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Fórum de Prefeitos da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (Unece) teve 
participação do prefeito Dário Saadi.

 Prefeito Dário Saadi durante evento internacional da ONU

O prefeito Dário Saadi participou na manhã desta terça-feira, dia 5 de abril, virtualmente, do 
Fórum de Prefeitos da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (Unece), de 
Genebra, Suíça, como convidado da América Latina, com o tema  “Planejamento urbano sus-
tentável, a cidade de 15 minutos e desenvolvimento de soluções urbanas inteligentes”. Campi-
nas foi convidada por ser o 1º Centro de Resiliência do Brasil, um reconhecimento do Comitê 
de Coordenação Global da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030) e Escritório 
das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres (UNDRR).

O prefeito Dário apresentou a cidade e a proposta urbanística do Polo de Inovação e Desenvol-
vimento Sustentável de Campinas (Pids), desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Urbanismo. “O nosso plano urbanístico de inovação é  focado nos 17 objetivos de des-

Campinas apresenta plano urbanístico inovador em Fórum das Nações Unidas



envolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). A proposta é transformar 
uma área, de 17 milhões de metros quadrados, onde atualmente estão empresas e institutos 
de tecnologia, em uma área mista, que possa abrigar também residências e serviços, como 
parte da proposta de ‘cidade de 15 minutos’, com valorização das áreas públicas, do meio 
ambiente e da qualidade de vida.”, disse o prefeito. 

O objetivo, completou o prefeito, é implementar o Pids por meio de soluções tecnológicas, 
para que a área seja um exemplo de cidade planejada para que as pessoas tenham espaços 
para fomentar a criatividade, para valorizar o tempo e a qualidade de vida, sempre respeitando 
o meio ambiente. Calçadas largas e arborizadas, transporte público verde, técnicas construti-
vas para melhor aproveitamento dos recursos naturais, proximidade dos serviços, são alguns 
exemplos.

A Prefeitura está elaborando uma legislação específica para alterar o zoneamento da área 
destinada ao Pids. A área fica próxima a universidades, como Unicamp e PUC-Campinas, e a 
centros e empresas de tecnologias, a exemplo do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e 
Materiais (Cnpem) que abriga o Sirius, um dos maiores aceleradores de partículas do mundo. 
Fica na região dos bairros Fazenda Santa Cândida e Bosque das Palmeiras, região Norte da 
cidade.

O diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, também participou do Fórum.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/43908 
FONTE:https://deinfo.campinas.sp.gov.br/galeria/index.php?/category/23 



Startup CEM Apresenta Case realizado em Campinas no Ideiagov SP 2ª edição

No dia 24 de março aconteceu o encerramento do programa Ideiagov SP 2ª edição. A temática 
do programa foi Net Zero 2050 visando fomentar a inovação social por meio do apoio direto a 
Negócios de Impacto. A startup CEM apresentou durante o programa o case de Campinas, 
onde vem desenvolvendo um trabalho em parceria com a Defesa Civil Municipal para atestar 
a solução. A startup fez também uma apresentação na COP26 pelo programa.

FONTE:https://cp.catapult.org.uk/project/uk-latin-america-net-zero-solutions/ 

FONTE:https://www.gazetadopovo.com.br/gazz-conecta/startups-clima-conheca-pequenas-empresas-brasileiras-cop26/ 

FONTE:https://ideiagov.sp.gov.br/2o-forum-de-inovacao-em-governo/?utm_campaign=residual_forum_-_resultados_aceleracao_netzero2050&utm_medi
um=email&utm_source=RD+Station 

FONTE:https://www.emergenciacem.com/ 



O 35º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido 
pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo – COSEMS/SP 
será realizado em formato virtual, no período de 16 a 18 de março de 2022. 

O Congresso tem como tema “A importância do SUS no enfrentamento da pandemia e na 
pós-pandemia” e contará também com a 18ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios 
e o 11º Prêmio David Capistrano, ambos em formato virtual.

A programação será intensa e terá participação de Diretores, Assessores e Apoiadores do 
COSEMS/SP, membros do CONASEMS, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da 
Saúde, acadêmicos, instituições de ensino, pesquisadores, técnicos e militantes do SUS de 
todo o Brasil, destacando que nosso Congresso é reconhecido como um dos mais importantes 
na área da Saúde Pública.

A Comissão Organizadora está preparando um grande evento que possibilite promover deba-
tes, reflexões e encaminhamentos que envolvam a troca de experiências, diálogos e comuni-
cação entre os 645 municípios paulistas.

“A importância do SUS no enfrentamento da pandemia e na pós-pandemia”





FONTE:https://www.congressoscosemssp.com.br/congresso2022/# 



Fiocruz premia destaques do ano na vigilância ambiental

Veja a repercussão da premiação

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/43842 
FONTE:https://diariocampineiro.com.br/saude-de-campinas-lidera-premio-10-do-siss-geo-da-fiocruz/
 

FONTE:https://www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br/veja-repercuss%C3%A3o-da-premia%C3%A7%C3%A3o



Levantamento da CNM mostra que Minas lidera o ranking entre os estados, com 8.095 oco-
rrências; Bahia aparece na sequência, com 5.441

Minas Gerais lidera o ranking de desastres naturais entre todas as 27 unidades federativas do 
Brasil nos últimos 10 anos, de acordo com estudo feito pela Confederação Nacional dos Muni-
cípios (CNM) e divulgado nesta quinta-feira (7/4). Ao todo, foram 8.095 registros no estado de 
2013 até 2022.

FONTE: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/04/07/interna_gerais,1358442/minas-gerais-e-o-estado-com-mais-desastres-naturais-nos-ultimos-10-anos.shtml 

Minas Gerais é o estado com mais desastres naturais nos últimos 10 anos



Diagnóstico de Capacidades e Necessidade Municipais em Proteção e Defesa Civil

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do Ministério de Desenvolvimento 
Regional (MDR), em parceria Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), do Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e Inovações promoveu diagnóstico das necessidades e capacida-
des dos órgãos municipais de Proteção e Defesa Civil.

As capacidades e necessidades municipais em proteção e defesa civil foram analisadas com 
base em três eixos: estruturação (recursos materiais, organizacionais, financeiros e tecno-
lógicos); capacitação; e governança (mecanismos formais e informais de participação e 
coordenação de atores estatais e não-estatais).

Os resultados alcançados nesta pesquisa auxiliarão no aprimoramento da Política Nacional 
de Proteção e Defesa Civil.

São seis publicações, uma com a visão nacional e uma por região do Brasil.
• Volume - Brasil
• Volume - Região Centro-Oeste
• Volume - Região Nordeste
• Volume - Região Norte
• Volume - Região Sudeste
• Volume - Região Sul

FONTE:https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/diagnostico-de-capacidades-e-necessidade-municipais-em-protecao-e-defesa-civil#:~:text=As%20capaci
dades%20e%20necessidades%20municipais,estatais%20e%20n%C3%A3o%2Destatais)

Durante grande parte de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) manteve firme a ideia 
de que o SARS-CoV-2, o vírus que causa o COVID-19, se espalha por gotículas 'respiratórias' 
relativamente grandes que contaminam superfícies próximas. Demorou muitos meses para 
a agência reconhecer que o vírus poderia viajar em pequenas partículas chamadas aerossóis 
que podem se espalhar amplamente e permanecer no ar. E quase dois anos se passaram 
antes que a OMS afirmasse claramente que o vírus é transmitido pelo ar . Esse erro e o pro-
longado processo de correção semearam confusão e levantam questões sobre o que aconte-
cerá na próxima pandemia.

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-00925-7?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=b2e551bd47-briefing-dy-20220407&utm_medium=email&utm_term
=0_c9dfd39373-b2e551bd47-46140994 

Por que a OMS atrasou o alerta aéreo



Pessoas em todo o mundo estão, sem saber, sendo expostas à água com antibióticos, o que 
pode desencadear o aumento de patógenos resistentes a medicamentos e potencialmente 
alimentar outra pandemia global, alerta um relatório do Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA).

O estudo, divulgado no mês passado, antes do Dia Mundial da Saúde  em 7 de abril, descobriu 
que, globalmente, não está sendo dada atenção suficiente à ameaça representada pela resis-
tência antimicrobiana, com a maioria dos antibióticos sendo excretados no meio ambiente por 
meio de banheiros ou defecação a céu aberto. Em 2015, foram consumidas 34,8 bilhões de 
doses diárias de antibióticos, com até 90% delas excretadas no meio ambiente como substân-
cias ativas.

Embora 80% das águas residuais no mundo não sejam tratadas, mesmo nos países desenvol-
vidos as instalações de tratamento são muitas vezes incapazes de filtrar insetos perigosos. 
Isso pode gerar superbactérias que podem escapar da medicina moderna e desencadear uma 
pandemia, alertaram os autores do relatório.

Antibióticos e outros medicamentos salvam vidas, mas precisam ser usados com cuidado 
para evitar a resistência antimicrobiana que representa riscos sociais, ambientais e financei-
ros para as empresas e a sociedade em geral.

Leticia Carvalho, chefe do Ramo Marinho e Água Doce do PNUMA

Em 2019, infecções resistentes a antibióticos foram associadas à morte de quase 5 milhões de 
pessoas. Sem ação imediata, essas infecções podem causar até 10 milhões de mortes por ano 
até 2050, segundo o relatório. “Outra pandemia está se escondendo à vista de todos”, disse o 
relatório. “As consequências do contínuo desenvolvimento e disseminação da resistência anti-
microbiana podem ser catastróficas”.

Antimicrobianos são agentes destinados a matar ou inibir o crescimento de patógenos. Eles 
incluem antibióticos, fungicidas, agentes antivirais, parasiticidas, bem como alguns desinfe-
tantes, antissépticos e produtos naturais.

A resistência antimicrobiana ocorre quando micróbios, como bactérias, vírus, parasitas e 
fungos evoluem para se tornarem imunes aos medicamentos aos quais eram anteriormente 
suscetíveis. Quanto mais micróbios são expostos a produtos farmacêuticos, maior a probabili-
dade de eles se adaptarem a eles.

“Antibióticos e outras drogas salvam vidas, mas seu destino ambiental no curso de nossas 
águas é importante. Eles precisam ser usados com cuidado para evitar a resistência antimi-
crobiana que representa riscos sociais, ambientais e financeiros para as empresas e a socie-
dade em geral”, disse Leticia Carvalho, chefe da Divisão Marinha e Água Doce do PNUMA.

Como patógenos resistentes a medicamentos na água 
podem desencadear outra pandemia



O que pode ser feito?

De acordo com o relatório, essa ameaça global pode ser combatida com a contenção da libe-
ração de poluição tingida de antibióticos, inclusive por meio de tratamento aprimorado de 
águas residuais e uso mais direcionado de antibióticos – muitas vezes esses medicamentos 
são usados quando não precisam. O relatório recomendou melhorar os dados e o monitora-
mento dos antimicrobianos e como eles são descartados. Apelou também a uma melhor 
governação ambiental e planos de ação nacionais para limitar a libertação de antimicrobia-
nos.

O relatório instou os países a adotarem a abordagem Saúde Única , centrada na ideia de que 
a saúde humana e animal são interdependentes e ligadas à saúde dos ecossistemas em que 
coexistem. A estratégia, por exemplo, pede que os países limitem o desmatamento, que 
muitas vezes coloca os humanos cara a cara com animais selvagens portadores de vírus, 
dando aos patógenos a chance de pular espécies.

“A pandemia do COVID-19 fornece lições aprendidas, uma das quais é a necessidade de preve-
nir e enfrentar várias ameaças à saúde simultaneamente, especialmente suas dimensões 
ambientais”, afirmou o relatório.

Cinco fontes principais

Um estudo recente sobre a poluição farmacêutica dos rios do mundo concluiu que níveis 
mais altos de patógenos resistentes a antibióticos foram encontrados em países de baixa e 
média renda e foram associados a áreas com infraestrutura precária de águas residuais e 
gerenciamento de resíduos e fabricação de produtos farmacêuticos.

De acordo com o relatório do PNUMA, cinco principais fontes poluentes contribuem para o 
desenvolvimento e disseminação da resistência antimicrobiana. Eles estão:
• saneamento precário, esgoto e efluentes residuais, agravados, por exemplo, pela defe-
cação a céu aberto e o uso excessivo de antibióticos para tratar a diarreia;
• efluente da fabricação de produtos farmacêuticos;
• resíduos de estabelecimentos de saúde;
• uso de antimicrobianos e esterco na produção agrícola; e
• libertações da produção animal.

Dimensões das mudanças climáticas

Temperaturas mais altas também estão associadas ao aumento de infecções resistentes a 
antimicrobianos, diz o relatório. Muitas doenças são sensíveis ao clima e as mudanças nas 
condições ambientais e na temperatura podem levar a um aumento na disseminação de 
doenças bacterianas, virais, parasitárias, fúngicas e transmitidas por vetores.

Eventos climáticos severos e o aumento dos lençóis freáticos podem fazer com que as águas 
residuais e os esgotos sobrecarreguem as estações de tratamento, permitindo que esgotos 
não tratados ricos em micróbios resistentes a antimicrobianos contaminem as comunidades 
vizinhas.

O relatório, que apresenta destaques de um estudo mais detalhado a ser divulgado ainda 
este ano, instou os formuladores de políticas a não baixarem a guarda, mesmo com o recuo 
da pandemia de COVID-19. apelo para melhor compreender e melhorar todas as áreas de 



Quadro estratégico para colaboração em resistência antimicrobiana

preparação e prevenção de doenças infecciosas, incluindo suas dimensões ambientais.

Enfrentar a crise da poluição constitui um pilar central das novas prioridades estratégicas 
globais do PNUMA para a água, e a resistência antimicrobiana está especificamente incluída 
na Estratégia de Médio Prazo do PNUMA 2022-2025 em Produtos Químicos e Ação de 
Poluição. A abordagem “ One Health ”, apoiada pelo PNUMA, é uma abordagem transversal e 
sistêmica baseada no fato de que a saúde humana e a saúde animal são interdependentes e 
vinculadas à saúde dos ecossistemas em que coexistem.

Desde 1978, o PNUMA administra o Programa do Sistema de Monitoramento Ambiental 
Global para Água Doce (GEMS/Água), com mandato para apoiar os Estados Membros no mo-
nitoramento e avaliação da qualidade da água e relatar seus dados ao banco de dados global 
do PNUMA sobre qualidade da água .

A World Water Quality Alliance , lançada pelo PNUMA em 2019, defende o papel central da 
qualidade da água doce para alcançar prosperidade e sustentabilidade, e tem a tarefa de pre-
parar uma Avaliação Mundial da Qualidade da Água. A Iniciativa Global de Águas Residuais , 
para a qual o PNUMA presta serviços de Secretariado, está aumentando a conscientização 
sobre a resistência antimicrobiana.

Para combater o impacto generalizado da poluição na sociedade, o PNUMA lançou  o #Bea-
tPollution ,  uma estratégia para ação rápida, em larga escala e coordenada contra a  poluição 
do ar, da terra e da água. A estratégia  destaca o impacto da poluição nas mudanças climáti-
cas, na perda da natureza e da biodiversidade e na saúde humana. Por meio de mensagens 
baseadas na ciência, a campanha mostra como a transição para  um  planeta livre de poluição  
é vital  para as gerações futuras.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) em colaboração com a Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e 
o PNUMA desenvolveram um Quadro Estratégico para colaboração em resistência antimi-
crobiana (RAM) .

Para mais informações, entre em contato com Tessa Goverse: goverse@un.org ou Riccardo 
Zennaro: riccardo.zennaro@un.org

FONTE:https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38373/antimicrobial_R.pdf 

FONTE:https://www.unep.org/news-and-stories/story/how-drug-resistant-pathogens-water-could-spark-another-pandemic?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campa
ign=c3d168af1d-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_08_12_18&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-c3d168af1d-105027597

Aproveitando o impulso de maior colaboração, a OMS, FAO, OIE e PNUMA desenvolveram um 
Quadro Estratégico para colaboração em resistência antimicrobiana (RAM). Esta estrutura 
reflete o trabalho conjunto das quatro organizações para avançar uma resposta Saúde Única 
à RAM em nível global, regional e nacional. Apoia amplamente a implementação dos cinco 
pilares do Plano de Ação Global sobre RAM, bem como o fortalecimento da governança global 
de RAM. 

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240045408 



Arboviroses são uma ameaça à saúde de 4 bilhões de pessoas que vivem em áreas tropicais 
e subtropicais; iniciativa foca em monitoramento de riscos, prevenção de pandemia, dete-
cção e resposta.

O nome pode parecer estranho: “arboviroses”, mas estamos falando sobre doenças bastante 
conhecidas pela população: dengue, febre amarela, Chikungunya e Zika. Essas enfermidades 
são uma ameaça fatal para 4 bilhões de pessoas em países tropicais e subtropicais, como o 
Brasil e Angola, por exemplo.

Para evitar uma nova pandemia, a Organização Mundial da Saúde, OMS, acaba de lançar um 
plano, que foca no combate às enfermidades causadas pela picada de mosquitos. 

Resposta eficaz e coordenada 

Segundo a agência da ONU, dengue, febre amarela, Chikungunya e Zika “representam uma 
grande ameaça de saúde nas zonas tropicais e subtropicais e os surtos estão aumentando 
pelo mundo.”

O especialista da OMS, Mike Ryan, declarou que o projeto “permitirá às autoridades de saúde 
de várias partes do mundo a combater ameaças amplas, porém relacionadas”.

O médico destaca haver uma necessidade urgente de reavaliar como as ferramentas de com-
bate à transmissão podem ser utilizadas para garantir uma resposta eficaz, pessoal treinado 
e equipado e engajamento de comunidades. 

Surtos são frequentes 

O foco da Iniciativa Global de Arboviroses é “concentrar recursos no monitoramento de 
risco, na prevenção de pandemias, na detecção e na resposta”, afirma a OMS.

A agência da ONU destaca que ação internacional é urgente, devido “à frequência e à magnitu-
de de surtos” de arboviroses, em especial as que são transmitidas pelo mosquito Aedes. 

A transmissão dessas doenças têm sido mais frequentes devido à mudança climática, cresci-
mento populacional e aumento da urbanização. 

Sintomas que podem levar à morte 

Todos os anos, a dengue infecta 390 milhões de pessoas nos 130 países onde é endêmica, 
podendo causar febre hemorrágica e até morte. 

Já a febre amarela causa alto risco de surtos em 40 países, causando icterícia, febre hemo-
rrágica severa e até morte. 

Segundo a OMS, a Chikungunya é menos conhecida, mas está presente em 115 países, cau-
sando artrite severa. 

OMS lança iniciativa para evitar novos surtos de dengue, febre amarela e Zika



Perfil de Resiliência da Cidade de Barcelona

Por sua vez, o vírus da Zika ficou conhecido em 2016, quando uma epidemia causou deficiên-
cias em recém-nascidos e microencefalia, tendo sido detectada em 89 países.

A agência da ONU lembra que existe vacina para a febre amarela, mas não para as outras 
doenças. Por isso, a melhor maneira de se prevenir é se protegendo das picadas de mosquito.

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/04/1784842?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=afb8a53da5-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_05_12_19&utm_medium
=email&utm_term=0_98793f891c-afb8a53da5-105027597  

O município de Barcelona e a ONU-Habitat, por meio do Programa Global de Resiliência da 
Cidade (CRGP), vêm trabalhando em estreita colaboração nos últimos anos para promover e 
implementar Ações para Resiliência tanto em nível local em Barcelona quanto em outras 
cidades do mundo. A Câmara Municipal de Barcelona é uma cidade piloto para a Ferramenta 
de Perfil de Resiliência da Cidade do UN-Habitat. Barcelona não só desempenhou um papel 
essencial na iniciativa pioneira de desenvolver a metodologia CRPT completa, mas também 
contribuiu para a calibração da ferramenta apoiando outras cidades (ie Maputo, Moçambique, 
Dakar, Senegal) através da colaboração peer-to-peer durante o Processo de implementação.

Este trabalho transformador, pioneiro na cidade de Barcelona, é essencial para provocar uma 
mudança de uma cultura urbana reativa para uma cultura proativa. O processo de resiliência 
na cidade resultou em calibração e ajustes progressivos da metodologia CRGP e da Ferra-
menta para torná-los mais eficientes e eficazes de aplicar. Também forneceu descobertas, 
descobertas e recomendações para a cidade de Barcelona que podem ser úteis para outras 
pessoas. O Perfil de Resiliência de Barcelona e a revisão local voluntária dos ODS (VLRs) da 
cidade estão agora interconectados, sustentando o processo de planejamento de diagnóstico 
de resiliência, permitindo que as políticas de resiliência e o impacto das ações sejam medidos 
por meio de indicadores e dados locais.

FONTE:https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2022/03/EN-Resilience-Profile-Barcelona-HUB.pdf 

Este produto de conhecimento SHEAR explora exemplos de como as observações da Terra 
têm sido usadas nos contextos de gerenciamento de desastres e redução de risco de desas-
tres, juntamente com uma discussão sobre os usos atuais, a ética e o futuro dos dados de 
observação da Terra. Observações da Terra derivadas de satélites e outras ferramentas de 
sensoriamento remoto estão cada vez mais disponíveis e usadas pelo setor humanitário e 
comunidades de gerenciamento de desastres. No entanto, devido à barreira de entrada cada 
vez menor na produção e disseminação de dados de observação da Terra e ferramentas deri-
vadas, os usuários dessas ferramentas precisam entender as oportunidades, desafios e 
responsabilidades envolvidas.

Ser deliberado em nosso uso das observações da Terra, em todas as etapas do processo, 
desde o desenvolvimento da ideia até a avaliação do impacto, e dos custos e consequências à 
avaliação dos benefícios, é essencial. O campo deve migrar da percepção de que qualquer 

Observações aplicadas da terra para o setor de Gestão de Desastres



Consequências econômicas comportamentais dos desastres: 
Uma base para inclusão na análise custo benefício

integração das observações da Terra nos processos de gerenciamento de risco de desastres 
produzirá resultados positivos, ou pelo menos não negativos. Ao criar um espaço para pres-
tação de contas, uma estimativa de custo mais apropriada pode começar - para o benefício de 
todas as observações da Terra.

FONTE:https://www.climatecentre.org/wp-content/uploads/Applied-Earth-observations-for-the-disaster-management-sector_final.pdf

FONTE:https://www.preventionweb.net/publication/introduction-regional-landslide-early-warning-systems 

O objetivo deste artigo é desenvolver uma estrutura analítica para estimar os efeitos com-
portamentais dos desastres e suas consequências econômicas. A redução dessas perdas 
representa os benefícios da mitigação pré-desastre e recuperação pós-desastre. Muitos 
desastres geram pavor e medo entre a população diretamente afetada e muitas vezes também 
entre aqueles que acreditam que podem ser afetados posteriormente pelo evento atual ou 
futuro semelhante.

Esse “fator medo” é intencional no caso de ataques terroristas, acidental no caso de derrama-
mentos tóxicos e intrínseco no caso de pandemias. A análise destina-se a servir de base para 
a inclusão legítima das consequências comportamentais dos desastres na análise custo-be-
nefício.

FONTE:https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41885-022-00107-9.pdf

Dado o número crescente de ferramentas e provedores de risco climático, o UNEP FI desen-
volveu recursos para informar as instituições financeiras sobre a estrutura, cobertura e 
metodologias das ferramentas comumente usadas. O setor financeiro tem um papel central 
a desempenhar na avaliação e gestão de riscos relacionados ao clima. Para fazer isso, 
muitas instituições financeiras estão trabalhando com fornecedores terceirizados para obter 
as habilidades, informações e resultados climáticos de que necessitam.

Este relatório inclui estudos de caso detalhados de 15 instituições financeiras que:
• fornecer às instituições financeiras insights sobre o processo, desafios e resultados 
relacionados ao uso de ferramentas selecionadas de risco climático,
• fazer sugestões aos fornecedores de ferramentas sobre onde seus serviços podem se 
beneficiar de componentes adicionais,
• destacar às autoridades de supervisão e reguladores a aplicabilidade atual da ferra-
menta, possíveis lacunas e caminhos a seguir no futuro próximo.

FONTE:https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/The-Climate-Risk-Tool-Landscape-2022-supplement.pdf 

 

O Cenário da ferramenta de risco climático: Suplemento de 2022



Módulo de aprendizagem de resiliência II: Estratégias e ações

Seguindo o primeiro volume do Módulo de Aprendizagem de Resiliência, Fundamentos de 
Governança e Desenvolvimento Resiliente, este volume se concentra em Estratégias e Ações 
práticas para construir cidades, regiões e áreas metropolitanas resilientes. Este volume 
fornece uma maneira prática para que os governos locais e regionais (LRGs) e suas asso-
ciações (LRGAs) desenvolvam e realizem estratégias de resiliência alinhadas com o alcance 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), promovendo a mitigação e adaptação 
climática e promovendo um ambiente ecológico inclusivo. transformação durante esta crucial 
Década de Ação.

Este módulo visa fornecer uma estrutura básica para workshops para inspirar os LRGs com 
ações e estratégias concretas que eles podem desenvolver em seus diferentes departamentos 
para construir resiliência e integrar a RRD em seus programas e projetos. Foi desenvolvido 
para apoiar todas as partes interessadas relevantes nos níveis local, regional e até nacional; 
como líderes políticos, funcionários públicos técnicos em diferentes departamentos, socie-
dade civil e outros atores da comunidade. Indo mais longe em aspectos técnicos, ferramentas 
de planejamento urbano e soluções concretas, alguns dos conteúdos podem ser de particular 
interesse para funcionários municipais em departamentos específicos

FONTE: https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2022/03/Resilience-Module-II_ENG.pdf 

O uso de abordagens de Financiamento e Seguro de Riscos Climáticos e de Desastres 
(CDRFI) aumentou significativamente nos últimos anos. O aumento da relevância e uso está 
bem refletido no Sexto Relatório de Avaliação do IPCC, que cobre extensivamente o papel que 
o CDRFI pode desempenhar como ferramenta de adaptação ao clima, bem como impactos e 
observações mais detalhadas sobre a resposta do setor do CDRFI às mudanças climáticas. O 
relatório do IPCC vem com um Resumo para Formuladores de Políticas, um Resumo Técnico 
e o relatório completo contendo 18 capítulos e 7 documentos entre capítulos.

Esta ficha informativa esclarece a avaliação do IPCC sobre o papel do Financiamento de 
Riscos Climáticos e de Desastres e Seguros na adaptação global às mudanças climáticas. 
Ele resume as principais mensagens sobre o CDRFI na contribuição do Grupo de Trabalho II 
sobre Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade ao Sexto Relatório de Avaliação (AR6) do IPCC.

FONTE:https://www.insuresilience.org/wp-content/uploads/2022/03/CDRFI_in_IPCC_AR6_-InsuResilience-Global-Partnership.pdf 

Financiamento do risco climático e de desastres no sexto relatório 
de avaliação do IPCC



'Secas repentinas' estão chegando mais rápido, mostra estudo global

Assim como as inundações repentinas, as secas repentinas ocorrem rapidamente – secando 
o solo em questão de dias ou semanas. Esses eventos podem acabar com as plantações e 
causar enormes perdas econômicas. E, segundo os cientistas, a velocidade com que secam 
a paisagem aumentou.

Pesquisadores da Universidade do Texas em Austin, da Universidade Politécnica de Hong 
Kong e da Texas Tech University descobriram que, embora o número de secas repentinas 
tenha permanecido estável nas últimas duas décadas, mais delas estão chegando mais 
rápido. Globalmente, as secas repentinas que ocorrem mais rapidamente – enviando áreas 
para condições de seca em apenas cinco dias – aumentaram cerca de 3% a 19%. E em lugares 
que são especialmente propensos a secas repentinas – como o sul da Ásia, o sudeste da Ásia 
e a região central da América do Norte – esse aumento é de cerca de 22% a 59%.

O aumento das temperaturas globais provavelmente está por trás do início mais rápido, disse 
o co-autor e professor da UT Jackson School Zong-Liang Yang, que acrescentou que os 
resultados do estudo ressaltam a importância de entender as secas repentinas e se preparar 
para seus efeitos.

“Todos os anos, estamos vendo episódios recordes de aquecimento, e isso é um bom 
precursor para essas secas repentinas”, disse ele. “A esperança e o propósito [desta pesquisa] 
é minimizar os efeitos prejudiciais.”

A pesquisa foi publicada na Nature Communications . O estudo foi liderado pelo estudante de 
doutorado Yamin Qing e pelo professor Shuo Wang, ambos da Universidade Politécnica de 
Hong Kong.

As secas repentinas são relativamente novas para a ciência, com o avanço da tecnologia de 
sensoriamento remoto durante as últimas duas décadas ajudando a revelar casos de solo 
secando rapidamente. Isso serve como o sinal revelador do início de uma seca repentina e 
pode fazer com que as condições de seca apareçam aparentemente do nada.

Como o nome sugere, as secas repentinas são de curta duração, geralmente durando 
apenas algumas semanas ou meses. Mas quando ocorrem durante períodos críticos de 
crescimento, podem causar desastres. Por exemplo, no verão de 2012, uma seca repentina 
na região central dos Estados Unidos fez com que a safra de milho murchasse, levando a 
perdas estimadas em US$ 35,7 bilhões.

Neste estudo, os cientistas analisaram conjuntos de dados hidroclimáticos globais que usam 
medições de umidade do solo por satélite para capturar uma imagem global da seca 
repentina e como ela mudou nos últimos 21 anos. Os dados mostraram que cerca de 34% a 
46% das secas repentinas ocorreram em cerca de cinco dias. O resto surge dentro de um 
mês, com mais de 70% se desenvolvendo em meio mês ou menos.

Quando examinaram as secas ao longo do tempo, notaram que as secas repentinas 
aconteciam mais rapidamente.

O estudo também revelou a importância da umidade e dos padrões climáticos variáveis, com 



secas repentinas se tornando mais prováveis quando há uma mudança de condições úmidas 
para áridas. Isso faz com que regiões que sofrem oscilações sazonais de umidade – como o 
Sudeste Asiático, a Bacia Amazônica e a Costa Leste e a Costa do Golfo dos Estados Unidos – 
sejam pontos quentes de seca repentina.

“Devemos prestar muita atenção às regiões vulneráveis com alta probabilidade de seca con-
comitante do solo e aridez atmosférica”, disse Wang.

Mark Svoboda, diretor do Centro Nacional de Mitigação da Seca e criador do termo “seca 
repentina”, disse que o avanço na tecnologia de detecção de seca e ferramentas de 
modelagem – como as usadas neste estudo – levou a uma crescente conscientização sobre a 
influência e impacto das secas repentinas. Ele disse que o próximo grande passo é traduzir 
esse conhecimento em planejamento local.

“Você pode voltar e ver a evolução da seca em 2012 e depois compará-la com a forma como 
essa ferramenta fez”, disse Svoboda, que não fez parte do estudo. “Nós realmente temos o 
cenário bem definido para fazer um trabalho melhor de rastreamento dessas secas.”

FONTE:https://www.nature.com/articles/s41467-022-28752-4.pdf 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Incidentes (NIMS) orienta todos os níveis de gover-
no, organizações não governamentais e o setor privado a trabalharem juntos para prevenir, 
proteger, mitigar, responder e se recuperar de incidentes.

O NIMS fornece às partes interessadas em toda a comunidade o vocabulário, sistemas e pro-
cessos compartilhados para fornecer com sucesso os recursos descritos no Sistema Nacio-
nal de Preparação. O NIMS define sistemas operacionais que orientam como o pessoal 
trabalha em conjunto durante os incidentes.

FONTE:https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/fema_nims_doctrine-2017.pdf 

O Sistema Nacional de Preparação descreve um processo organizado para que todos em  toda 
a comunidade  avancem com suas atividades de preparação e alcancem a  Meta de Prepa-
ração Nacional . 

FONTE:https://www.fema.gov/emergency-managers/national-preparedness/system 

Sistema Nacional de Gestão de Incidentes

Sistema Nacional de Preparação



Documentos de digitação de recursos de Gerenciamento e Supressão de Incêndios

A FEMA publicou 25 novos e atualizados documentos de digitação de recursos de Gerencia-
mento e Supressão de Incêndios . Esses Títulos de Cargo/Qualificações de Cargo e Definições 
de Digitação de Recursos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Incidentes (NIMS) 
fornecem gerenciamento de incêndio e suporte de supressão para operações de resposta e 
recuperação de emergência.

O lançamento de hoje inclui:

• Equipe de Comando de Área
• Tripulação manual
• Equipe de Combate a Bombeiros - Estrutural
• Equipe de Gerenciamento de Incidentes, Combate a Incêndios
• Equipe de Compras Interagências, Combate a Incêndios
• Bombeiro do Aeroporto
• Técnico de Veículos de Emergência
• Inspetor de Incêndio
• Examinador de Planos I/II
• Bombeiro Selvagem
• Especialista em Proteção de Interfaces Selvagens/Urban
• Bombeiro
• Operador de Aparelho de Incêndio
• Bombeiro (Estrutura)
• Aparelho Aéreo, Fogo
• Transporte de Tripulação (Tripulação de Combate a Incêndios)
• Motor, Incêndio (Bomba)
• Barco de Bombeiros
• Concurso de Espuma, Combate a Incêndios
• Concurso de Combustível
• Helicóptero, Combate a Incêndios e Resgate
• Aparelho de Incêndio Quint
• Bomba portátil
• Apoiar o concurso de água
• Concurso Tático de Água

Para obter mais informações, incluindo o escopo completo dos documentos de digitação de 
recursos de Gerenciamento e Supressão de Incêndios, visite a Resource Typing Library Tool 
(RTLT) .

A digitação de recursos é um componente chave do NIMS e permite que organizações de todo 
o país trabalhem juntas durante incidentes de todos os tipos e tamanhos. A implementação 
dos princípios de gerenciamento de recursos do NIMS em todo o país é uma parte funda-
mental da construção de nossa preparação nacional.

FONTE:https://rtlt.preptoolkit.fema.gov/Public/Combined?q=Fire+Management+Suppression 



FONTE:https://wahis.oie.int/#/home 

 



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/  


