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Seminário nesta sexta-feira, dia 2/9, abordou trabalho sistêmico e resiliência local em 
situação de emergência e desastres.
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A cidade de Mariana (MG) recepcionou nesta sexta-feira, dia 2 de setembro, em seu Centro de 
Convenções, a Defesa Civil de Campinas para um seminário sobre a construção de cidades 
resilientes. A realização do evento foi da Prefeitura do município, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania.

O evento abordou formas de promover a resiliência do local em que ocorrem situações de 
emergência e desastres. O seminário mostrou que para chegar a esse resultado são mobili-
zados a defesa política e o trabalho sistêmico, com o fortalecimento e a conexão de vários 
níveis de governo.

O coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, foi um dos 
palestrantes. Sua fala mostrou como construir cidades resilientes, capazes de fazer boa 
gestão de riscos em situações de desastres.

De acordo com Furtado, a participação de Campinas em eventos como o seminário de Mariana 
é muito importante. “Mostra o reconhecimento das ações do Centro de Resiliência de Campi-
nas (CRDC) – o primeiro do Brasil – tanto no âmbito municipal como nas esferas estadual e 
nacional”.

O encontro contou com uma mesa-redonda sobre a vulnerabilidade socioeconômica e a pre-
paração para o enfrentamento de riscos. Participaram os secretários de Mariana, Antônio de 
Freitas (Defesa Social) e Walber Luiz da Silva (Desenvolvimento Social e Cidadania) e coman-
dantes de forças de segurança. Já a assistente social do município mineiro, Rosângela Silva, 
falou sobre o atendimento socioassistencial em contextos de emergência e calamidade públi-
ca.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania de Mariana, a cidade, embora 
relativamente experiente na vivência de situações de desastres e emergências em Defesa 
Civil, ainda precisa aprimorar o planejamento para atendimentos de emergências relaciona-
das ao período de chuva”.

Ele explicou que foi nesse contexto que surgiu o convite para a participação do coordenador da 
Defesa Civil campineira, inclusive porque já conhecia Furtado de evento anterior. “Reforçando 
nosso contato, pudemos aproveitar a sua ampla experiência para iniciarmos o processo de 
planejamento aqui em Mariana, envolvendo todas as demais secretarias do município", afir-
mou.

Silva comemorou o resultado do seminário, enfatizando que o evento rendeu lições importan-
tes ao município. "Certamente, Mariana avançou um pouco mais no planejamento para 
enfrentar para situações de crise", afirmou.

O prefeito de Mariana, Ronaldo Alves Bento, participou do seminário, bem como o presidente 
da Câmara Municipal, Juliano Duarte. Também estavam presentes secretários municipais, 
Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e servidores, somando cerca de 200 pessoas.

Ainda nesta sexta-feira, a Defesa Civil campineira auxiliou a cidade a aderir à Campanha 
Construindo Cidades Resilientes (MCR2030), do Escritório das Nações Unidas para Redução 
de Risco de Desastres (UNDRR). Campinas já ajudou 63 cidades do país a compreenderem e 
cumprirem os requisitos para integrarem a iniciativa.



Desastre ambiental de Mariana

A história do município mineiro é marcada por uma tragédia ocorrida em 5 de novembro de 
2015 no subdistrito de Bento Rodrigues. Nessa data, a Barragem do Fundão, de propriedade 
da empresa Samarco Mineração S/A, se rompeu, causando a morte de 19 pessoas e configu-
rando o maior desastre ambiental do Brasil, e um dos maiores do mundo.

Mais de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração escorreram para terrenos e 
rios. Cerca de 240 hectares de mata atlântica foram degradados, e 41 cidades e três reservas 
indígenas sofreram com o derramamento de laxa tóxica. No total, a quantidade de peixes 
mortos somou 14 toneladas.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45730



Evento desta quarta reuniu diversas secretarias para formação de sala de situação e sistema 
de vigilância, alerta e resposta

 



Uma Oficina de Resiliência e Operação em Sala de Situação e Inteligência em Saúde foi reali-
zada pela Prefeitura nesta quarta-feira, dia 31 de agosto, com o objetivo de treinar profissio-
nais de secretarias municipais para atuar, de forma intersetorial, na vigilância, preparação e 
resposta a emergências e desastres. O evento foi promovido pelo Centro de Resiliência a 
Desastres - Campinas (CRDC), da Defesa Civil, e pela Secretaria de Saúde, por meio do Depar-
tamento de Vigilância em Saúde (Devisa), na Sala de Resiliência a Desastres, localizada no 
Paço Municipal.

O período da manhã foi ocupado pela parte teórica, apresentada pelo coordenador regional e 
diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado. Ele mostrou as diferenças entre situação 
de emergência e estado de calamidade pública e destacou que ambas devem estar dentro da 
legalidade. “A segurança jurídica de qualquer situação de emergência deve ter base legal”, 
enfatizou. Ele também ratificou a relevância do trabalho sistêmico, quando um conjunto de 
órgãos públicos trabalha intersetorialmente para o sucesso de enfrentamentos.

Também na primeira parte do evento, a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (De-
visa), Andrea von Zuben, explicou a importância dos sistemas de informação em saúde. “Os 
dados devem gerar informação, conhecimento e ação para mudança de realidade”. É um pro-
cesso, segundo ela, que “passa pela produção de dados, bases e tabelas, vai para a análise 
que gera informações, indicadores, relatórios e boletins e leva ao conhecimento, conscienti-
zação, tomada de decisão e, por fim, à transformação da realidade, reiniciando o ciclo”. A pirâ-
mide gerada tem como base os dados ainda não trabalhados e no topo está a ação.

O evento teve, ainda, a participação da médica infectologista do Devisa e coordenadora do 
Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) Campinas, Valéria Almei-
da, abordando a identificação precoce e oportuna de emergências. Já Gustavo Leão, consultor 
da Unidade Técnica de Vigilância, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres em 
Saúde Pública da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas)/Organização Mundial da 
Saúde (OMS) no Brasil palestrou sobre os acordos e regulamentos sanitários, formação de 
salas de situação e de Centros de Operação em Emergência (COEs).

Ainda pelo COE, participaram a enfermeira e articuladora da intersetorialidade, Priscilla 
Pegoraro, e a coordenadora de Fiscalização Ambiental da Secretaria do Verde, Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, Heloisa Fava. Elas falaram das lições aprendidas a partir dos 
comitê de enfrentamento à Covid-19.

Na segunda parte da oficina, à tarde, houve o treinamento prático, que simulou a ocorrência 
de um acidente radioativo na cidade fictícia de Belo Mundo e as ações e decisões neces-
sárias ao enfrentamento da emergência. Um comitê foi montado para discutir e tomar as 
medidas necessárias, intersetorialmente, além de responder as demandas de imprensa e da 
população, que se manifestava via redes sociais.

Para que os participantes pudessem entender e se sensibilizar para os desafios inerentes às 
diversas Pastas, as atribuições foram trocados. O secretário de Trabalho e Renda ocupou a 
Secretaria de Saúde e a equipe da Secretaria do Verde assumiu as funções da Secretaria de 
Educação, entre outras alterações.

No fechamento da oficina, os representantes da Defesa Civil e da Saúde, Sidnei Furtado e 
Valéria Almeida, reforçaram que a atividade mostrou a importância do planejamento, da pre-
paração e conhecimento de riscos, e convidaram os participantes a levarem o que aprende-
ram às suas secretarias.



“Os produtos químicos foram originalmente projetados por empresas para serem estáveis – 
essa era uma característica, mas quando entram no meio ambiente, é uma falha”, diz Shira 
Joudan, química ambiental da Universidade de York em Toronto, Canadá.

Também participaram da oficina o secretário de Trabalho e Renda, Gustavo di Tella e repre-
sentantes das secretarias municipais de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 
Humanos; Comunicação; Habitação; Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de 
Campinas (Emdec); Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública; Serviços Técnicos 
Gerais (Setec); Rede Mário Gatti; e Serviços Públicos.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45695



A urbanização continua a aumentar a um ritmo sem precedentes nas próximas três décadas, 
de 56% em 2021 para 68% em 2050 1 . Embora o futuro da humanidade seja, sem dúvida, 
urbano, onde as cidades são centros de empregos e oportunidades, um aumento na densida-
de populacional e assentamentos informais em áreas urbanas de alto risco estão aumentando 
os desafios para as populações urbanas.

Desde 2020, cidades ao redor do mundo enfrentaram ainda mais desafios com a pandemia do 
COVID-19, que exacerba as vulnerabilidades e traz um tremendo impacto na saúde e no 
bem-estar urbano. O vírus tirou a vida de milhões e as medidas de saúde pública e sociais 
trouxeram um enorme impacto econômico para os cidadãos. A pandemia do COVID-19 revela 
a nova realidade: as cidades vivem com incertezas e enfrentam riscos muito mais comple-
xos. Para fazer a transição para futuros urbanos resilientes e sustentáveis, as cidades preci-
sam evoluir para refletir a interconexão das pessoas, do planeta e da prosperidade. As cidades 
devem fazer a transição para a governança sistemática de riscos com uma melhor com-
preensão dos riscos sistemáticos.

Os negócios como de costume não levarão a mudanças. As cidades estão na vanguarda das 
oportunidades para aprender com o impacto sistemático da pandemia e a complexidade dos 
riscos em meio a emergências climáticas. As autoridades locais estão em uma posição vital 
para garantir que o clima, a saúde e outros riscos sejam integrados aos processos de planeja-
mento e financiamento da cidade, permitindo que as partes interessadas da cidade colaborem 
e tomem ações coletivas para reduzir os riscos. Igualmente importante é a aprendizagem e o 
apoio mútuos entre as cidades dos países com suas experiências testadas e inovadoras. For-
talecimento das capacidades dos governos municipais na compreensão da natureza siste-
mática dos riscos, a redução do risco de desastres, a resposta a emergências de saúde 
pública, bem como suas habilidades para colaborar e aprender com as experiências uns dos 
outros permanecem essenciais para o sucesso das cidades neste mundo transformado.

FONTE:https://vepimg.b8cdn.com/uploads/vjfnew/6582/uploads/vjf/content/misc/1658750378Agenda.pdf

A edição 2021/2022 do relatório Interconnected Disaster Risks analisa 10 desastres de todo o 
mundo que foram selecionados por sua notoriedade e representação de um problema global 
maior que mudou ou mudará vidas em todo o mundo e identifica soluções que podem ajudar 
a prevenir ou melhor gerenciá-los no futuro. Os autores do relatório sugerem que os desas-
tres observados em 2021/2022 poderiam ter sido evitados por completo ou seus impactos 
reduzidos significativamente se o tipo certo de soluções estivesse em vigor para preveni-los 
ou gerenciá-los melhor.

As soluções propostas incluem:

• Coexistindo com processos naturais para nosso benefício geral;

• Usar novas ideias e desafiar as normas estabelecidas para adaptar ou mitigar riscos;

• Aumentar a capacidade das instituições para criar e aplicar iniciativas de redução de risco;

• Ter estabelecido redes de segurança para proteger as pessoas de impactos adversos;



• Aprimorar a colaboração entre disciplinas e partes interessadas para visualizar uma 
imagem mais holística;

• Desenvolvimento de infraestrutura consciente de risco e planejamento do uso da terra;

• Aumentar nossa capacidade de prever e comunicar riscos.

Os 10 desastres selecionados para 2021/2022 são:

1. Onda de calor da Colúmbia Britânica – Não há planos para o calor
2. Terremoto no Haiti – Um desastre de 300 anos em formação
3. Furacão Ida – Tempestade do futuro pega Nova York despreparada
4. Inundações em Lagos – Minando o futuro
5. Incêndios no Mediterrâneo – Aprendendo a combater fogo com fogo
6. Insegurança alimentar no sul de Madagascar – Levada ao limite por extremos ambientais
7. Seca em Taiwan – Quando os tufões param de chegar, vidas e meios de subsistência devem 
mudar

FONTE:https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/interconnectedrisks/reports/2022/UNU-EHS_Interconnected_Disaster_Risks_Report_
2022_LowREs_FINAL.pdf

Barcelona, Espanha – 26 de agosto de 2022: Uma análise em quase 2,3 milhões de europeus 
encontrou associações prejudiciais entre clima frio e mortes por doenças cardíacas, principal-
mente em bairros pobres. A pesquisa de última hora é apresentada no ESC Congress 2022.  O 
clima quente foi associado ao excesso de mortes por doenças cardíacas e derrames em 
pacientes com problemas cardíacos.

O autor do estudo, Professor Stefan Agewall, da Universidade de Oslo, Noruega, disse: “As 
mudanças climáticas estão levando a um aumento na temperatura média global, mas 
também a um frio extremo em algumas regiões. Mais de 70.000 mortes em excesso ocorre-
ram em toda a Europa durante o verão de 2003 devido a intensas ondas de calor.  O clima frio 
também é responsável pelo excesso de mortes e internações hospitalares. 3,4 Estudos ante-
riores sobre os efeitos cardiovasculares do calor e do frio usavam principalmente dados agre-
gados, como mortes diárias em uma cidade. O projeto EXHAUSTION usou dados individuais, 
permitindo-nos identificar subgrupos vulneráveis para intervenções de proteção, aumentando 
assim a resiliência a futuros eventos climáticos.”

A análise incluiu 2,28 milhões de adultos de cinco estudos de coorte realizados na Itália, 
Alemanha, Reino Unido, Noruega e Suécia entre 1994 e 2010. A média de idade variou de 49,7 
anos a 71,7 anos e a proporção de mulheres variou de 36,0% a 54,5%. . Participantes com e 
sem doença cardiovascular no início do estudo foram incluídos. Dados sobre mortalidade e 
doença de início recente foram coletados por meio de registros de óbitos e doenças e pesqui-
sas de acompanhamento. As temperaturas médias diárias do ar nos endereços residenciais 
dos participantes foram coletadas de estações meteorológicas locais ou estimadas usando 
modelagem de dados de temperatura de estações meteorológicas

Pesquisadores alertam para potencial ameaça à saúde do coração devido ao 
clima extremo



As relações entre temperatura e condições cardiovasculares e óbito foram analisadas para 
todos os participantes e em subgrupos com características particulares. Um desenho de 
estudo de caso cruzado estratificado por tempo foi usado onde, para cada participante, os 
pesquisadores compararam a temperatura no dia da semana em que ocorreu um evento 
adverso (por exemplo, segunda-feira) com a temperatura no mesmo dia da semana sem 
evento adverso ( por exemplo, todas as segundas-feiras restantes) no mesmo mês. O uso de 
comparações dentro dos participantes entre os dias do mesmo mês eliminou os potenciais 
efeitos de confusão das características dos participantes e tendências temporais.

A análise encontrou riscos aumentados de morte por doença cardiovascular em geral e 
doença cardíaca isquêmica em particular, bem como um risco elevado de doença cardíaca 
isquêmica de início recente, associada ao clima frio. Com uma queda de temperatura de 
aproximadamente 10°C, de 5°C para -5°C, houve um risco 19% maior de morte por doença 
cardiovascular (risco relativo [RR] 1,19; intervalo de confiança de 95% [IC] 1,04–1,36) e uma 
probabilidade elevada de 22% de morte por doença cardíaca isquêmica (RR 1,22; IC 95% 
1,07–1,38). Houve um risco 4% maior de doença cardíaca isquêmica de início recente 
associado a uma queda de temperatura de aproximadamente 11°C, de 2°C a -9°C (RR 1,04; IC 
95%: 1,01–1,08).

O professor Agewall disse: “As relações entre temperaturas frias e mortes foram mais 
pronunciadas em homens e pessoas que vivem em bairros com baixo nível socioeconômico. 
As ligações entre o resfriado e a doença cardíaca isquêmica de início recente foram mais 
fortes entre mulheres e pessoas com mais de 65 anos”.

O calor não foi relacionado a efeitos prejudiciais na população geral do estudo. No entanto, 
aumentos de temperatura de 15°C para 24°C foram associados a 25% (RR 1,25; IC 95% 
1,12–1,39) e 30% (RR 1,30; IC 95% 1,10–1,53) de risco elevado de morte por doença 
cardiovascular e acidente vascular cerebral, respectivamente, em pessoas com doença 
cardíaca no início do estudo.

O professor Agewall disse: “Os médicos podem usar essas informações para fornecer consel-
hos personalizados para aqueles com maior risco de resultados adversos à saúde durante 
dias quentes e frios. Pacientes com problemas cardíacos devem manter-se hidratados em 
climas quentes e seguir os conselhos de seu cardiologista sobre o uso de medicamentos. 
Todos podemos verificar as notícias para alertas de calor e frio extremos e seguir as dicas 
de segurança das autoridades locais.”

FONTE:https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Researchers-warn-of-potential-threat-to-heart-health-from-e
xtreme-weather



Vamos mapear: construindo capacidades GIS para ação antecipatória
A necessidade de dados espaciais na ação antecipatória

A ação antecipatória procura preencher a lacuna entre as medidas preventivas que reduzem 
os riscos associados a um perigo e as ações reativas que respondem aos seus impactos. Um 
exemplo é a distribuição de dinheiro antes da ocorrência de um perigo, o que pode proteger a 
vida e os meios de subsistência das pessoas, permitindo-lhes escolher a melhor forma de 
reduzir os impactos esperados do perigo previsto.

O desenvolvimento de um protocolo de ação antecipada (EAP), ou plano similar de ação ante-
cipatória, é central para esta abordagem. Isso descreve as ações iniciais predefinidas que 
serão implementadas quando o gatilho pré-acordado para um perigo específico for atingido. 
Os EAPs (e planos semelhantes) também descrevem quem é responsável por tomar as dife-
rentes ações, bem como quando e como essas ações são financiadas.

O desenvolvimento, implementação e avaliação de um EAP requer a gestão e combinação de 
diferentes conjuntos de dados, muitas vezes incluindo dados espaciais. Por exemplo, uma 
avaliação de risco combina informações sobre vulnerabilidade e exposição com a localização 
de impactos de perigos anteriores. Uma previsão baseada em impacto – que informa as 
decisões sobre onde agir antes de um perigo – requer que os dados de risco sejam combina-
dos com dados de previsão específicos do local. Enquanto isso, a avaliação dos gatilhos exige 
que os impactos previstos e observados de um perigo sejam sobrepostos e mapeados na área 
afetada pelo perigo.

SIG: uma ferramenta valiosa para ação antecipatória

Um sistema de informação geográfica (GIS) pode apoiar muitas das diferentes fases da ação 
antecipatória – desde o desenvolvimento e implementação até a avaliação de um PAA – atra-
vés da organização, análise e apresentação de dados. Por exemplo, em muitas avaliações de 
risco de seca, indicadores estáticos e dinâmicos são combinados usando um GIS para permitir 
a identificação de áreas de alto risco, bem como a compreensão dos principais fatores de risco 
(ver Meza et al., 2021 ).

Um GIS e seu banco de dados subjacente permitem a organização, análise e atualização 
rápida e fácil de conjuntos de dados. Eles também oferecem opções para visualizar dados e 
torná-los utilizáveis em processos de tomada de decisão. Exemplos estão disponíveis em um 
manual desenvolvido pela Comissão Econômica e Social das Nações Unidas para a Ásia e o 
Pacífico e a Organização Meteorológica Mundial para operacionalizar a previsão baseada em 
impacto usando o QGIS.

O poder do GIS como ferramenta de ação antecipatória é evidente em muitos dos projetos de 
financiamento baseados em previsões do Movimento da Cruz Vermelha e Crescente Vermel-
ho. Por exemplo, o GIS tem sido usado para criar mapas de impacto nas Filipinas e para sele-
cionar a área para implementação no Peru . Muitas vezes, esses sistemas são desenvolvidos 
usando GIS regional ou internacional e por especialistas em GIS regionais e internacionais. 
Em muitos casos, no entanto, a equipe do projeto não está familiarizada com os aplicativos 
básicos de GIS, dados e geoinformações, nem com as oportunidades e limitações dessa 
tecnologia. Isso limita as aplicações potenciais do GIS em um projeto.

FONTE:https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/IBFWS%20Manual_FINAL.pdf



Projeto bilionário visa preparar medicamentos antes da próxima pandemia

Um centro na Austrália, criado com uma doação de 250 milhões de dólares australianos, se 
concentrará na criação de terapias para futuros surtos de doenças infecciosas.

Quando a pandemia do COVID-19 chegou, poucos medicamentos existentes estavam 
disponíveis que poderiam ser testados imediatamente como tratamentos para a doença. 
Agora, uma iniciativa de US$ 1,5 bilhão na Austrália buscará tecnologias que possam criar 
medicamentos dentro de semanas ou meses após o surgimento de uma ameaça pandêmica.

“É um esforço muito ambicioso”, diz a pesquisadora de doenças infecciosas Sharon Lewin, 
diretora do Peter Doherty Institute for Infection and Immunity em Melbourne, Austrália. Ela 
vai liderar o novo centro, que ficará sediado no instituto.

O Cumming Global Center for Pandemic Therapeutics (CGCPT) foi lançado em 31 de agosto 
com uma doação filantrópica de Aus $ 250 milhões (US $ 171 milhões) do empresário 
canadense Geoffrey Cumming. Ele foi inspirado a dar o presente depois de se mudar para 
Melbourne antes da pandemia e testemunhar o Doherty Institute se tornar o primeiro grupo 
fora da China a cultivar SARS-CoV-2 em laboratório e contribuir para o esforço global de 
pesquisa, diz Lewin.

O governo vitoriano comprometeu Aus $ 75 milhões ao longo de 10 anos para o centro, que 
tem uma meta de financiamento de Aus $ 1,5 bilhão ao longo de 20 anos. Lewis diz que o 
orçamento do centro e a estratégia de investimento de longo prazo o tornam único. O centro 
se concentrará em pesquisa de ciência básica, ou 'céu azul', e 30% do financiamento do 
instituto será concedido a laboratórios internacionais que realizam pesquisas sobre drogas 
pandêmicas, diz ela.

Iniciativas globais

Esforços semelhantes focados em encontrar tratamentos para vírus com potencial 
pandêmico foram estabelecidos no exterior. Mas esses esforços se concentram 
principalmente na criação de medicamentos de pequenas moléculas semelhantes aos 
antivirais existentes para o COVID-19, como o Paxlovid, diz Lewin. Por exemplo, a Fundação 
Bill & Melinda Gates, uma organização sem fins lucrativos em Seattle, Washington, doou US$ 
90 milhões para a iniciativa Pandemic Antiviral Discovery em março. E os Institutos Nacionais 
de Saúde dos EUA concederam US$ 577 milhões a nove Centros de Descoberta de 
Medicamentos Antivirais para Patógenos de Preocupação Pandêmica em maio. A Aliança 
Nacional para Pandemia-Terapêutica da Alemanha foi criada em outubro do ano passado.

O CGCPT pretende ir além e procurará uma plataforma totalmente nova de criação de 
medicamentos que possa ser reaproveitada para encontrar tratamentos para surtos de 
patógenos com potencial pandêmico, incluindo influenza, coronavírus e até bactérias 
resistentes a antibióticos. Uma abordagem poderia ser uma plataforma de medicamentos 
que tenha como alvo os ácidos nucleicos, que precisariam apenas da sequência genética do 
vírus para começar. Os produtos biológicos – medicamentos feitos de moléculas biológicas 
complexas – são outra opção, embora atualmente sejam caros de fabricar. Se eles puderem 
ser mais baratos, podem ser viáveis, diz Lewin.



“Muito pouco tem sido investido em terapêutica”, diz Bruce Walker, imunologista e 
especialista em doenças infecciosas da Harvard Medical School em Cambridge, 
Massachusetts. “A maioria dos outros esforços está focada no desenvolvimento de vacinas, 
mas as vacinas nem sempre são a solução”, diz ele. Com o HIV, por exemplo, ainda não há 
vacina eficaz, mas a terapêutica transformou a AIDS em uma doença tratável.

Raymond Schinazi, químico orgânico da Emory University em Atlanta, Geórgia, está satisfeito 
com o fato de o centro se concentrar em encontrar rapidamente curas para vírus emergentes 
e reemergentes. Schinazi, que inventou mais de 25 antivirais durante sua carreira, incluindo 
medicamentos encontrados no tratamento de HIV Truvada, diz que o presente de Cumming é 
a maior doação individual para pesquisa de medicamentos pandêmicos.

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-02776-8

O Escritório de Defesa Nacional e Gestão de Riscos de Desastres (ODENAGED) do Ministério 
da Educação do Peru tem, desde 10 de março de 2022, uma nova gestão em favor da gestão 
de riscos de desastres (DRM) em instituições educacionais, pelo Dr. Carlos Alberto Malpica 
Coronado.

A ODENAGED é essencialmente uma entidade de coordenação do sector da Educação com os 
restantes sectores em matéria de DRM, e atua na prevenção, preparação, resposta e 
reabilitação da comunidade educativa face a diversos perigos, riscos ou emergências, através 
da formação, Formação e assistência permanente às equipes das instâncias descentralizadas 
do sistema educacional peruano. 

Possui uma equipe que monitora 24 horas por dia os eventos adversos que ocorrem no país, 
bem como os efeitos na vida e na infraestrutura educacional em suas mais de 96.000 escolas, 
e foca em 4 atividades:

• Facilitar os mecanismos de  reconstrução e reabilitação das  cerca de 250 instalações 
educativas que são afetadas anualmente principalmente por eventos hídricos e sismos;
• Como estratégia de preparação , priorizou-se a formação em massa no Plano de 
Emergência Familiar, desenvolvendo um percurso emocional que busca a mudança de 
hábitos em família.
• Desenvolvimento de Escolas Seguras, através da implementação de Kits de Segurança para 
fornecer dispositivos de segurança às escolas; Como parte da  resposta  , são distribuídos kits 
de atividades lúdicas e de apoio socioemocional aos alunos que buscam reduzir os níveis de 
estresse pós-evento por meio de jogos.
• Além disso, é o órgão responsável pela implementação dos simulacros escolares nacionais, 
de acordo com o contexto geográfico e intervém no Plano Multissetorial contra o Gelo e o Frio, 
através da entrega direta de Kits educativos para reforço do autocuidado, autoproteção e 
resiliência dos alunos. .

FONTE:https://www.odenaged.com/

Nova gestão do Escritório de Defesa Nacional e Gestão de Riscos de Desas-
tres (ODENAGED) do Ministério da Educação do Peru



INFORMAÇÕES:

CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO

https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7
www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html 

REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

www.cidadesresilientes.net

PREVENTIONWEB

www.preventionweb.net/english/

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

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

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

 CEPED UNICAMP   

https://ceped.cpa.unicamp.br/  


