenças Zoonóticas Negligenciadas. O Capítulo 2 
enfoca "O valor do trabalho intersetorial - Uma Saúde"  Novembro 2014 
FONTE:https://www.who.int/neglected_diseases/ISBN9789241508568_ok.pdf?ua=1  
 

 
G20 Saúde: Itália, com FAO, OMS, OIM, pressionam por 
uma abordagem universal de saúde única 
ROMA, 5 DE SETEMBRO - O mundo tem a oportunidade de apoiar métodos coletivos e 
colaborativos para prevenir futuras pandemias por meio de uma abordagem universal e 
inclusiva de Uma Saúde , Ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, e QU Dongyu, 
Diretor-Geral da Organização para Alimentos e Agricultura das Nações Unidas (FAO), disse 
hoje na Reunião de Ministros da Saúde do G20, realizada em Roma. 

A Cimeira da Saúde, que amanhã fecha as portas, é um passo na intensa caminhada que a 
Presidência italiana empreendeu com membros do G20, países anfitriões e organizações 



internacionais, a começar pela OMS, FAO, OIE (Organização Mundial da Saúde Animal) em 
conjunto com o PNUMA. “Queremos investir na abordagem 'Uma Saúde', ou seja, 
considerar humanos, animais e o meio ambiente como um ecossistema completo, para 
responder às emergências sanitárias de hoje e de amanhã”. Fortalecer a saúde pública 
em escala global, prevenir futuras pandemias e melhorar a resposta à atual por meio de 
pesquisas e vacinas são os temas centrais da Cúpula. Uma resposta coordenada viável ao 
COVID-19 envolve uma colaboração intensificada além das fronteiras, setores e 
disciplinas, Qu sublinhou na abertura da reunião de dois dias. 

Ele elogiou os esforços da Presidência do G20 “para garantir que tragamos soluções 
novas, realistas e pragmáticas para as áreas de saúde e sistemas agroalimentares, para 
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e alcançar o Fome Zero até 
2030.” 

O Diretor-Geral falou em nome da FAO e também na qualidade de Presidente do 
Tripartite for One Health, um consórcio que também inclui a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e a Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) que advoga por soluções 
que reconhecem que a saúde das pessoas está ligada à saúde dos animais e do meio 
ambiente - a Abordagem de Saúde Única. 

O Tripartite considera a universalidade, legitimidade, inclusão, coerência e 
responsabilidade como os cinco princípios fundamentais para uma governança e 
investimento mais fortes e sustentáveis na preparação e resposta à pandemia, observou 
ele. 

“Estamos em um ponto de viragem histórico para colocar em movimento as etapas 
necessárias para prevenir futuras pandemias”, disse Qu, apontando para o crescente 
consenso e apoio do G20 - cujos membros representam dois terços da população mundial 
e 85 por cento do valor- agregou atividade econômica (PIB) - e também à necessidade 
urgente de mais investimentos, principalmente em âmbito nacional. O Tripartite tem 
propostas sobre como financiar os objetivos de Uma Saúde rapidamente, que podem 
contribuir para uma reunião ministerial conjunta dos Ministros de Finanças e Saúde do 
G20 em outubro de 2021, acrescentou. 

Uma abordagem coerente 

O Diretor-Geral enfatizou as ligações entre os sistemas agroalimentares e os sistemas de 
saúde e observou que a pandemia perturbou os sistemas agroalimentares mundiais, que 
são essenciais para a saúde e a vida humana, de maneiras que terão impactos de longo 
prazo. 



A FAO respondeu projetando o Programa de Resposta e Recuperação COVID-19 
e agilizando a implementação da iniciativa Hand-in-Hand , que se concentra em Pequenos 
Estados Insulares em Desenvolvimento, Países Menos Desenvolvidos e Países em 
Desenvolvimento Sem Terra, todos os quais enfrentaram problemas específicos desafios 
ao longo do último ano e meio. 

O Tripartite apoiou o G20 para desenvolver uma Chamada para Ação em Uma Saúde, 
como parte de seu desenvolvimento atual de um Plano de Ação Global para Uma Saúde 
com a orientação de seu recém-criado Painel de Especialistas de Alto Nível de Uma 
Saúde (OHHLEP). 

No contexto da One Health, a FAO trabalha continuamente para apoiar os membros na 
prevenção, detecção e controle de doenças e ameaças à saúde relacionadas onde quer 
que surjam. Isso inclui o monitoramento do surgimento de resistência antimicrobiana, 
bem como programas ativos para combater e erradicar doenças animais e zoonóticas. 

A abordagem de Uma Saúde, considerando a interconectividade de humanos, animais e 
meio ambiente, é relevante no combate a qualquer ameaça aos sistemas agroalimentares 
e meios de subsistência. Este foco é particularmente importante em comunidades 
agrícolas rurais, onde os animais fornecem transporte, combustível e roupas, bem como 
alimentos. Uma nutrição melhor, por exemplo, traz contribuições óbvias para a saúde 
humana e pode ser associada ao manejo da terra e às práticas agrícolas. 

“A ligação entre os sistemas agroalimentares e a saúde ambiental, a crise climática, a 
degradação dos ecossistemas e a perda da biodiversidade também devem ser 
destacados”, disse Qu. 

A reunião do G20 

A Reunião de Ministros da Saúde do G20 incluirá várias sessões com especialistas que vão 
desde Peter Doherty, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina de 1996 por seu trabalho 
explicando como o sistema imunológico reconhece células infectadas por vírus, ao 
Diretor-Geral Ngozi da Organização Mundial do Comércio (OMC) Okonjo-Iweala. 

Espera-se, com a participação do Tripartite, resultar em uma Chamada de Saúde do G20 
para fortalecer a resiliência de Uma Saúde, que irá construir e orientar as promessas de 
acesso equitativo à vacina e esforços para conter a resistência antimicrobiana ( AMR ) 
feita na Declaração de Roma por Ministros da Saúde do G20 quando se reuniram em maio 
de 2021. (@OnuItalia) 

 
FONTE:https://www.onuitalia.com/g20-health-fao-who-oim-push-for-universal-one-health-approach/ 



 

26 especialistas internacionais darão início ao Painel de 
Especialistas de Alto Nível da One Health (OHHLEP) 

Reconhecendo as questões complexas e multidisciplinares levantadas pela interface da 
saúde humana, animal e do ecossistema ("Uma Saúde") que requerem uma coordenação 
e colaboração aprimoradas entre setores e agências, nacional e internacionalmente, a 
Organização para Alimentos e Agricultura (FAO), a Organização Mundial para a Saúde 
Animal (OIE), o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) (os "Parceiros") lançaram em 29 de março de 2021 
uma convocação conjunta de manifestação de interesse para constituir um Painel de 
Especialistas de Alto Nível da One Health (OHHLEP). 

Dos mais de 700 pedidos recebidos, 26 especialistas internacionais foram nomeados em 
maio de 2021 para atuar como membros do Painel de Especialistas de Alto Nível da One 
Health (OHHLEP). O Painel é multidisciplinar, com especialistas que possuem uma 
variedade de conhecimentos técnicos, habilidades e experiências relevantes para a One 
Health. 

O OHHLEP fornecerá orientação sobre questões relacionadas à Saúde Única que apóiam a 
melhoria da cooperação entre os governos. Tem um papel consultivo para os Parceiros e 
espera-se que apoie o seu fornecimento de aconselhamento científico e político baseado 
em evidências para enfrentar os desafios levantados pela One Health. 

As áreas de enfoque do OHHLEP estarão sujeitas a revisão regular pelos 
Parceiros. Inicialmente, o OHHLEP focará em: 

 fornecer avaliação científica relevante para a política sobre o surgimento de crises 
de saúde decorrentes da interface homem-animal-ecossistema, bem como lacunas 
de pesquisa; e  

 orientação sobre o desenvolvimento de uma abordagem estratégica de longo 
prazo para reduzir o risco de pandemias zoonóticas, com uma estrutura 
associada de monitoramento e alerta precoce, e as sinergias necessárias para 



institucionalizar e implementar a abordagem Uma Saúde, incluindo em áreas que 
geram risco de pandemia. 

O conselho da OHHLEP contribuirá para melhorar as orientações estratégicas e 
coordenação, e para fornecer alta visibilidade política sobre o assunto da Saúde Única. 

FONTE:https://www.who.int/news/item/11-06-2021-26-international-experts-to-kickstart-the-joint-fao-
oie-unep-who-one-health-high-level-expert-panel-(ohhlep)  

Novo painel internacional de especialistas para abordar o surgimento e a disseminação 
de doenças zoonóticas 

FONTE:http://www.fao.org/news/story/en/item/1401159/icode/  

 

Nova realização da educação para a redução do risco de 
desastres no contexto de uma pandemia global: lições do 
Japão 
Este artigo discute como a pandemia global COVID-19 desafiou diferentes setores do 
desenvolvimento, incluindo a educação. Neste artigo, duas análises principais são 
fornecidas: uma sobre os riscos biológicos da pandemia no contexto do Quadro de 
Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030, que analisa os impactos gerais 
no setor da educação. 

Em seguida, discute o impacto geral nos setores de educação, com foco específico na 
educação para redução do risco de desastres (RRD) e educação para o desenvolvimento 
sustentável (ESD). A educação para a redução do risco de desastres e a EDS são analisadas 
sob a perspectiva dos vínculos escola-comunidade-família. A análise de caso específico da 
resposta COVID-19 no setor de educação é apresentada na cidade de Omuta, Japão, que é 
considerada uma cidade campeã em EDS. Quatro fases de resposta na cidade de Omuta 
são caracterizadas com três focos específicos: (1) mitigação de impactos ambíguos no 
programa educacional e nos participantes; (2) prevenir a exacerbação da transmissão da 
cobiça dentro e fora das escolas; e (3) manter a integridade do programa educacional 
apesar do COVID-19. 

As principais lições são resumidas na seção final, que explora a importância de 



 (1) governança educacional (na tomada de decisão crítica) durante a pandemia, bem 
como com riscos em cascata;  

(2) aprimoramento dos vínculos escola-comunidade-família como semelhanças de 
resposta à pandemia entre educação EDS e RRD; 

 (3) comunicação de risco e comportamento do cidadão; e  

(4) uso de tecnologia. O artigo argumenta que a integração da educação em saúde e RRD 
é importante, que a resiliência precisa ser redefinida em termos de metas de 
desenvolvimento sustentável (ODS) e que a educação desempenha um papel vital para 
alcançar esses fins. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/76862_newrealizationofdisasterriskreducti.pdf  
 
 
 

 

Planejamento de emergência para clínicas veterinárias 

A continuidade dos negócios e o planejamento de emergência são essenciais para a 
sobrevivência dos negócios em uma situação de desastre. Embora muitas vezes há pouco 
o que podemos fazer para controlar ou prevenir um desastre, que pode minimizar o seu 
impacto por estar preparado. 

Estas etapas críticas o ajudarão a preparar seu consultório veterinário para uma 
emergência: 

 Identifique os riscos ou perigos que sua prática pode enfrentar. 
 Quantifique o impacto que esses riscos podem ter em suas operações. 
 Determine como superar ou mitigar os riscos potenciais. 
 Avalie os recursos disponíveis que você pode precisar usar em uma emergência. 
 Desenvolva um plano de emergência. 
 Teste, pratique e melhore seu plano. 
 Identifique os riscos 
 Entenda quais tipos de emergências podem afetar sua prática e equipe - tanto 

provocadas pelo homem como naturais. Isso pode variar de um rompimento do 
reservatório de água a um terremoto, a um vazamento de produto químico ou 
surto de doença. Alguns desastres são mais comuns em certas partes do 
país. Planeje primeiro as situações que provavelmente afetariam sua área e, em 
seguida, considere outros cenários de emergência possíveis. 

 Explore todos os riscos aos quais sua prática está exposta: danos a edifícios, 
interrupção de serviços públicos, redução ou encerramento de negócios, 
ferimentos pessoais, perda de registros médicos e muito mais. Baixe o Guia da 



AVMA para escrever um plano de emergência / desastre da prática 
veterinária para obter uma lista mais completa de possíveis riscos. Lembre-se de 
que uma emergência pode ameaçar mais do que seu espaço físico. Certifique-se de 
considerar os riscos potenciais para pacientes, membros da equipe, registros 
médicos, suprimentos e equipamentos (equipamentos de laboratório, máquinas 
de raio-X, etc.). 

RECURSOS PARA AJUDAR 

 Avaliação de risco (ready.gov) 
 Preparação e resposta a emergências: Preparação e resposta a perigos específicos 

(CDC) 
 Pronto para tempestade: materiais de conscientização (NOAA / NWS) 
 Riscos naturais (US Geological Survey) 

Quantifique o impacto 

Conduza uma análise de impacto nos negócios (BIA) para identificar e medir o impacto 
potencial de uma perda ou interrupção dos negócios. Por exemplo, o que acontece se 
você perder a Internet ou o serviço telefônico, se o equipamento do laboratório não 
funcionar ou se os clientes não puderem chegar às suas instalações? Ao prever as 
consequências de interrupções específicas, você pode criar melhores estratégias de 
recuperação. 

Uma análise começa registrando as atividades do dia-a-dia nas quais sua prática se 
baseia. Para cada atividade, identifique a quantidade de tempo que uma interrupção 
levaria para impactar os negócios. Em seguida, decida quais seriam os impactos 
operacionais e financeiros. Isso lhe dará uma imagem clara de quais atividades são 
essenciais para a sua prática e a ordem e o prazo em que cada uma deve ser 
recuperada. Esta planilha de análise de impacto nos negócios do ready.gov pode ajudar. 

Reduz o risco 

Depois de identificar os vários riscos para a sua prática, a próxima etapa é apresentar 
estratégias para mitigá-los. Isso pode variar desde a remoção de suprimentos críticos de 
áreas vulneráveis a inundações, até a inscrição para alertas de emergência , atualização 
dos sistemas de segurança e proteção contra incêndio, instalação de um sistema de 
gerador de backup, adoção de um plano de backup de TI, treinamento cruzado de 
membros da equipe para garantir redundância e implementação de serviços de 
telessaúde . 

Avalie os recursos 



Saiba quais recursos de emergência estão disponíveis em sua área e quem contatar para 
acessá-los. Isso pode incluir associações veterinárias estaduais e locais, equipes de 
controle e resposta de animais e abrigos de emergência. Quais agências locais e estaduais 
têm autoridade sobre questões de animais e negócios que podem afetar sua 
prática? Construa relacionamentos com eles antes que surja a necessidade de ajuda. 

RECURSOS PARA AJUDAR 

 Guia de referência de preparação e resposta de emergência da AVMA 
 Diretório de veterinários estaduais 
 Diretório de veterinários estaduais de saúde pública 

Crie um plano de continuidade de negócios 

Pense nas operações do dia-a-dia da sua clínica e nas salvaguardas que permitiriam que 
você continuasse tratando os pacientes, pagando aos membros da equipe e se 
comunicando com os clientes. O desenvolvimento de um programa de emergência deve 
ser um esforço colaborativo envolvendo toda a sua equipe. É valioso obter informações de 
membros da equipe com funções e responsabilidades variadas, porque cada um tem 
experiência em alguma área de sua operação. Você também precisará de toda a equipe 
para entender a importância do planejamento de emergência e aderir ao seu plano, 
portanto, é melhor envolvê-los desde o início. A AVMA desenvolveu um módulo de 
treinamento para isso , que está disponível para crédito CE para qualquer membro da 
equipe do AVMA Axon. 

RECURSOS PARA AJUDAR 

 Webinar CE: Planejamento de desastre e continuidade de negócios (AVMA Axon) 
 Guia para escrever um plano de emergência / desastre para prática 

veterinária  (pasta de trabalho para download) 
 Recursos de planejamento de emergência (AVMA PLIT) 
 Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA): Preparação e resposta a 

emergências 
 Desenvolvendo um plano de continuidade de negócios (ready.gov) 
 Planejamento de preparação para seu negócio (ready.gov) 

Teste, pratique, revise 

Compartilhe o plano de emergência com sua equipe e incentive mais informações - 
especialmente de qualquer membro da equipe que não esteja envolvido no processo 
inicial. Certifique-se de que todos conheçam e entendam seu papel. A preparação para 
emergências é um processo contínuo, portanto, seu programa deve ser revisado, 
atualizado e praticado regularmente. 
 



FONTE:https://www.avma.org/resources-tools/animal-health-and-welfare/disaster-
preparedness/emergency-planning-veterinary-practices 
 
 

 
 

Manual de educação sobre resiliência a desastres para 
jovens 
A orientação neste manual fornece às organizações princípios e estratégias de alto nível 
para projetar, implementar e avaliar programas e iniciativas de aprendizagem para 
jovens. Ele fornece um contexto para o envolvimento dos jovens e comunidades de 
aprendizagem como parte de um envolvimento mais amplo da comunidade e estratégia 
de capacitação para reduzir o risco de desastres e aumentar a resiliência. Os jovens têm 
capacidades únicas para ajudar a proteger a si próprios e às suas comunidades dos 
impactos das catástrofes naturais. Proporcionar aos jovens conhecimentos, habilidades e 
oportunidades para compartilhar sua aprendizagem e agir, permite-lhes contribuir 
positivamente para a segurança e resiliência das pessoas, lugares e meio ambiente 
natural. A educação sobre resiliência a desastres (EDR) equipa os jovens australianos 
com as habilidades e a confiança para tomar medidas de proteção antes, 

Este manual descreve os princípios, abordagens e elementos centrais de uma EDR eficaz 
para os jovens. Os princípios-chave incluem o apoio à inclusão, colocando o aluno no 
centro, refletindo o contexto local e focando na ação e conexão no processo de 
aprendizagem. O manual promove fortemente o princípio de estabelecer e fortalecer 
parcerias de EDR, como aquelas entre escolas e agências de gestão de emergências. O 
principal público do manual são os formuladores de políticas em ambientes educacionais, 
professores em escolas e centros de aprendizagem precoce e outras organizações que 
fornecem EDR a jovens, incluindo agências de gestão de emergências. O foco deste 
manual são as crianças e adolescentes em idade pré-escolar e escolar, com os princípios 
de aprendizagem e ensino aplicáveis à definição mais ampla de jovem. 

FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/8874/aidr-handbook_dreyp_2021.pdf  
 

 
 

Novo livro infantil quer transmitir esperança em tempos de 
Covid-19 



Obra é uma colaboração de 60 entidades do setor humanitário, incluindo OMS e Unicef; 
“Meu Herói és Tu 2021” é voltado para pais, professores e profissionais da 
saúde; meta é ensinar as crianças a lidar com os impactos da pandemia em áreas 
como educação, recreação e momentos com amigos.  
 
Um novo livro busca ajudar as crianças a manterem a esperança e continuarem positivas 
durante a pandemia. A publicação “Meu Herói és Tu 2021: como as crianças podem ter 
esperança com a Covid-19” faz um retrato da realidade diária de milhões de menores de 
idade”.  
Para muitos, a pandemia continua afetando, de forma negativa, o acesso à educação, à 
recreação, aos momentos com amigos, famílias e professores.   

O livro é resultado de uma colaboração com 60 organizações do setor 
humanitário, incluindo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o Fundo da ONU para a 
Infância, Unicef e a Agência da ONU para Refugiados, Acnur.  

Segundo a OMS, a história é voltada principalmente para crianças entre 6 a 11 anos de 
idade. A personagem principal é Ário, uma criatura fantasiosa que viaja o mundo 
ajudando crianças a encontrar esperança no futuro e o prazer nas coisas mais simples.  

Lidar com emoções difíceis   

Ao lado de amigos, Ário fala sobre medos, frustrações e preocupações que as 
crianças estão tendo com a fase atual da pandemia, explorando os vários mecanismos que 
podem utilizar quando se encontram diante de emoções como medo, luto, raiva e 
tristeza.  

A história é baseada nas respostas a uma pesquisa feita com mais de 5 mil crianças, pais, 
cuidadores e professores de todo o mundo, que descreveram como enfrentam o segundo 
ano de pandemia.  

O livro está disponível em vários idiomas, incluindo português, inglês e espanhol. Para o 
diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, a publicação ajuda a ensinar as crianças a 
criarem resiliência, com um senso de esperança no futuro.  

 
FONTE:https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-
09/My%20Hero%20is%20You%202021%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-
19%20%28Portuguese%29_0.pdf 
 

 

Modelos preditivos para saúde mental 



A pandemia COVID-19, e as dificuldades econômicas que trouxe, semearam uma crise 
crescente na saúde mental, argumentam nove pesquisadores. “Se uma ação urgente e 
eficaz não for tomada, a escala prolongada e global da interrupção da pandemia lançará 
uma longa sombra sobre a saúde mental, particularmente a dos jovens”, escrevem eles. 
Mas a resposta ideal abrangente e de longo prazo não é viável nem acessível em muitos 
contextos. Eles defendem uma abordagem de modelagem de sistemas que capture as 
mudanças desencadeadas pela pandemia - como perda de educação, perda de emprego, 
violência doméstica, isolamento social, medo e incerteza - para prever a demanda por 
serviços de saúde mental. 

FONTE: https://doi.org/10.1038/d41586-021-02581-9  

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-02581-
9?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=4b949e25a9-briefing-dy-
20210928&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-4b949e25a9-46140994 
 

 
 

Contagem regressiva de saúde mental global 2030 
 
Countdown Global Mental Health 2030 é o primeiro mecanismo independente de 
monitoramento e responsabilização que usa um conjunto amplo e integrado de 
indicadores para monitorar o progresso da saúde mental. 
Desenvolvido pela United for Global Mental Health em parceria com 
a OMS , UNICEF , GlobalMentalHealth @ Harvard , Global Mental Health Peer 
Network e The Lancet , este painel gratuito e interativo permite que os usuários 
pesquisem dados de saúde mental por país usando uma série de indicadores, combinados 
com um relatório anual de monitoramento sobre o que mostram os dados mais recentes. 
Foi desenvolvido para informar a ação: ação para fazer campanha, defender, comunicar 
e mudar a política e a prática de modo que todos, em todos os lugares, possam exercer 
seu direito ao mais alto nível possível de saúde mental. 
 
 
FONTE:https://unitedgmh.org/sites/default/files/2021-
09/Countdown%20Mental%20Health%20Report%202030%C6%92.pdf?utm_campaign=countdown2030&
utm_medium=website&utm_source=website&utm_term=report&utm_content=countdown2030  
 
 

 
 



Painel de alto nível: Manter o status quo não é uma opção 
para milhões presos no deslocamento 
29 de setembro de 2021, Nova York - O Painel de Alto Nível do Secretário-Geral das 
Nações Unidas sobre Deslocamento Interno divulgou hoje seu muito aguardado 
relatório, que defende soluções de propriedade nacional para mais de 55 milhões de 
pessoas deslocadas em seus próprios países. 
  
Iluminando o Deslocamento Interno: Uma Visão para o Futuro exorta os governos a adotar 
uma “abordagem voltada para o desenvolvimento” para soluções para seus cidadãos e 
residentes deslocados pela violência, conflitos, desastres e os impactos das mudanças 
climáticas. 
  
O Painel apresentou seu relatório ao Secretário-Geral da ONU, António Guterres, no 
evento de hoje, conclamando os governos, a sociedade civil, a comunidade internacional e 
o setor privado a intensificar a ação coletiva para acabar com o deslocamento prolongado. 
  
O relatório lamenta “uma falha coletiva” para prevenir, abordar e resolver o 
deslocamento interno, mas também identifica oportunidades reais para trazer 
mudanças nas abordagens e práticas necessárias para acabar com o sofrimento 
desnecessário. 
  
O secretário-geral Guterres disse: “Por várias décadas, o número de pessoas deslocadas 
internamente (deslocados internos) em todo o mundo tem crescido, atingindo níveis 
recordes ano após ano. A assistência humanitária é vital para ajudá-los a 
sobreviver. Mas é necessário mais para restaurar um senso de normalidade e fornecer 
soluções. ” 
  
O relatório enfatiza que os deslocados internos devem poder exercer seus direitos 
fundamentais e não ser vistos ou tratados apenas como beneficiários de assistência de 
curto prazo. Atualmente, os deslocados internos não são integrados sistematicamente nas 
políticas governamentais, financiamento do desenvolvimento, processos de paz ou 
estratégias da ONU. 
  
“É do interesse dos governos assumir esta questão, porque eles não podem alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sem melhorar a vida de todos os deslocados, 
desde mulheres e crianças deslocadas até idosos”, disse o copresidente do painel Donald 
Kaberuka. 
  



Para apoiar os governos, o Painel pede uma liderança reforçada da ONU por meio de 
ações mais previsíveis e consistentes nas dimensões humanitária, de desenvolvimento, 
paz, desastres e clima do deslocamento interno. 
  
Para ajudar as nações a superar as principais barreiras às soluções, o Painel também 
recomenda o estabelecimento de um Fundo Global para Soluções de Deslocamento 
Interno. 
  
A co-presidente do painel, Federica Mogherini, disse: “Dado o estado atual dos conflitos 
e da trajetória da urbanização e das mudanças climáticas, a hora de agir é agora. Manter 
o status quo não é uma opção.” 
FONTE:https://www.un.org/internal-displacement-panel/sites/www.un.org.internal-displacement-
panel/files/tor_of_the_panel.pdf  
 
FONTE:https://www.internaldisplacement-panel.org/wp-content/uploads/2021/09/Executive-Summary-
Spanish.pdf  
 
FONTE:https://www.internaldisplacement-panel.org/wp-content/uploads/2021/09/HLP-report-WEB.pdf  
 

 

Ouvir as PDI para alcançar uma educação de qualidade 
inclusiva e equitativa 

 

Temos o prazer de anunciar o lançamento de um novo e importante documento de 
síntese intitulado “Ouvir as Vozes das Comunidades Deslocadas Internamente, para 
Alcançar uma Educação de Qualidade Inclusiva e Equitativa”.  
Este documento reúne investigação sobre a situação das PDI e os resultados de cinco 
mesas-redondas da INEE, realizadas entre março e abril de 2021 em árabe, em inglês, em 
francês, em português e em espanhol. 
Os objetivos destas conversas eram ouvir as PDI e as pessoas que trabalham com elas, 
identificar exemplos de boas práticas e debater recomendações com o Painel de Alto 
Nível sobre Deslocação Interna do Secretário Geral da ONU. As recomendações deste 
documento foram partilhadas com os membros do Painel de Alto Nível em maio de 2021.  
FONTE:https://inee.org/system/files/resources/INEE%20Internally%20Displaced%20Communities%20Rep
ort%20v1.3%20PT%20LowRes.pdf 
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Dia Internacional para Redução do Risco de Desastres 
TEMA : Cooperação Internacional para países em desenvolvimento para reduzir o 
risco e perdas por desastres 
 
 
 
 
 
 



 
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 

                    

 


