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Segundo estudo inédito da Bloom Consulting, cidade foi considerada Marca Estrela por 
performance superior a muitas capitais

Campinas está entre as dez cidades brasileiras com maior qualidade de vida, segundo o 
estudo da Bloom Consulting, empresa global que acaba de lançar o Brasil City Brand Ranking, 
que pode ser traduzido como classificação das marcas das cidades do Brasil. A consultoria 
avaliou os cem municípios mais populosos do país em três eixos: visitar, viver e investir.

No ranking das cidades que ficaram nas dez primeiras posições no eixo “Viver”, Campinas é 
a única que não é capital e está acompanhada dos municípios mais expressivos do Brasil, 
como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza. Esse eixo avaliou os 
indicadores de desemprego, de criminalidade e de poder de compra per capita em relação à 
média nacional.

Por alcançar uma posição de destaque, Campinas foi considerada, nesse eixo, uma Marca 
Estrela, já que superou capitais reconhecidas por terem uma boa qualidade de vida, como 
Belo Horizonte e Florianópolis.
 
Para o prefeito, Dário Saadi, o destaque de Campinas no ranking mostra que os esforços do 
poder público e sociedade na promoção de melhorias vêm dando resultado: “trabalhamos 
muito para tornar Campinas cada vez mais segura e desenvolvida e essa pesquisa confirma 
que estamos no caminho certo”, afirma o prefeito.
 
Segundo o diretor de placemaking da Bloom Consulting, Caio Esteves, não são levados em 
conta apenas números absolutos para classificar um município como Marca Estrela. 
“Fizemos análises de dados estatísticos e das redes sociais de cidades que têm bom 
posicionamento de marca quanto ao viver e morar e o que chamou nossa atenção foi o 
contexto em que, em um ranking dominado por capitais, Campinas desponta em seus 
indicadores”, explica Esteves.

Placemaking é um nome em inglês dado a um conceito de planejamento, design e gestão de 
espaços públicos.
 
A cidade de São Paulo ficou em primeiro lugar nos eixos “Visitar” e “Investir”.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46971 



Sistemas de alerta precoce para deslizamentos: a necessidade de uma 
abordagem sistemática e de baixo para cima

Esta nota informativa descreve uma metodologia de baixo para cima para sistemas de alerta 
precoce de deslizamento de terra (LEWS), que deve considerar o conhecimento e a 
participação das comunidades locais. Ele exige uma abordagem sistemática que implemente 
os diferentes elementos envolvidos em um LEWS. Na fase de emergência, um LEWS deve 
abordar adequadamente as rotas de evacuação e abrigos de emergência.

Ele fornece um exemplo da Rede de Gestão de Risco de Desastres participativa na bacia do rio 
Córrego D'Antas, Nova Friburgo no Brasil. Após um desastre em 2011 envolvendo inundações 
e deslizamentos de terra, a rede foi criada para promover a participação social a partir de uma 
abordagem sistemática, integrando os diversos atores envolvidos na redução do risco de 
desastres. 

FONTE: https://www.ucl.ac.uk/sts/sites/sts/files/briefing_note_brazil_lews.pdf 

Quando ocorrerá um aumento de 2 metros no nível do mar e como podemos 
nos adaptar?

Em um resumo político conjunto, os projetos H2020, financiados pela UE, PROTECT, CoCliCo 
e SCORE identificam ações que são urgentemente necessárias para limitar perdas e danos, 
pois a adaptação costeira é um processo contínuo que envolve ações de curto prazo, 
planejamento de longo prazo e pensamento estratégico.

Na União Europeia mais o Reino Unido, 18 milhões de pessoas e 3,9 trilhões de euros em 
ativos estão atualmente localizados na planície de inundação costeira de 100 anos. Se o nível 
do mar fosse 2 metros mais alto do que hoje, 9 milhões de pessoas adicionais (total de 27 
milhões) e € 1,8 trilhão de ativos adicionais (total de € 5,7 trilhões) estariam expostos na 
planície de inundação costeira da Europa.

FONTE;https://cloud.univ-grenoble-alpes.fr/s/J4WRBw4cbzd3biK



As implicações das mudanças climáticas para o planejamento de emergência

Este artigo analisa as implicações das mudanças climáticas para o planejamento de 
emergência atual e para o planejamento de emergência como uma adaptação às mudanças 
climáticas, usando o Reino Unido como exemplo. Ondas de calor, secas e incêndios florestais 
em 2022 levantaram questões sobre como o Reino Unido está preparado para eventos 
extremos e como eles podem se tornar mais frequentes no futuro.

As evidências nesta revisão sugerem que, de forma mais ampla, há uma falta de coerência 
entre a redução do risco de desastres e a adaptação às mudanças climáticas. A desconexão 
está entre o planejamento de emergência e os esforços para reduzir os riscos, seja visto pela 
lente da redução do risco de desastres ou da adaptação às mudanças climáticas. É aqui que é 
necessário um maior esforço para melhorar tanto a resposta de emergência a eventos 
extremos quanto a adaptação às mudanças climáticas.

FONTE;https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420922006446?via%3Dihub 

O risco de mortalidade associado a desastres nucleares depende do tempo 
durante e após a evacuação de hospitais próximos a usinas nucleares: 
um estudo observacional e qualitativo

Este estudo teve como objetivo examinar os fatores correlacionados com evacuações de 
emergência no prognóstico de pacientes em hospitais gravemente afetados pelo acidente da 
usina nuclear de Fukushima Daiichi (FDNPP) em março de 2011 e recomendar medidas de 
mitigação de riscos potenciais à saúde entre eles em desastres futuros. Sete hospitais em 
um raio de 20 km da FDNPP foram designados como zona de evacuação, dos quais três 
hospitais localizados em um raio de 5 km foram examinados. As informações sobre evacuação 
de emergência hospitalar entre os três hospitais da literatura anterior e relatórios oficiais 
foram integradas e os resultados das entrevistas da equipe de cada hospital foram analisados 
qualitativamente por meio de análise temática. Nossa análise temática identificou quatro 
temas: preparação insuficiente para desastres, dificuldade de evacuação do paciente, 
materiais insuficientes, e informações insuficientes. A comparação entre os três hospitais 
localizados em um raio de 5 km da FDNPP revelou que os hospitais com vários pacientes ou 
aqueles com alta proporção de pacientes acamados ou em estado crítico tiveram mais 
dificuldade na evacuação de emergência e tiveram maior mortalidade. Além dos planos de 
evacuação individuais, para preparação futura, organizações externas e públicas devem 
preparar respostas a desastres, como procedimentos para integrar informações sobre o 
status de cada instalação médica e medidas para apoiá-los individualmente.

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420922007336?via%3Dihub~



Capacidades dos voluntários e sua percepção de satisfação e desem-
penho em tarefas de voluntariado durante desastres socionaturais

Os voluntários podem ser um recurso humano valioso para a gestão de riscos de desastres. 
No rescaldo de eventos de perigo natural que afetam as comunidades vulneráveis, há muitas 
situações em que há uma necessidade urgente de combinar adequadamente voluntários para 
tarefas de voluntariado, a fim de aproveitar plenamente as suas capacidades. Nosso estudo 
explora as relações entre as capacidades dos voluntários e sua percepção de satisfação e 
desempenho na realização de tarefas de voluntariado. Realizamos um estudo transversal 
recrutando uma amostra de conveniência de 170 voluntários (voluntários espontâneos e 
afiliados) que participaram anteriormente realizando tarefas de voluntariado durante 
desastres socionaturais no Chile. Coletamos informações sobre sociodemografia, experiência 
em atividades de voluntariado, capacidades (ou seja, competências e atributos psicológicos 
relativamente estáveis), e percepção de satisfação e desempenho em tarefas de voluntariado. 
Ajustaram-se modelos preditivos baseados em regressões logísticas stepwise, estimando-se 
áreas sob a curva receiver operating features (AUC) para avaliar a capacidade de 
discriminação dos modelos preditivos. Um conjunto heterogêneo de características 
sociodemográficas, experiências em atividades de voluntariado e capacidades foram 
preditores estatisticamente significativos para cada uma das tarefas de voluntariado 
avaliadas. A maioria dos modelos preditivos apresentou capacidade discriminatória adequada 
(AUC >0,70), com os modelos preditores de desempenho (AUC >0,80) apresentando a 
melhor capacidade discriminatória. O conhecimento das tarefas de voluntariado – uma 
competência – foi o preditor mais consistente da percepção de satisfação e desempenho nas 
tarefas de voluntariado. Nossas descobertas são um passo à frente na combinação de 
voluntários para tarefas de voluntariado durante emergências de desastres socionaturais. 
Além disso, algumas das características observadas (por exemplo, conhecimento) poderiam 
ser treinadas para melhorar a satisfação e o desempenho dos voluntários.

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420922007294 

Uma metodologia para avaliar o risco de incêndios florestais na Suécia – 
O primeiro passo para um método de avaliação de riscos múltiplos

O documento fornece uma visão geral dos desafios mais comuns associados ao 
desenvolvimento de ferramentas e métodos de avaliação de riscos múltiplos para lidar com 
os desafios e a apresentação de uma metodologia abrangente de riscos múltiplos 
desenvolvida para a Suécia. A metodologia é modular, o que significa que é a combinação de 
perigos únicos. O primeiro desenvolvimento do modelo aqui apresentado centra-se no módulo 
de incêndios florestais devido à prevalência de dados.

Este artigo conclui que as estruturas de avaliação de riscos múltiplos são necessárias para os 
Serviços de Incêndio e Resgate (FRS) para facilitar o planejamento e o treinamento para tais 
riscos naturais. Tais métodos devem ser simples e úteis para serem aplicados pelo FRS, mas 
também fornecer informações que possam incorporar uma análise mais detalhada tanto das 
necessidades geográficas quanto temporais do que a abordagem experiencial tradicional 
adotada pelo FRS.

FONTE;https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420922006343?via%3Dihub 



Guia de resiliência 

Este guia ajuda a integrar ensino e ação sobre resiliência climática nas congregações. Este 
guia de 6 partes fornece reflexões teológicas para sermões ou estudo bíblico, perguntas para 
reflexão ou conversa, etapas de ação para sua igreja e exemplos de igrejas que desenvolvem 
resiliência em sua comunidade.

FONTE:https://www.creationjustice.org/resilienceguidedownload.html 

Apoio inicial do Banco Mundial para enfrentar o coronavírus (COVID-19) 
Saúde e resposta social - uma avaliação em estágio inicial 

Esta avaliação avalia a qualidade da resposta inicial do Banco Mundial à crise do COVID-19 e 
os passos iniciais para a recuperação, com foco na saúde e na resposta social. Concentra-se 
na etapa de socorro e apoio à reestruturação de sistemas nos primeiros 15 meses da 
pandemia (1º de fevereiro de 2020 a 30 de abril de 2021) em 106 países. Uma avaliação 
paralela do Grupo de Avaliação Independente analisa o apoio do Grupo do Banco Mundial para 
abordar as implicações econômicas da pandemia. Para avaliar a qualidade da resposta, a 
avaliação é orientada por uma teoria da ação que sintetiza evidências em três dimensões: 
relevância do apoio às necessidades dos países; implementação, aprendizado e ajuste; e 
política operacional e parcerias para apoiar respostas suaves nos países. Como a resposta 
está em andamento, a avaliação não avalia a eficácia, mas considera os resultados iniciais e 
os caminhos que devem levar aos resultados. As conclusões da avaliação informam quatro 
recomendações para garantir uma preparação futura mais forte: (i) Usar os esforços de 
recuperação de crises do Banco Mundial para fortalecer a resiliência da saúde e educação 
essenciais. (ii) Aplicar uma lente de igualdade de gênero às ações de resposta à crise social e 
de saúde em todos os setores. (iii) Ajudar os países a fortalecer a cooperação regional e as 
capacidades de resposta a crises para a preparação da saúde pública.

FONTE;https://documents1.worldbank.org/curated/en/099707411152235594/pdf/SECBOS0a7075fa02d096800f25989934099.pdf 

Verdadeiro ou falso? Aqui estão cinco maneiras de gerenciar informações 
falsas sobre riscos

À medida que o mundo lida com os impactos da crise climática, a comunicação de risco eficaz 
é fundamental para reduzir o risco de desastres. Mas o aumento de notícias falsas e 
desinformação pode dificultar os esforços para aumentar a conscientização sobre os riscos e 
preparar as comunidades.

• Comunicar informações de risco é fundamental para reduzir o risco de desastres

• Informações falsas prejudicam os esforços para aumentar a conscientização sobre as 
complexas estruturas de riscos

• Informações falsas podem levar a recursos mal alocados e colocar vidas em perigo.



Como rumores destruíram equipamentos de alerta

Nos Andes peruanos, os cientistas instalaram equipamentos de alerta precoce para proteger 
os moradores perto de um lago glacial que ameaçava inundar uma cidade próxima chamada 
Carhuaz. Quando o sistema foi implantado, todos ficaram satisfeitos por um tempo. Mas 
poucos meses depois dessa vitória, todo o projeto foi destruído. O que aconteceu?

Uma seca e uma geada prejudicial atingiram as comunidades agrícolas ao redor e acima de 
Carhuaz naquele ano. Começaram a se espalhar rumores de que o equipamento de alerta 
estava controlando o clima. Como resposta, um grupo de fazendeiros locais subiu até o lago e 
destruiu o equipamento.

Este caso é um entre dezenas que demonstram como informações falsas podem contrariar os 
esforços para reduzir o risco de desastres. Mais crucialmente, afeta as vidas e os meios de 
subsistência das pessoas ameaçadas por desastres.

5 maneiras de gerenciar informações falsas

As estratégias de comunicação de risco devem planejar e gerenciar proativamente 
informações falsas e enganosas que podem aumentar o risco de desastres e prejudicar a 
confiança. Aqui estão cinco maneiras pelas quais os comunicadores de risco podem abordar 
informações potencialmente falsas e enganosas, ouvindo as preocupações das pessoas, 
antecipando oportunidades potenciais de desinformação e desinformação, reconhecendo 
incertezas e crenças divergentes e respondendo criteriosamente.

1. Saiba o que alimenta os rumores entre certos grupos

A emoção, não a lógica, muitas vezes impulsiona as reações à informação. A importância de 
uma questão, como as pessoas se sentem sobre ela e o nível de ambiguidade em torno dela 
podem influenciar a prevalência e a durabilidade dos rumores. Entenda o que realmente 
importa para as pessoas e como a ambiguidade pode variar entre contextos e populações.

2. Antecipe o que pode dar errado

Use uma comunicação rápida, regular e transparente que preencha os vazios de informação 
e ajude as pessoas a entender e dar sentido à incerteza desde o início, por meio de canais 
confiáveis. Avalie o potencial de impacto desproporcional de informações falsas e enganosas 
em populações marginalizadas e como isso pode levar a um aumento do risco.

3. Fique atento a informações não verificadas, falsas ou enganosas

Fique atento a informações não verificadas, falsas ou enganosas que possam estar circulando 
em diferentes seções das comunidades. Isso pode fornecer insights valiosos sobre o que 
importa para as pessoas, como elas estão reagindo emocionalmente ou como os esforços de 
comunicação (ou a falta deles) estão sendo percebidos.

4. Responda a informações falsas

Os serviços de verificação de fatos que trabalham para desmascarar informações falsas e 
enganosas estão crescendo. Abordagens líderes consideram vários fatores ao avaliar e 
determinar uma resposta:



• Examine a fonte e as informações imprecisas ao avaliar a veracidade e a intenção.

• Verifique até onde a desinformação se espalhou. A mídia de massa pode empregar “silêncio 
estratégico” para evitar ampliar ainda mais as informações imprecisas.

• Ao desmascarar informações falsas publicamente, certifique-se de fornecer informações 
corretas ou esclarecedoras ao mesmo tempo. Os cientistas podem se envolver desde o início 
e enfrentar ativamente a “pseudociência” quando ela aparecer.

• Enquadre a informação factual de uma forma que responda aos medos, valores e contexto 
das pessoas para aumentar sua ressonância.

• Use comunicadores confiáveis para transmitir informações verificadas – uma escolha que 
dependerá do contexto, público e tipo de informação .

• Evite usar fatos como única estratégia para combater falsidades. Se a comunicação de risco 
não abordar as razões emocionais da crença , ela pode ser ineficaz ou até entrincheirar as 
pessoas em suas posições.

5. Esteja preparado para áreas cinzentas

É improvável que mensagens científicas baseadas em fatos derrubem crenças e práticas 
antigas. Compreender como as crenças e visões de mundo tradicionais, locais ou religiosas 
influenciam as práticas que afetam o risco. Quando os sistemas de crenças aumentam 
claramente certos riscos, trabalhe em estreita colaboração com as comunidades para 
explorar práticas alternativas aceitáveis.

A desinformação também pode ser um perigo

A desinformação pode levar as pessoas a subestimar ou ignorar alguns riscos enquanto 
superestimam outros. Os comunicadores de risco devem gerenciar proativamente 
informações falsas e enganosas que podem colocar as pessoas em risco.

FONTE:https://www.preventionweb.net/news/true-or-false-here-are-five-ways-manage-false-information-about-risk?utm_source=Pre
ventionWeb&utm_campaign=f6fb7ac9a4-PreventionWeb+Newsletter%3A+Highlights+of+the+week&utm_medium=email&utm_term=0_
b73053c1c6-f6fb7ac9a4-363608026 

FONTE;https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0392192107073434



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/  


