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Seminário: Vulnerabilidade socioeconômica e a preparação para enfrentamento
de riscos foram pautas do debate realizado em Mariana
Importante seminário em Mariana abordou trabalho sistêmico e resiliência local em
situação de emergência e desastres.
A cidade de Mariana promoveu na última sexta-feira, dia 2 de setembro, no Centro de Convenções, 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, e
com o apoio da Secretaria de Defesa Social. O evento abordou formas de promover a resiliência do local em que ocorrem situações de emergência e desastres.
O encontro contou com uma mesa-redonda onde foi aberto um debate sobre a vulnerabilidade
socioeconômica e a preparação para o enfrentamento de riscos. Participaram os secretários
de Mariana, Tenente Freitas (Defesa Social), Walber Luiz da Silva (Desenvolvimento Social e
Cidadania), Capitã Marta (comandante local da PM), Welbert Stopa (coordenador da Defesa
Civil de Mariana), André Machado (agente da Defesa Civil) e do Tenente Luciano Pinheiro
(Corpo de Bombeiro de Mariana). Nos debates foram levantadas ideias, sugestões sobre os
riscos de algumas áreas da cidade de Mariana, também respondidas várias perguntas da
plateia presente.
No período da manhã foi ministrado uma palestra com o coordenador regional e diretor da
Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, que também é a referência na União das Nações
Unidas (ONU) do Programa de Cidades Resilientes. Em sua explanação Furtado mostrou
como construir cidades resilientes capazes de fazer boa gestão de riscos em situações de
desastres.
O seminário mostrou que para chegar a esse resultado são mobilizados a defesa política e o
trabalho sistêmico, com o fortalecimento e a conexão de vários níveis de governo. O evento
contou com um simulado de mesa para ilustrar como seria um possível cenário de chuvas
intensas em Mariana e como seria a mobilização das secretarias para proceder com o atendimento às famílias desabrigadas, áreas atingidas e deslizamentos. Esse hipotético cenário
ilustrou como seria a participação das instituições públicas em meio a calamidade.
Ainda no seminário a assistente social Rosângela Silva falou sobre o atendimento socioassistencial em contextos de emergência e calamidade pública.
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 relacionadas ao período de chuva”. Ele explicou que foi nesse contexto que surgiu o convite para a participação do coordenador da Defesa Civil de Campinas Sidney Furtado, 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", afirmou. Walber comemorou o resultado do seminário,
enfatizando que o evento rendeu lições importantes ao município. "Certamente Mariana
avançou um pouco mais no planejamento para enfrentar situações de crise", afirmou. O prefeito de Mariana, Ronaldo Alves Bento, participou do seminário, bem como o presidente da
Câmara Municipal, Juliano Duarte.
O que é uma cidade resiliente?
Para que seja considerada resiliente, uma cidade deve fornecer para a sua população áreas
seguras para se viver, com serviços e infraestrutura adequada, além de possuir um governo
local inclusivo, competente e responsável, que garanta uma urbanização sustentável.
Na cidade resiliente, as autoridades locais e a população entendem os riscos e ameaças que
o território enfrenta, e as comunidades participam ativamente no processo de planejamento
local. Por fim, é uma cidade que está preparada porque tomou medidas para antecipar desastres e mitigar os impactos potenciais, sendo capaz de responder rapidamente, recuperar e
restaurar os serviços básicos necessários para retomar suas atividades.
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 configurando 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 lama tóxica. No total, a quantidade de peixes mortos somou 14 toneladas.
FONTE:https://www.jornalpanfletus.com.br/noticia/3390/seminario-vulnerabilidade-socioeconomica-e-a-preparacao-pa
ra-o-enfrentamento-de-riscos-foram-pautas-do-debate-realizado-em-mariana
FONTE:https://rmcurgente.com.br/defesa-civil-campineira-falou-sobre-cidades-resilientes-em-mariana-mg-90357/

Impactos crescentes de inundações e secas em todo o mundo
A gestão de risco reduziu a vulnerabilidade às inundações e secas em todo o mundo, mas
seu impacto ainda está aumentando em todo o mundo, de acordo com um estudo publicado
na revista Nature , que inclui a participação da pesquisadora María del Carmen Llasat, professora de Física Atmosférica da Faculdade de Física e membro do Instituto de Pesquisa da
Água (IdRA ) da Universidade de Barcelona.
Esta intensificação do impacto dos fenômenos naturais é particularmente perceptível quando
o segundo evento —chuvas, inundações ou secas— afetando a mesma região tem um grau de
perigo maior —mais intensidade e magnitude— do que o primeiro evento registrado anteriormente.
“Isso decorre do fato de que a melhoria na gestão foi baseada nos parâmetros de episódios
anteriores, mas não foi projetada para lidar com eventos tão extremos. A dificuldade observada na gestão de eventos inéditos é alarmante, principalmente se considerarmos que, em
decorrência das mudanças climáticas, os eventos hidrológicos projetados estão se tornando
cada vez mais extremos”, observa Llasat, que recebeu este ano a Cruz de São Jorge por seu
trabalho científico carreira no campo da física e para o estudo, pesquisa e conscientização
sobre mudanças climáticas e riscos naturais.
Episódios de inundação e seca em todo o mundo
O estudo, liderado pela especialista Heidi Kreibich, do Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ), conta com a participação de quase uma centena de especialistas da Associação Internacional de Ciências Hidrológicas (IAHS).
O estudo analisa 29 pares de episódios de inundação e 15 casos de episódios de seca em diferentes áreas do mundo. O objetivo é verificar como esses fatores envolvidos no risco se alteraram entre o primeiro e o segundo episódio, geralmente ocorrendo com mais de dez anos de
intervalo, mas no mesmo local.
No caso da Catalunha, o estudo comparou as inundações pluviais em Barcelona ocorridas em
21 de setembro de 1995 e 6 de setembro de 2018 e as secas registradas nos períodos
1986-1989 e 2004-2008. Para realizar esta análise comparativa, no caso das chuvas, os pesquisadores trabalharam em colaboração com Barcelona Water Cycle (BCASA) —entidade
responsável pela gestão das chuvas pluviais em Barcelona—, e em relação às secas, trabalharam em colaboração com o Observatório do Ebro (URL-CSIC).
Cidade de Barcelona, um caso de sucesso
O estudo internacional registrou apenas duas histórias de sucesso —Barcelona e Europa Central— na gestão de riscos naturais, dos 29 pares de eventos de inundação analisados em todo
o mundo. Nesses casos, o risco do segundo evento registrado foi maior que o do primeiro, mas
o dano registrado foi menor.
No caso de Barcelona, após as cheias de 1996, a cidade promoveu um plano que culminou na
construção de 15 bacias de retenção de águas pluviais e na melhoria de todo o sistema de

prevenção e gestão de cheias.
"As melhorias na rede pluvial de Barcelona nos últimos vinte anos foram decisivas para
atenuar os efeitos das inundações na cidade. De fato, enquanto na Área Metropolitana de Barcelona houve um ligeiro aumento das inundações desde 1981, esta tendência é negativa No
entanto, isso não é suficiente", observa Llasat, membro do Departamento de Física Aplicada e
chefe do Grupo de Análise de Situações Meteorológicas Adversas ( GAMA ).
“A permeabilidade do solo deve ser aumentada com pavimentação que permita a passagem
da chuva, mais áreas devem ser reservadas para áreas verdes e ruas e os drenos devem ser
mantidos limpos. para realizar ações estruturais, como tanques de águas pluviais. Nesses
casos, é preciso buscar soluções que exijam a participação cidadã e a conscientização sobre
esse tipo de evento. Especificamente, esse é o desafio agora enfrentado pelo I-CHANGE (Individual Change of HAbits Needed for Green European transition), financiado com fundos do
Horizonte 2020 e no qual a Universidade de Barcelona está participando.
A gestão de inundações na Alemanha e na Áustria é a outra história de sucesso descrita no
artigo. Dois fatores comuns se destacam nas estratégias bem-sucedidas de Barcelona e da
Europa Central: a melhoria da governança da gestão de risco —mais integração na gestão de
emergências e sistemas de alerta precoce— e a implementação de uma série de medidas
estruturais que exigiram altos investimentos (os reservatórios de águas pluviais em Barcelona
ou a construção de diques na Europa Central).
Como melhorar a gestão de riscos naturais?
Os esforços para promover respostas mais operacionais e eficazes a esses eventos extremos
enfrentam vários obstáculos. "Grandes investimentos como os feitos na cidade de Barcelona
ou na Europa Central não são possíveis para todos. Na verdade, também não seriam desejáveis. Estudos recentes mostraram que podem levar a uma falsa sensação de segurança
(especialmente nas caso de inundação fluvial), pois aumentam a ocupação das zonas de inundação e, portanto, o risco associado”.
“Apesar das melhorias estruturais —continua—, “as Nações Unidas consideram que Barcelona não está fazendo o suficiente para conscientizar seus habitantes sobre o risco de inundações, nem entre os visitantes. Este é um problema generalizado”, destaca Llasat.
Melhorar a governança, aplicar soluções baseadas na natureza e envolver os cidadãos são as
principais ações globais para mitigar os efeitos dos desastres naturais em todo o mundo, em
um contexto de desenvolvimento sustentável.
"É necessário que a Administração aprimore seu conhecimento sobre o risco, a distribuição
das áreas mais inundadas da cidade, como agir quando há chuvas fortes, etc. risco aumentará
com as mudanças climáticas e que precisaremos da participação cidadã. Educação nas escolas, informações obrigatórias sobre riscos de enchentes, alertas aprimorados à população e
orientações sobre como agir preventivamente e durante a emergência também são alguns
dos pontos que devem ser considerado para reduzir o impacto desses eventos naturais", conclui o professor Llasat.
FONTE: https://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2022/09/003.html

O que os cientistas aprenderam com os bloqueios do COVID
Restrições ao contato social impediram a propagação de doenças, mas pesar os custos e
benefícios finais das medidas de bloqueio é um desafio.
Em março de 2021, um médico no Brasil chamado Ricardo Savaris publicou um trabalho de
pesquisa agora desacreditado que se tornou viral nas mídias sociais.
Fazia um ano desde que a primeira onda da pandemia de COVID-19 forçou os governos a aplicar as medidas desesperadas coletivamente conhecidas como bloqueios – cancelando eventos esportivos e culturais, fechando lojas de varejo, restaurantes, escolas e universidades e
ordenando que as pessoas ficassem em casa.
Na época, os países estavam mais uma vez aumentando ou diminuindo as políticas de
bloqueio, pois a variante Alpha do coronavírus SARS-CoV-2 surgiu em diferentes lugares.
As medidas de bloqueio fizeram o que deveriam. Quando foram aplicados com rigor suficiente
para reduzir drasticamente os contatos sociais das pessoas, eles encolheram os surtos de
COVID-19; vários estudos demonstraram isso.
Mas Savaris, obstetra e ginecologista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto
Alegre, tentou uma nova análise junto com três colegas (que trabalhavam em estatística,
informática e informática). Eles compararam 87 locais ao redor do mundo, em pares, para ver
se uma taxa mais baixa de mortes por COVID-19 se correlacionava com maior tempo gasto em
casa, avaliado usando dados de celulares anônimos divulgados pelo Google. Na maioria dos
casos, concluiu seu artigo na Scientific Reports , não.
O jornal foi destacado por céticos proeminentes do bloqueio e alguns sites de notícias e rapidamente ganhou notoriedade. “As descobertas foram bastante notáveis, à primeira vista”, diz
Gideon Meyerowitz-Katz, epidemiologista da Universidade de Wollongong, na Austrália. Como
ele e outros iriam mostrar, os resultados estavam errados, por causa de erros na escolha dos
métodos estatísticos do artigo.
Dentro de uma semana, a Scientific Reports adicionou uma 'nota do editor' ao jornal, alertando os leitores para as críticas. Nove meses depois, a revista publicou duas cartas 2 , 3 que
expunham os erros do artigo. Uma semana depois, retratou o trabalho, embora nem Savaris
nem seus coautores concordassem com a retratação. ( A Scientific Reports é publicada pela
Springer Nature; a reportagem da Nature é editorialmente independente de sua editora.)
O artigo retratado não é o único a afirmar que os bloqueios não salvaram vidas. Mas essas
análises estão fora de sintonia com a maioria dos estudos. A maioria dos cientistas concorda
que os bloqueios reduziram as mortes por COVID-19 e que os governos tinham pouca opção
a não ser restringir os contatos sociais das pessoas no início de 2020, para conter a disseminação do SARS-CoV-2 e evitar o colapso dos sistemas de saúde. “Precisávamos ganhar
algum tempo”, diz Lauren Meyers, cientista de dados biológicos da Universidade do Texas em
Austin.
Ao mesmo tempo, está claro que os bloqueios tiveram custos enormes, e há um debate sobre
a utilidade de quaisquer medidas subsequentes de bloqueio. O fechamento de escolas e
universidades interrompeu a educação. O fechamento de negócios contribuiu para dificulda-

des financeiras e sociais, problemas de saúde mental e desacelerações econômicas. “Há
custos e benefícios”, diz Samir Bhatt, estatístico de saúde pública do Imperial College London
e da Universidade de Copenhague.
Os cientistas estudam os efeitos dos bloqueios durante a pandemia na esperança de que
suas descobertas possam informar a resposta a crises futuras. Eles chegaram a algumas
conclusões: os países que agiram rapidamente para adotar medidas rigorosas se saíram
melhor em preservar vidas e suas economias, por exemplo. Mas os pesquisadores também
encontraram dificuldades. A análise de danos e benefícios concorrentes muitas vezes não se
resume a cálculos científicos, mas a julgamentos de valor, como como pesar os custos que
recaem sobre alguns setores da sociedade mais do que outros. É isso que torna os bloqueios
tão difíceis de estudar – e pode levar a desacordos amargos.
Cálculo complicado
Há uma dificuldade fundamental em analisar os efeitos dos bloqueios do COVID-19: é difícil
saber o que teria acontecido na ausência deles.
Os bloqueios reduzem a transmissão viral, como o desligamento de Wuhan, na China, mostrou quando o SARS-CoV-2 surgiu pela primeira vez. Mesmo em países que não imitaram a
abordagem completa da China de fechar fronteiras, ordenar que os cidadãos fiquem em casa
e isolam pessoas com COVID em instalações centrais, as medidas de bloqueio ainda reduzem
a propagação da doença. Em maio de 2020, por exemplo, Bhatt e outros analisaram bloqueios
em 11 países europeus e extrapolaram da queda na transmissão viral que essas medidas
sozinhas salvaram mais de 3 milhões de vidas.
A metodologia desse artigo também foi questionada, no entanto. Uma questão é que poderia
ter exagerado o tamanho do benefício porque pressupõe que, sem mandatos de bloqueio, as
pessoas não teriam reduzido seus contatos sociais. Na realidade, o aumento das mortes
provavelmente teria mudado o comportamento das pessoas.
FONTE:https://doi.org/10.1038/d41586-022-02823-4

Vulnerabilidade rural e dinâmica institucional no contexto da COVID-19:
uma revisão de escopo
Este estudo revisou o impacto da doença de coronavírus 2019 (COVID-19) em vulnerabilidades
pré-existentes em comunidades rurais usando a estratégia de revisão de escopo. Ele se concentrou em manuscritos publicados sobre o tema em 2020. Com base em 39 estudos que
atenderam aos nossos critérios de inclusão (de 507 estudos), observamos que o COVID-19
está exacerbando vulnerabilidades rurais pré-existentes, incluindo pobreza, afastamento,
marginalização socioeconômica e alto desemprego. Há evidências limitadas de que as comunidades rurais são resilientes à pandemia. A redução das despesas das famílias e o sistema
alimentar comunitário são as únicas formas de resiliência relatadas. Embora as instituições
locais estejam apoiando as comunidades rurais na resposta aos impactos da pandemia, várias
dinâmicas institucionais prejudicam a eficácia da resposta. O aumento do risco da pandemia
provavelmente reduzirá a renda e os padrões de vida entre as comunidades pobres. Assim,
foram identificadas estratégias de enfrentamento como iniciar pequenas hortas nas comuni-

dades, mudanças na dieta, direcionar os mercados comunitários com produtos em vez de
varejistas e troca de alimentos usando as mídias sociais, sendo a troca de alimentos a estratégia de enfrentamento mais adotada. Embora este estudo não ofereça uma imagem abrangente dos níveis e da natureza da vulnerabilidade, a resiliência e a dinâmica institucional das
comunidades rurais em diferentes partes do mundo revelam as limitações do conhecimento
existente sobre a vulnerabilidade das dades, mudanças na dieta, direcionar os mercados
comunitários com produtos em vez de varejistas e troca de alimentos usando as mídias
sociais, sendo a troca de alimentos a estratégia de enfrentamento mais adotada. Embora este
estudo não ofereça uma imagem abrangente dos níveis e da natureza da vulnerabilidade, a
resiliência e a dinâmica institucional das comunidades rurais em diferentes partes do mundo
revelam as limitações do conhecimento existente sobre a vulnerabilidade das comunidades
rurais no contexto da COVID-19. Isso ressalta a importância de mais estudos sobre vulnerabilidade rural no contexto da COVID-19 que permitirão respostas baseadas em evidências à
pandemia em contextos rurais.
FONTE:https://jamba.org.za/index.php/jamba/article/view/1227

Os sistemas de alerta precoce baseados na comunidade envolvem a coleta e análise de informações conduzidas pela comunidade que permitem mensagens de alerta para ajudar uma
comunidade a reagir a um perigo e reduzir a perda ou dano resultante. A maioria dos sistemas
de alerta precoce são projetados em nível nacional ou global. A capacidade das comunidades
locais de prever as condições climáticas usando o conhecimento indígena foi demonstrada em
estudos com foco em mudanças climáticas e agricultura em alguns países africanos. Esta
revisão foi motivada pelos sucessos obtidos em sistemas de alerta precoce baseados na
comunidade não específicos de doenças, com vista a identificar oportunidades para o desenvolvimento de sistemas semelhantes para a malária. Este artigo revisou os sistemas de alerta
precoce baseados na comunidade existentes documentados na literatura. Foram identificados
os tipos de desastres que são abordados por esses sistemas e as metodologias utilizadas no
desenvolvimento dos sistemas. A revisão mostrou que a maioria dos sistemas de alerta precoce documentados baseados na comunidade se concentram em desastres naturais, como
enchentes, secas e deslizamentos de terra. Os sistemas comunitários de alerta precoce para
doenças humanas são muito poucos, embora tais sistemas existam em nível nacional, regional e global. Existe uma clara lacuna em termos de sistemas de alerta precoce da malária
baseados na comunidade. As metodologias para o desenvolvimento dos sistemas de alerta
precoce com base na comunidade analisadas derivam principalmente dos quatro elementos
dos sistemas de alerta precoce; nomeadamente conhecimento do risco, monitorização,
comunicação de avisos e capacidade de resposta.
FONTE:https://jamba.org.za/index.php/jamba/article/view/206/482

O futuro da alimentação: reimaginando sistemas alimentares resilientes ao
clima no mundo pós-pandemia
Este relatório imagina o futuro dos alimentos e como os países do Sul Global, incluindo a
Índia, podem construir sistemas alimentares resilientes. Pensar no futuro dos sistemas
alimentares globais tornou-se mais crítico do que nunca. Os impactos das mudanças climáticas – entre eles, mudanças na qualidade do solo, precipitação, regimes de pragas, padrões de
crescimento sazonal, juntamente com a degradação da terra e a redução da biodiversidade –
impactaram os sistemas de produção de alimentos agrícolas e aquáticos em todo o mundo.
De fato, as ligações causais entre mudança climática e segurança alimentar estão se manifestando mais claramente, particularmente no mundo em desenvolvimento, onde a deficiência nutricional é comum, assim como a predominância de sistemas agrícolas de sequeiro e
centrados na fazenda.
O relatório faz as seguintes recomendações:
• Deve-se prestar atenção não apenas à necessidade de produzir mais alimentos, mas
também à segurança dos alimentos, garantindo que os alimentos produzidos e comercializados sejam de alta qualidade. Os governos devem trabalhar em estreita colaboração com organizações como a FAO para aplicar protocolos de segurança alimentar apropriados em seus
respectivos países, de acordo com os padrões internacionais.
• Dado que o problema é mais pronunciado no mundo em desenvolvimento, é imperativo que
os compromissos globais sobre financiamento climático sejam cumpridos e sua arquitetura
seja alterada para permitir maior fluxo de fundos para o Sul Global.
• Na medida em que as mulheres são atores-chave na cadeia de valor alimentar, empoderá-las ao fornecer um impulso para a liderança feminina e a integração comunitária, juntamente com assistência técnica e subsídios, pode ajudar a melhorar a segurança e a segurança alimentar.
FONTE:https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2022/07/ORF_SpecialReport_FutureOfFood.pdf

A temperatura do solo prevê onde a praga pode sobreviver e se espalhar
A temperatura do solo pode monitorar e prever efetivamente a propagação da lagarta do
milho, uma praga que devasta milho, algodão, soja, pimentão, tomate e outras hortaliças,
mostra um novo estudo.
A capacidade de monitorar melhor a praga e fazer previsões sobre onde ela aparecerá pode
ajudar os agricultores a controlar a praga de forma mais eficaz, o que reduziria os impactos
financeiros e ambientais do uso de pesticidas.
Para o estudo no Proceedings of the National Academy of Sciences , os pesquisadores combinaram dados históricos de temperatura do solo com dados de monitoramento de longo prazo
da lagarta do milho e informações sobre como a praga sobrevive a condições frias em um
ambiente de laboratório para entender melhor o “sucesso do inverno” ou quão bem a praga
pode sobreviver no subsolo durante os meses mais frios do inverno.

Maior sucesso no inverno pode expandir as áreas onde a praga pode viver e prosperar, pois a
praga pode migrar por longas distâncias, dizem os pesquisadores. Geralmente, um maior
sucesso de hibernação em latitudes mais ao norte aumenta o potencial de danos às culturas
por essa praga mais ao norte. As mudanças climáticas também afetam o sucesso do inverno.
“Existe uma noção preconcebida de que as pragas têm pouco sucesso no inverno ao norte de
40 graus de latitude”, diz Douglas Lawton, ex-pesquisador de pós-doutorado na North Carolina State University e co-autor correspondente do artigo.
“Isso pode ter sido verdade na década de 1930, mas agora temos mais evidências guiadas por
dados para perguntar e responder à pergunta: 'Onde esta espécie pode realmente passar o
inverno?'”
A pesquisa mostra que 40 graus de latitude não é a melhor divisão para o sucesso do inverno,
tanto que os pesquisadores criaram seus próprios mapas – sobrepondo os três conjuntos de
dados diferentes – para mostrar três zonas geográficas relevantes: uma “Cordilheira Sul”,
onde as pragas sobrevivem os meses de inverno, uma área de “Limites do Norte” onde as
pragas geralmente são incapazes de sobreviver durante os meses de inverno, e uma “Zona de
Transição” entre as áreas norte e sul onde as pragas podem ou não sobreviver durante o
inverno.
“Essas áreas são biologicamente relevantes e apoiadas por estudos em laboratório e na literatura acadêmica”, diz Lawton.
Os pesquisadores usaram as três zonas para mostrar tendências históricas para a lagarta do
milho e, em seguida, usaram um modelo para fazer previsões sobre a propagação da praga
até o final do século. Surpreendentemente, a Cordilheira do Sul cresceu 3% desde 1981. Os
modelos sugerem que a Cordilheira do Sul dobrará de tamanho até o final do século e se deslocará bem para o norte, com as outras duas zonas encolhendo.
“À medida que o clima muda, as zonas de hibernação provavelmente se deslocarão para o
norte”, diz Anders Huseth, professor assistente de entomologia e outro autor co-correspondente do artigo.
Minnesota, com seus invernos rigorosos, não teve sucesso no inverno de 1950 a 2021, mostram os dados. No final do século, no entanto, os modelos preditivos mostram todo o estado
firmemente na Zona de Transição.
“Mostramos aqui o elemento de incerteza que pode ter efeitos demonstráveis nos agricultores
e potencialmente novas oportunidades para a seleção de resistência a pesticidas . Nossos
modelos visualizam essa mudança e fornecem critérios para o manejo de pragas.
“Agora gostaríamos de apresentar uma ferramenta de previsão melhor para essa praga,
juntamente com um modelo de previsão de risco, para fornecer aos produtores melhores
informações sobre a disseminação da praga. O sucesso aqui pode reduzir os custos para os
agricultores e os pesticidas no meio ambiente”.
A subvenção de Proteção de Cultivos e Manejo de Pragas do Departamento de Agricultura dos
EUA e a subvenção de Avaliação de Riscos Biotecnológicos apoiaram o trabalho.
FONTE:https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.2203230119

Recuperação de negócios de desastres:
lições de riscos naturais e a pandemia de COVID-19
Este artigo compara a recuperação econômica na pandemia de COVID-19 com outros tipos
de desastres, na escala dos negócios. À medida que países ao redor do mundo lutam para
emergir da pandemia, proliferam estudos de impacto e recuperação de negócios; no entanto,
a pesquisa de pandemia é muitas vezes realizada sem o benefício de insights de pesquisas de
longa data sobre eventos disruptivos de grande escala passados, como inundações, tempestades e terremotos. Este documento cria sinergias entre o conhecimento estabelecido sobre
recuperação de negócios em desastres e insights emergentes da pandemia do COVID-19.
O artigo examinou até que ponto as descobertas há muito estabelecidas sobre a recuperação
de negócios, derivadas de estudos de desastres desencadeados por riscos naturais, são válidas para a pandemia de COVID-19. Ele descobriu que os fatores, moderadores e mecanismos
de recuperação de negócios na pandemia ressoaram amplamente com os eventos de risco
natural. A recuperação tende a ser mais difícil para pequenas empresas, aquelas vulneráveis
a problemas na cadeia de suprimentos, aquelas que enfrentam mercados interrompidos e
empresas orientadas localmente em bairros fortemente impactados. A assistência a desastres rápida e menos restritiva oferece suporte mais eficaz para a recuperação de negócios.
FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420922004101?via%3Dihub

Imaginando o futuro das pandemias e epidemias:
uma perspectiva para 2022
O 1º relatório prospectivo da Organização Mundial da Saúde - “Imagining the Future of Pandemics and Epidemics”, tenta explorar como pode ser o futuro das ameaças infecciosas,
usando um horizonte de tempo curto (3-5 anos) para incentivar ações imediatas. Inspirado na
pandemia de COVID-19, o relatório apresenta cenários possíveis que não são previsões do
futuro, mas nos convidam a imaginar os diferentes rumos que as pandemias atuais e futuras
podem tomar e a expandir o leque de futuros plausíveis. Os cenários são uma oportunidade
para identificar possíveis riscos e soluções, discutir implicações e propor ações que visem
prevenir a ocorrência ou mitigar o impacto das ameaças infecciosas atuais e futuras.
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240052093

Suicídio: fatos e números globalmente

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MSD-UCN-MHE-22.03

Prevenção do suicídio: implementação do LIVE LIFE
Mais de 700 mil pessoas tiraram a própria vida em 2019. Reduzir o suicídio é um indicador (o
único de saúde mental) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações
Unidas. O objetivo do LIVE LIFE é que todos os países promovam a vontade política, a ação
estratégica nacional e a entrega de intervenções efetivas essenciais para a prevenção do suicídio. LIVE LIFE serve como ponto de partida sobre o qual os países podem construir outras
intervenções de prevenção do suicídio baseadas em evidências. Para apoiar a implementação
sustentada do LIVE LIFE, a Organização Mundial da Saúde (OMS) procura angariar fundos. A
OMS trabalha com Estados Membros, agências da ONU, parceiros locais e internacionais e
pessoas com experiência de vida.
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MSD-UCN-MHE-22.02

Estrutura e kit de ferramentas para prevenção e controle de infecções na preparação, prontidão e resposta a surtos em nível de unidade de saúde
Surtos e epidemias de doenças infecciosas estão aumentando em frequência, escala e impacto. As unidades de saúde podem amplificar a transmissão de doenças infecciosas emergentes
ou organismos multirresistentes (MDRO) em seus ambientes e comunidades. Portanto, as
medidas de prevenção e controle de infecções baseadas em evidências (IPC) em estabelecimentos de saúde são fundamentais para prevenir e conter surtos, ao mesmo tempo em que
oferece cuidados de saúde seguros, eficazes e de qualidade. Este kit de ferramentas destina-se a apoiar as melhorias do IPC para a gestão de surtos em todas essas instalações, públicas e privadas em todo o sistema de saúde. Especificamente, este documento descreve sistematicamente uma estrutura de princípios abrangentes para abordar as fases de preparação,
prontidão e resposta a surtos. O documento também fornece um conjunto de ferramentas de
links de recursos para orientar ações específicas para cada fase de gerenciamento de doença
infecciosa e/ou surto de MDRO em qualquer unidade de saúde. Este documento é especificamente adaptado para um público de partes interessadas que estabelecem e monitoram programas de PCI em nível de estabelecimento de saúde, incluindo: pontos focais de PCI, epidemiologistas, especialistas em saúde pública, gerentes de incidentes de resposta a surtos,
comitê(s) de PCI em nível de serviço, segurança e qualidade líderes e gerentes, e outras partes
interessadas de IPC em nível de instalação.
Documentos relacionados:
Este documento é o complemento em nível de instalação para um documento mais amplo
desenvolvido pelo Programa de Emergências em Saúde da OMS para as partes interessadas
em nível nacional:
FONTE:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345251/9789240032729-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Gerência de Emergências realiza acionamento simulado do Centro de
Operações de Emergência (COE)
O Departamento de Gerenciamento de Emergências de Porto Rico realiza um exercício de
ativação do Centro de Operações de Emergência (EOC)
30 de agosto de 2022 – No âmbito do trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Gestão de Emergências e Administração de Desastres (NMEAD) do Departamento de Segurança Pública
(DSP) para estar preparado para fazer face a qualquer situação de emergência, hoje foi realizado um acionamento simulado do Centro de Operações de Emergência (COE) com um sistema de furacão.
“Durante todo o ano, estamos oferecendo treinamento para dirigentes de órgãos, autoridades
municipais, estaduais e federais, e para a própria comunidade para que todos possam estar
em sintonia no caso de lidar com uma situação de emergência. Da mesma forma, realizamos
práticas como as de hoje para que todo o pessoal que tenha que trabalhar em caso de emergência seja acionado e cumpra suas funções”, disse o comissário do NMEAD, Nino Correa

Filomeno.
O exercício começou com a notificação de alerta pela área de Controle do NMEAD a todas as
áreas, funcionários e coordenadores estaduais na tarde de domingo, após o Serviço Meteorológico Nacional (SNM) emitir um alerta de furacão para a ilha com um furacão de categoria 5.
Na segunda-feira o COE foi acionado e a equipe foi convocada para esta manhã. O furacão
simulado, chamado Maria II, entrou por Yabucoa com ventos máximos de 155 milhas por hora.
O ensaio incluiu simulações de enchentes, deslizamentos, desabamento de pontes, falhas no
sistema elétrico e de água, problemas com geradores, entre outras situações de emergência.
“Este exercício nos dá a oportunidade de observar e participar de um exercício focado nos
planos, políticas e procedimentos de resposta a emergências dos socorristas. Como parte
da política pública do governador Pedro Pierluisi e do componente de segurança, reforça-se o
trabalho conjunto com os municípios, órgãos estaduais e federais para poder lidar com qualquer situação que possa ocorrer na ilha”, disse o secretário do DSP, Alexis Towers.
Correa Filomeno salientou que, no âmbito do exercício que está a ser trabalhado em coordenação com a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), foram ativados os cerca de
100 centros comunitários ou "polos comunitários" da ilha, que têm lideranças que vão ajudar
os NMEAD para fornecer suprimentos e ajuda às comunidades. Da mesma forma, a empresa
privada foi acionada como parte do Centro de Operações de Emergência Empresarial (BEOC),
com o qual existem acordos de colaboração para apoiar os esforços do governo para ajudar os
cidadãos.
“O compromisso da FEMA com Porto Rico é sólido, que nos últimos 30 anos nos permitiu
ajudar a ilha em tempos de grandes desafios. Continuamos apoiando os esforços feitos pela
Repartição para fortalecer as capacidades de resposta e recuperação do governo de Porto
Rico em caso de qualquer tipo de emergência. Este exercício permite-nos identificar as
necessidades que teríamos como equipa de trabalho e que podemos corrigi-las antes de
termos um evento a responder. Agradecemos a colaboração e o entusiasmo com que este
esforço é realizado, no qual todos os segmentos de nossas comunidades participam, desde
organizações religiosas, empresas privadas, organizações comunitárias, até componentes
muito importantes como a Guarda Nacional,
O comissário do NMEAD acrescentou que: “Neste exercício, vamos responder a eventos e
informações como se fosse uma emergência real. Nele, avaliamos o processo operacional de
cada coordenador, os recursos disponíveis para restabelecer os serviços básicos, entre
outros. Continuaremos trabalhando para continuar afinando os detalhes dos planos e para
poder atender o público em caso de emergência, como somos chamados a fazer todos os
dias.”
FONTE:https://content.govdelivery.com/landing_pages/38796/af4bf1a81743255ff2402bc518f528a7

Livro: Obstacles to Environmental Progress
O livro procura acelerar o progresso ambiental prevenindo e, assim, prevendo aqueles que
estão se esforçando ou se esforçarão em breve pelo progresso ambiental e chamando a
atenção acadêmica para os obstáculos como um conjunto de fenômenos relacionados a
serem sistematicamente entendidos e superados mais rapidamente.
FONTE:https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10153398/7/Obstacles-to-Environmental-Progress.pdf

Boletim de Qualidade do Ar e Clima da OMM Nº 1
Esta edição do Boletim de Qualidade do Ar e Clima da OMM fornece uma atualização sobre a
atual distribuição global de material particulado, destacando as contribuições de eventos
extremos de incêndios florestais no ano de 2020. Em 2020 também foi notável pela disseminação de um novo coronavírus (SARS-CoV- 2), que causa a doença respiratória conhecida
como COVID-19.
Para avaliar o impacto dos incêndios na poluição do ar exterior na América do Norte, o Global
Modeling and Assimilation Office estimou quantas pessoas foram expostas a níveis variados
de poluentes (Stieb et al., 2008). Usando dados do Índice de Saúde e Qualidade do Ar multipoluentes, o Escritório descobriu que o número de pessoas que provavelmente experimentaram
níveis insalubres de poluição do ar aumentou durante a temporada de incêndios e atingiu o
pico na segunda semana de setembro, quando ocorreu a maioria dos incêndios intensos. no
oeste dos Estados Unidos. Por mais de uma semana, 20 a 50 milhões de pessoas – principalmente no oeste dos Estados Unidos, mas também em regiões a favor do vento – foram classificadas como tendo um risco de saúde “alto” ou “muito alto”.
FONTE:https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11300

Investimentos em soluções costeiras baseadas na natureza: oportunidades para
governos nacionais e locais
Este relatório fornece uma visão geral dos desafios atuais e explora opções para abordar
questões regulatórias e de governança como barreiras à implementação de soluções baseadas na natureza. NbS costeiro ou 'azul' inclui a conservação e/ou restauração de zonas
úmidas costeiras, como manguezais, sapais e leitos de ervas marinhas, que contêm alguns
dos maiores estoques de carbono por unidade de área e fornecem amplo sequestro de carbono. Esses NbS azuis também são eficazes na proteção das comunidades costeiras das mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que fornecem uma infinidade de serviços ecossistêmicos locais e globais,
O relatório destaca a importância de proteger as comunidades costeiras, uma vez que
mesmo sob o aumento da temperatura global limitado a 2°C, até 2050 pelo menos 570 cidades e cerca de 800 milhões de pessoas serão impactadas pelo aumento do nível do mar e
tempestades. Explica ainda como os investimentos dos setores público e privado podem ser

combinados para promover e permitir o crescimento sustentável e fortalecer a capacidade e
ação de mitigação e adaptação. O sucesso depende de uma interação adequada entre as
partes interessadas, da avaliação cuidadosa das sinergias entre investimento, meio ambiente
e proteção do clima e da integração de áreas políticas, incluindo políticas fiscais, comerciais,
de planejamento e trabalhistas.
FONTE:https://bluenaturalcapital.org/wp2018/wp-content/uploads/2022/06/BNCFF-Coastal-NbS-Investments.pdf

Temperaturas extremas alimentam discurso de ódio online
“Detectando tweets de ódio em mais de quatro bilhões de tweets de usuários dos EUA com
nosso algoritmo de IA e combinando-os com dados climáticos, descobrimos que tanto o
número absoluto quanto a parcela de tweets de ódio aumentam fora de uma zona de conforto climático: as pessoas tendem a mostrar um comportamento online mais agressivo
quando está muito frio ou muito quente lá fora.”, afirma a cientista do PIK Annika Stechemesser, primeira autora do estudo a ser publicado no The Lancet Planetary Health. “Ser alvo
de discurso de ódio online é uma séria ameaça à saúde mental das pessoas. A literatura
psicológica nos diz que o ódio online pode agravar as condições de saúde mental especialmente para jovens e grupos marginalizados”, acrescenta Stechemesser.
O tweet bem-humorado: menos tweets de ódio a 15-18 ° C (59-65 ° F) nos EUA
Para chegar a essas descobertas, os autores usaram uma abordagem de aprendizado de
máquina para identificar ca. 75 milhões de tweets de ódio em inglês em um conjunto de dados
composto por mais de 4 bilhões de tweets postados no Twitter nos EUA entre 2014 e 2020.
Para chegar a essas descobertas, os autores usaram uma abordagem de aprendizado de
máquina para identificar ca. 75 milhões de tweets de ódio em inglês em um conjunto de
dados composto por mais de 4 bilhões de tweets postados no Twitter nos EUA entre 2014 e
2020. Posteriormente, os autores analisaram como o número de tweets de ódio mudou
quando as temperaturas locais aumentaram ou diminuíram. Ao definir o discurso de ódio, os
pesquisadores foram guiados pela definição oficial da ONU: Casos de linguagem discriminatória com referência a uma pessoa ou grupo com base em sua religião, etnia, nacionalidade,
raça, cor, descendência, gênero ou outro fator de identidade.
Nos EUA, os autores encontraram baixos níveis de tweets de ódio em uma 'janela de bem-estar' de 12-21°C (54-70°F); o mínimo de tweets de ódio é alcançado para temperaturas entre 15
e 18°C (59-65°F). Temperaturas mais quentes e mais frias estão ligadas ao aumento de tweets
de ódio. A janela de temperatura precisa de bem-estar varia um pouco entre as zonas climáticas, dependendo de quais temperaturas são comuns. Temperaturas acima de 30°C, ou 86
graus Fahrenheit, estão, no entanto, consistentemente ligadas a fortes aumentos no ódio
online em todas as zonas climáticas e diferenças socioeconômicas, como renda, crenças religiosas ou preferências políticas.
Isso aponta para os limites da capacidade de adaptação à temperatura: “Mesmo em áreas de
alta renda onde as pessoas podem pagar por ar condicionado e outras opções de mitigação de
calor, observamos um aumento no discurso de ódio em dias extremamente quentes. Em
outras palavras: há um limite para o que as pessoas podem tomar. Assim, provavelmente há
limites de adaptação a temperaturas extremas e estes são inferiores aos estabelecidos por
nossos meros limites fisiológicos”, diz Anders Levermann, chefe de Ciência da Complexidade

do Instituto Potsdam, pesquisador da Universidade de Columbia nos EUA e co- autor do
estudo.
O impacto climático oculto: saúde mental
As consequências de um comportamento online mais agressivo podem ser graves, pois se
descobriu que o discurso de ódio tem impactos negativos na saúde mental das vítimas de
ódio online. Também pode ser preditivo de crimes de ódio no mundo offline. “Durante séculos, os pesquisadores lutaram com a questão de como as condições climáticas afetam o comportamento humano e a estabilidade social”, explica Leonie Wenz, líder do grupo de trabalho
do Instituto Potsdam que liderou o estudo: “Agora, com as mudanças climáticas em andamento, é mais importante do que nunca. Nossos resultados destacam o discurso de ódio online
como um novo canal de impacto através do qual as mudanças climáticas podem afetar a
coesão social geral e a saúde mental das pessoas. Isso significa que reduzir as emissões de
forma muito rápida e drástica não beneficiará apenas o mundo exterior.
Artigo: Annika Stechemesser, Anders Levermann, Leonie Wenz (2022): Impactos da temperatura no discurso de ódio online: evidências de quatro bilhões de tweets. The Lancet Saúde Planetária. [DOI: 10.1016/PIIS2542-5196(22)00173-5]
FONTE:https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00173-5/fulltext
FONTE:https://www.sfu.ca/content/sfu/sfunews/stories/2022/01/heat-dome-and-other-climate-events-have-growing-i
mpact-on-mental.html

Lançamento do Quadro Abrangente de Segurança Escolar 2022-2030
As crianças nas escolas enfrentam ameaças sem precedentes à sua segurança, sobrevivência, proteção, aprendizagem e bem-estar. Mudanças climáticas, COVID-19, violência e conflitos, bem como ameaças naturais, tecnológicas e cotidianas, estão exacerbando a crise global
da educação e ameaçando inviabilizar o progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As desigualdades estão crescendo para crianças já marginalizadas por gênero, deficiência, exclusão social e pobreza.
A Aliança Global para Redução de Riscos de Desastres e Resiliência no Setor de Educação
(GADRRRES) iniciou uma consulta global em 2021 para criar a Estrutura Abrangente de
Segurança Escolar (CSSF) 2022-2030 revisada , para garantir que as crianças estejam seguras na escola e livres para aprender. uma abordagem de todos os perigos.
FONTE:https://gadrrres.net/wp-content/uploads/2022/08/Comprehensive-School-Safety-Framework-2022-2030.pdf

O impacto do fechamento de escolas COVID-19, relatórios de pesquisa e
resumos de advocacia
Um novo relatório de pesquisa - Impacto do fechamento de escolas nas desigualdades de
proteção e educação infantil em três contextos humanitários - destaca os desafios que
crianças e comunidades enfrentaram e continuam a enfrentar devido ao fechamento de
escolas por COVID-19. O relatório baseia-se em dados qualitativos coletados em contextos
humanitários em três países - Líbano, República Democrática do Congo (RDC) e Colômbia para compreender como as crianças experimentaram o impacto do fechamento de escolas
por COVID-19 em sua proteção, bem-estar. ser e educação. O relatório também inclui recomendações para governos e atores humanitários globais para orientar futuros surtos de
doenças infecciosas e planos de resposta a emergências.
Juntamente com o relatório de pesquisa principal, a Aliança e a INEE também produziram um
relatório complementar sobre “Protegendo Crianças Durante o Fechamento de Escolas
COVID-19: Lições da Força de Trabalho do Serviço Social em Três Contextos Humanitários”
, bem como resumos de advocacia globais e específicos de cada país, que resumem as principais conclusões e recomendações para ação.
FONTE:https://alliancecpha.org/en/covid_school_closures

A
Nota Conceitual - Dia Internacional para Redução do Risco de Desastres 2022
A Assembleia Geral das Nações Unidas designou o dia 13 de outubro como o Dia Internacional
para a Redução do Risco de Desastres (IDDRR) para promover uma cultura global de redução
do risco de desastres. A edição de 2022 ocorre durante a Revisão Intermediária do Quadro de
Sendai, que será concluída em uma Reunião de Alto Nível da Assembleia Geral em maio de
2023 com uma declaração política.
É uma oportunidade para reconhecer o progresso que está sendo feito para prevenir e reduzir
o risco de desastres e perdas de vidas, meios de subsistência, economias e infraestrutura
básica, de acordo com o acordo internacional para reduzir o risco e perdas de desastres
globais, o Quadro de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015- 2030, adotada em
março de 2015.
O Sendai Framework tem sete metas globais e 38 indicadores para medir o progresso na
redução do risco de desastres e perdas. Esses indicadores alinham a implementação do
Marco de Sendai com o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Em 2022, o Dia Internacional se concentrará na Meta G da Estrutura de Sendai: “Aumentar
substancialmente a disponibilidade e o acesso a sistemas de alerta precoce de vários perigos e informações e avaliações de risco de desastres para as pessoas até 2030”.

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/

