
Temas Abordados: 
Iniciativa Mundial “Construindo Cidades Resilientes, Plataforma Global para a Redução do Risco de Desastres – Marco de Sendai 
e a sua integração com Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris e Habitat III.

PUBLICAÇÃO: 13/06/2022

Defesa Civil de Campinas participa de encontro em Foz do Iguaçu

Em palestra, diretor apresentou integração adotada na cidade entre setores públicos para 
enfrentar emergências e catástrofes.



Walber Silva, Secretario Assistência.Social de Mariana, Sidnei Furtado- Defesa Civil, Magali 
Basile – Mediadora, Secretário Estadual Assistência Social de Pernambuco, Edilázio Wander-
ley e Renata Ferreira – Consultora Emergências e Assistência Social

A integração entre setores públicos para o enfrentamento de emergências, calamidades e 
catástrofes foi tema da apresentação do coordenador regional e diretor da Defesa Civil de 
Campinas, Sidnei Furtado, durante o 22º Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Muni-
cipais de Assistência Social (Congemas), em Foz do Iguaçu (PR), na quinta-feira, dia 9 de 
junho.

O objetivo geral do encontro, que foi encerrado nesta sexta-feira, 10 de junho, é aprimorar e 
fortalecer a a gestão municipal do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), por meio da 
mobilização, articulação e apoio técnico aos gestores, trabalhadores e conselheiros munici-
pais de Assistência.

O convite surgiu a partir da participação de Campinas na etapa regional do Encontro. A Defesa 
Civil do município foi a única chamada a contar sua experiência aos profissionais de assistên-
cia social durante o evento que reuniu mais de duas mil pessoas.

A palestra de Furtado trouxe a experiência de Campinas na realização de um trabalho integra-
do na área de desastres e emergências, envolvendo todos os órgãos da administração pública. 
“É uma estratégia que tem trazido resultados bastante significativos, tanto nas operações 
Estiagem e Verão, quanto no enfrentamento da pandemia de covid-19 e no combate às arbo-
viroses”, disse o diretor.

Semana de eventos

Na quinta-feira, 9 de junho, a Defesa Civil de Campinas recebeu, no Palácio dos Bandeirantes, 
em São Paulo, mais uma viatura do Governo do Estado para realização das atividades dos 
agentes. O veículo será usado em ações da Operação Estiagem 2022 e faz parte de um lote de 
24 viaturas entregues pelo governo estadual a cidades da região, incluindo Cosmópolis, 
Holambra, Valinhos e Vinhedo.



Campinas também marcou presença no I Fórum Estadual de Boas Práticas em Proteção e 
Defesa Civil em São José de Campos na última segunda-feira, dia 6 de junho. O tema aborda-
do foi a criação e operação de salas de situação e monitoramento.

De acordo com Furtado, a implantação do Centro de Operações de Emergência (COE) tem sido 
modelo para diversos municípios brasileiros. Campinas também atua como um multiplicador 
da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030), capacitando municípios de todo o 
País para aderirem ao programa.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44741 

Segundo a Organização Meteorológica Mundial, OMM, o evento climático La Ninã deve conti-
nuar até pelo menos agosto e possivelmente até o outono do Hemisfério Norte e início do 
inverno, este ano.

Algumas previsões sugerem que os efeitos podem persistir até 2023, o que seria o terceiro la 
Niña consecutivo no Hemisfério Norte desde 1950. O fenômeno afeta os padrões de tempera-
tura e precipitação e aumenta secas e inundações em diferentes partes do mundo.

Efeitos do La Niña

O evento climático é responsável pelo resfriamento em grande escala das temperaturas da 
superfície oceânica no Oceano Pacífico equatorial central e oriental, juntamente com mu-
danças na circulação atmosférica tropical, ou seja, ventos, pressão e precipitação.
Geralmente o La Niña tem impactos opostos no clima do El Niño, que é a fase quente da cha-
mada Oscilação Sul do El Niño.

Os efeitos do La Niña podem ser observados na seca em curso no Chifre da África e no sul da 
América do Sul, assim como nas chuvas acima da média no Sudeste Asiático e na Australásia 
e nas previsões para uma temporada de furacões no Atlântico acima da média.

Fenômeno La Niña deve permanecer e prolongar secas e chuvas intensas



Ação humana

No entanto, segundo a OMM, todos os eventos climáticos que ocorrem naturalmente são 
agravados pela mudança climática induzida pelo ser humano, que aumenta a temperatura 
global, deixa o clima mais extremo e impacta os padrões sazonais de precipitação e tempera-
tura.

De acordo com secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, os efeitos da ação humana no clima 
amplificam os impactos de eventos naturais como La Niña e estão influenciando, cada vez 
mais, os padrões climáticos, em particular por meio de calor e seca mais intensos e o risco 
associado de incêndios florestais, dilúvios recordes de chuvas e inundações.

O líder da OMM afirma que previsões sazonais aprimoradas podem contribuir na redução dos 
impactos para população. Os dados permitem planejar com antecedência e proteger setores 
sensíveis ao clima, como agricultura, segurança alimentar, saúde e redução de risco de 
desastres.

Lembrando o objetivo de universalizar o acesso aos sistemas de alerta precoce nos próximos 
cinco anos, Petteri Taalas declara que a OMM está se esforçando para atingir a meta e prote-
ger o planeta contra riscos relacionados ao clima e a água.

Presença prologada do La Niña

O atual evento La Niña começou em setembro de 2020 e continuou até meados de maio de 
2022 em todo o Pacífico tropical.

Segundo a OMM, houve um enfraquecimento temporário dos componentes oceânicos do La 
Niña durante janeiro e fevereiro de 2022, mas voltaram a se fortalecer desde março de 2022.

Os estudos da OMM indicam que há cerca de 70% de chance de que as condições atuais de 
La Niña permaneçam até o verão boreal de 2022 e cerca de 50 a 60% durante os meses de 
julho a setembro de 2022.

Existem algumas indicações de que a probabilidade pode aumentar novamente ligeiramen-
te durante o outono boreal de 2022 e o início do inverno boreal de 2022-23.

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/06/1791882 

   



Um quadro de saúde generalizável para o controle de doenças zoonóticas

A prevenção e o controle efetivo de doenças zoonóticas requerem uma abordagem de Saúde 
Única que envolva a colaboração entre os setores responsáveis pela saúde humana, saúde 
animal (doméstica e vida selvagem) e meio ambiente, bem como outros parceiros. Aqui des-
crevemos a Generalizable One Health Framework (GOHF), uma estrutura de cinco etapas que 
fornece estrutura para usar uma abordagem de  Saúde Única em programas de doenças zoo-
nóticas que estão sendo implementados em nível local, subnacional, nacional, regional ou 
internacional. Parte da estrutura é um kit de ferramentas que compila os recursos existentes 
e os apresenta seguindo um esquema passo a passo, permitindo que os usuários identifiquem 
os recursos relevantes à medida que são necessários. Juntamente com recomendações para 
implementar uma abordagem de Saúde Única para prevenção e controle de doenças zoonóti-
cas em domínios técnicos, incluindo laboratório.

FONTE:https://www.nature.com/articles/s41598-022-12619-1.pdf 



Este guia explora os benefícios do uso de soluções baseadas na natureza para promover 
infraestrutura sustentável e eficiente em termos de recursos. As soluções baseadas na 
natureza são intervenções para proteger, restaurar e gerir de forma sustentável os ecossiste-
mas naturais ou modificados para apoiar a biodiversidade e o bem-estar das pessoas. Este 
guia inclui estudos de caso de Bangladesh, Nepal, República Popular da China, Filipinas e 
Vietnã. Ele considera desafios e oportunidades e mostra como soluções baseadas na natureza 
podem ser incorporadas ao portfólio do Banco Asiático de Desenvolvimento.

Esses estudos de caso destacam o que funcionou no ADB até o momento para o sucesso do 
NBS. Embora o NBS não seja uma panacéia, essas soluções ainda podem desempenhar um 
papel crucial na obtenção de infraestrutura sustentável e eficiente em termos de recursos. 
Por meio deste guia prático, os autores pretendem ajudar a integrar o NBS no ADB e envol-
ver um grupo mais amplo de projetos, equipe de clientes e parceiros para expandir o portfó-
lio de opções disponíveis.

FONTE:https://www.adb.org/publications/nature-based-solutions-climate-change-adaptation-disaster-risk-management

Em uma iniciativa inédita de prevenção de desastres, um sistema de previsão de deslizamento 
de terra baseado em meteorologia foi desenvolvido como um esforço científico de crowdsour-
cing.

Cientistas da comunidade, com a ajuda de pesquisadores profissionais, desenvolveram um 
sistema de previsão de deslizamento de terra baseado em meteorologia para a cordilheira 
de Western Ghats, na Índia, de acordo com um  artigo publicado  no início deste ano. Chama-
do de “Satark”, o modelo é capaz de prever deslizamentos de terra ao longo da montanhosa 
costa sudoeste da Índia com um dia de antecedência com uma precisão de 76,5%.

Treze dos 15 autores do artigo são “cientistas comunitários” com formação não meteorológi-
ca, incluindo bancos, jornalismo, engenharia mecânica e microbiologia. Eles fazem parte do 
Center for Citizen Science (CCS), uma organização não governamental liderada por volun-
tários com sede em Pune, na Índia.

“Em 2014, ocorreu um deslizamento de terra em Malin [no distrito de Pune], e toda a vila foi 
soterrada sob escombros. Cerca de 150-200 pessoas morreram. E quando verificamos os 
registros anteriores, vimos que esses eventos são comuns em Malin e até em geral nos Gates 
Ocidentais”, disse JR Kulkarni , principal autor do artigo. Kulkarni é administrador do CCS e 
anteriormente foi meteorologista do Instituto Indiano de Meteorologia Tropical (IITM), Pune, e 
da Organização Meteorológica Mundial.

FONTE:https://eos.org/articles/a-community-led-landslide-prediction-system-in-india 

Integrando Soluções Baseadas na Natureza para Adaptação às Mudanças 
Climáticas e Gestão de Riscos de Desastres: Um Guia do Praticante

Um sistema de previsão de deslizamento de terra 
liderado pela comunidade na Índia



Uma colaboração entre cientistas e tribos nativas americanas descobriu que a densidade de 
árvores em partes das montanhas Klamath está em um recorde e corre o risco de graves 
incêndios florestais.

Relatos orais indígenas ajudaram os cientistas a reconstruir uma história de 3.000 anos de 
uma grande floresta propensa a incêndios na Califórnia. Os resultados sugerem que partes da 
floresta estão mais densas do que nunca e correm o risco de incêndios florestais graves 1 . A 
pesquisa faz parte de um esforço crescente para combinar o conhecimento indígena com 
outros dados científicos para melhorar a compreensão das histórias dos ecossistemas.

Os incêndios florestais são uma ameaça substancial às florestas da Califórnia. Clarke 
Knight, cientista do paleoecossistema do US Geological Survey em Menlo Park, Califórnia, e 
seus colegas queriam entender como as comunidades indígenas ajudaram a moldar a floresta 
ao gerenciar esse risco nas exuberantes montanhas Klamath ocidentais do estado. 
Especificamente, eles estudaram o uso de queimadas culturais pelos povos indígenas – 
pequenas queimadas controladas que mantêm a biomassa baixa e reduzem o risco de 
queimadas mais generalizadas. Os resultados são publicados na revista Proceedings of the 
National Academy of Science .

“Quando eu era criança, minha avó costumava queimar em casa”, diz Rod Mendes, chefe  do 
corpo de bombeiros da tribo Yurok, cuja família faz parte da tribo Karuk do norte da 
Califórnia. As tribos Karuk e Yurok chamam as Montanhas Klamath de lar por milhares de 
anos. “Ela estava apenas mantendo o lugar limpo. Os nativos provavelmente fizeram 
algumas das primeiras operações de fogo prescritas na história”, diz Mendes.

Compreender como as tribos indígenas usaram o fogo é essencial para o manejo das florestas 
para reduzir o risco de incêndios florestais, diz Knight. “Precisamos ouvir os indígenas e 
aprender e entender por que eles administraram a paisagem da maneira que fizeram”, 
acrescenta Mendes.

Colaboração para comprovação

Para mapear a história florestal da região, a equipe se baseou em relatos históricos e histórias 
orais de membros da tribo Karuk, Yurok e Hoopa Valley coletados pelo coautor do estudo 
Frank Lake, um ecologista de pesquisa do Serviço Florestal dos EUA em Arcata, Califórnia, e 
descendente de Karuk, como parte de sua tese de doutorado em 2007. Esses relatos descre-
viam o fogo e o uso da terra das tribos. Por exemplo, os membros acenderam pequenas 
fogueiras para manter as trilhas livres; isso também reduziu a quantidade de vegetação, 
evitando a expansão de incêndios florestais causados por raios. Incêndios maiores, chamados 
de queimadas de transmissão, foram usados para melhorar a visibilidade, as condições de 
caça e colheita de nozes na floresta. Os efeitos do fogo sobre a vegetação duraram décadas.

Knight diz que foi importante colaborar com as tribos pelo conhecimento que têm da região. O 
Conselho Consultivo de Recursos de Karuk aprovou uma proposta para o estudo antes de seu 
início. “De certa forma, está descolonizando o modelo acadêmico existente que não incluiu 
muito as histórias indígenas”, diz Lake.

Conhecimento indígena revela história da floresta 
da Califórnia propensa a incêndios



Os pesquisadores também analisaram núcleos de sedimentos coletados perto de dois lagos 
de baixa altitude nas montanhas Klamath que são culturalmente importantes para as tribos. 
Camadas de pólen nos núcleos foram usadas para inferir a densidade aproximada de 
árvores na área em vários momentos, e a modelagem ajudou a datar os núcleos para que 
eles pudessem estimar como essa densidade mudou.

A equipe também mediu o carvão nas camadas dos núcleos, o que ajudou a mapear as 
flutuações na quantidade de fogo na região. As cicatrizes de queimaduras em tocos de árvores 
apontavam para casos específicos de incêndio entre 1700 e 1900. Como os anéis dos tocos 
servem como um calendário ecológico, os pesquisadores foram capazes de comparar 
períodos de incêndio com dados correspondentes de densidade de árvores. Eles então 
juntaram como essa densidade flutuou com a incidência do fogo. Embora esses métodos 
empíricos não pudessem confirmar especificamente que os incêndios foram acesos pelas 
tribos, os padrões sugeriram quando isso era mais provável, diz Knight. Por exemplo, o 
aumento da queima em períodos frios e úmidos, quando os incêndios causados por raios 
eram provavelmente menos comuns, sugeriam uma influência humana.

Combinando várias linhas de evidência, Knight e sua equipe mostram que a densidade de 
árvores nesta região das Montanhas Klamath começou a aumentar à medida que a área foi 
colonizada, em parte porque os colonos europeus impediram que os povos indígenas 
praticassem a queima cultural. No século XX, a supressão total de incêndios tornou-se uma 
prática de manejo padrão, e incêndios de qualquer tipo foram extintos ou evitados – embora 
as queimadas controladas sejam atualmente usadas no manejo florestal. A equipe relata que, 
em algumas áreas, a densidade de árvores é maior do que há milhares de anos, em parte 
devido à supressão de incêndios.

Floresta saudável

Uma floresta densa não é necessariamente saudável, diz Knight. Os abetos de Douglas ( 
Pseudotsuga menziesii ), que dominam as florestas de planície de Klamath, são menos 
resistentes ao fogo e mais propensos a incêndios florestais calamitosos. “Essa ideia de que 
simplesmente devemos deixar a natureza seguir seu curso não é apoiada por este trabalho”, 
diz ela. Ela acrescenta que um dos pontos fortes do estudo são as múltiplas linhas de 
evidência que mostram que queimadas indígenas anteriores ajudaram a gerenciar a 
densidade das árvores.

O ecologista do fogo Jeffrey Kane, da Universidade Politécnica do Estado da Califórnia 
Humboldt, em Arcata, diz que as descobertas do estudo sobre o aumento da densidade das 
árvores não são surpreendentes. Ele fez observações semelhantes na região de Klamath. “Há 
muito mais árvores do que havia apenas 120 anos atrás”, diz ele.

Dominick DellaSala, cientista-chefe da organização de proteção florestal Wild Heritage em 
Talent, Oregon, aponta que os resultados que sugerem densidades de árvores recordes não 
podem ser aplicados a toda a região de Klamath, devido ao alcance limitado dos dados do 
estudo à beira do lago.

Knight, no entanto, diz que os resultados podem ser extrapolados para outros locais 
semelhantes de lagos de baixa altitude que possuem tipos de vegetação semelhantes.



Mais vozes indígenas

Os estudos de paleoecologia estão cada vez mais incorporando o conhecimento indígena – 
mas ainda há um longo caminho a percorrer, diz a geógrafa física Michela Mariani, da 
Universidade de Nottingham, no Reino Unido. Na Austrália, Mariani também descobriu que a 
densidade das árvores começou a aumentar depois que a colonização britânica prejudicou as 
queimadas culturais. “É muito importante que agora incluamos os indígenas na discussão 
sobre o manejo do fogo”, diz Mariani. “Eles têm um conhecimento mais profundo da 
paisagem que simplesmente não temos.”

Incluir vozes indígenas na pesquisa também é crucial para descolonizar os métodos 
científicos convencionais, enfatiza Lake. “Torna-se uma forma de justiça para os indígenas 
que há muito são excluídos, marginalizados e não reconhecidos”, diz.

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-01232-x?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=92cdbddb5a-briefing-dy-2
02200607&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-92cdbddb5a-46140994

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou uma análise de políticas públicas nesta 
sexta-feira (3), durante a cúpula ambiental Estocolmo+50, em que afirma que o apoio à saúde 
mental deve ser incluído nas respostas nacionais às mudanças climáticas.

Um estudo feito pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) indicou 
que o aumento acelerado das mudanças climáticas é uma grande ameaça à saúde mental e 
ao bem-estar psicossocial, incluindo problemas como sofrimento emocional, ansiedade, 
depressão, luto e comportamento suicida.

Os Estados-membros da OMS deixaram muito claro que a saúde mental é uma prioridade e 
afirmaram que estão trabalhando em colaboração com os países para proteger a saúde física 
e mental das pessoas contra as ações climáticas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou uma análise de políticas públicas nesta 
sexta-feira (3), durante a cúpula ambiental Estocolmo+50, em que afirma que o apoio à saúde 
mental deve ser incluído nas respostas nacionais às mudanças climáticas.

A agência aponta que as mudanças climáticas representam sérios riscos para a saúde mental 
e o bem-estar das pessoas. Esta conclusão também foi divulgada em um relatório publicado 
em fevereiro pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que revelou 
que o aumento acelerado das mudanças climáticas é uma grande ameaça à saúde mental e 
ao bem-estar psicossocial, incluindo problemas como sofrimento emocional, ansiedade, 
depressão, luto e comportamento suicida.

Apoio – A diretora do Departamento de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Saúde da OMS, 
Maria Neira, disse que "os impactos das mudanças climáticas fazem cada vez mais parte do 
nosso cotidiano, e há muito pouco apoio dedicado à saúde mental disponível para as pessoas 
e comunidades que lidam com perigos relacionados ao clima e riscos de longo prazo".

De acordo com esta análise de políticas, os impactos da mudança climática na saúde mental 

OMS quer saúde mental como prioridade em planos de ação climática



acontecem de forma diferente para cada pessoa afetada, dependendo de alguns fatores 
como status socioeconômico, gênero e idade. No entanto, a OMS disse que as mudanças 
climáticas claramente afetam muitos determinantes sociais, os quais já estão trazendo um 
grande peso para a saúde mental no mundo. Em uma pesquisa realizada em 2021 com 95 
países, apenas nove incluíram saúde mental e apoio psicossocial nos planos nacionais de 
saúde e mudanças climáticas.

Proteção para pessoas em risco – A diretora do Departamento de Saúde Mental e Uso de 
Substâncias da OMS, Dévora Kestel, disse que o impacto das mudanças climáticas está 
agravando a situação já extremamente desafiadora para a saúde mental e os serviços de 
saúde mental no mundo. "Há quase um bilhão de pessoas vivendo com problemas de saúde 
mental, no entanto, em países de baixa e média renda, três em cada quatro não têm acesso 
aos serviços necessários".

"Ao aumentar o apoio à saúde mental e psicossocial no âmbito da redução do risco de 
desastres e da ação climática, os países podem fazer mais para ajudar a proteger aqueles 
que estão em maior risco", acrescentou.

A análise de políticas recomenda cinco abordagens importantes para os governos 
enfrentarem os impactos da mudança climática na saúde mental, assim como exemplos de 
países que já estão avançando nesta questão.

Prioridade na saúde mental – A OMS pediu aos governos que integrem as questões climáticas 
com os programas de saúde mental, associem o apoio à saúde mental com as ações 
climáticas e desenvolvam seus compromissos globais.

As autoridades também devem desenvolver abordagens baseadas na comunidade para 
reduzir as chances de vulnerabilidade e fechar a grande lacuna de financiamento que existe 
atualmente para a saúde mental e o apoio psicossocial.

O líder de clima da OMS e principal autor do IPCC, Diarmid Campbell-Lendrum, disse que os 
Estados-membros da OMS deixaram muito claro que a saúde mental é uma prioridade para 
eles. "Estamos trabalhando em colaboração com os países para proteger a saúde física e 
mental das pessoas contra as ações climáticas".

Caminho a ser seguido – Entre os países pioneiros citados na análise estão as Filipinas, que 
reconstruíram e melhoraram os serviços de saúde mental após o tufão Haiyan em 2013, um 
dos ciclones tropicais mais fortes já registrados.

A Índia também ampliou a redução do risco de desastres e, além disso, preparou as cidades 
para responder aos riscos climáticos e atender às necessidades psicossociais e de saúde 
mental.

A análise de políticas da OMS foi divulgada no último dia da cúpula de Estocolmo, que 
comemora o 50º aniversário da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano, a primeira conferência mundial a tornar o meio ambiente uma questão importante.

Em seu discurso de abertura na quinta-feira (2), o secretário-geral da ONU, António Guterres, 
pediu a todas as nações que trabalhem mais para proteger o direito humano básico a um 
ambiente limpo e saudável para todos.
FONTE:https://brasil.un.org/pt-br/185205-oms-quer-saude-mental-como-prioridade-em-planos-de-acao-climatica?utm_source=feedb
urner&utm_medium=email



O estresse do COVID fraturou um sistema que já estava quebrado.

Por mais de 25 anos, Richard Youins lutou para encontrar ajuda com seu vício em drogas. 
Youins é de New Haven, Connecticut, lar da Universidade de Yale e de vários bairros menos 
abastados – sua comunidade foi abalada por assassinatos e crimes relacionados a drogas 
durante a pandemia. Clínicas de uso de substâncias e locais de tratamento estavam disponí-
veis, mas ele sentiu que o cuidado que eles ofereciam ignorava quem ele era como pessoa. As 
necessidades “de nossa comunidade não estavam sendo atendidas”, diz Youins, que é negro. 
“Não era realista.”

Youins sentiu que os cuidados tradicionais de saúde mental ignoram as necessidades 
sociais, econômicas, emocionais e religiosas de comunidades carentes. “Depois de sair e 
gastar todo o meu dinheiro em um sábado à noite, eu me sentia tão envergonhado que 
queria ir e conversar com Deus”, mas isso parecia fora de alcance porque ele se sentia 
indesejável nos ambientes da igreja e nos serviços disponíveis para ele. não cultivava esse 
tipo de rede de apoio tão necessária, diz ele. Agora sóbrio, Youins trabalha como especialista 
em apoio de pares no Connecticut Mental Health Center e viu como o COVID piorou os 
desafios de saúde mental em sua cidade. "É um momento difícil", diz ele.

As taxas de doença mental já eram altas nos EUA, mas a pandemia intensificou tudo: 
doença, solidão, perda de emprego, luto e outros estressores relacionados ao COVID induzi-
ram um aumento nacional de ansiedade e depressão. Por mais difícil que a pandemia tenha 
sido, no entanto, atingiu alguns grupos com muito mais força do que outros. Exacerbou as 
desigualdades sociais e econômicas já conhecidas por impulsionar e sustentar a saúde 
mental precária entre as comunidades marginalizadas. Aqueles na América rural, já menos 
propensos a receber cuidados de saúde mental do que os das áreas urbanas, foram particu-
larmente atingidos. O mesmo aconteceu com as pessoas de cor, que são mais propensas a 
serem hospitalizadas e morrerem de COVID e são menos propensas a receber cuidados de 
saúde mental em comparação com as pessoas brancas. E para aqueles que estavam desabri-
gados ou anteriormente encarcerados, as consequências foram profundas.

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-01347-1?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=eacf19b1b5-briefing-dy-2
02200606&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-eacf19b1b5-46140994 

Cuidados de saúde mental devem estar disponíveis para todos, não um luxo



Este Relatório Anual do GRiF documenta as atividades de julho de 2020 a junho de 2021. 

No ano fiscal 21, o Global Risk Financing Facility (GRiF) está implementando um pipeline com-
pleto de projetos. US$ 238,1 milhões foram recebidos no Fundo Fiduciário, dos quais US$ 
203,7 milhões foram alocados para projetos. 
As doações para projetos completos da GRiF cofinanciam quase US$ 2,2 bilhões em projetos 
planejados ou ativos financiados pelo Banco Mundial.

FONTE:https://www.globalriskfinancing.org/publication/global-risk-financing-facility-grif-annual-report-2021

O Grupo de Especialistas do Conselho Militar Internacional sobre Clima e Segurança. Junho 
de 2022. Autoria de Louise van Schaik, Pierre Laboué, Katarina Kertysova, Akash Ramnath e 
Douwe van der Meer. Editado por Erin Sikorsky e Francesco Femia. Publicado pelo Centro de 
Clima e Segurança, um instituto do Conselho de Riscos Estratégicos.

FONTE:https://imccs.org/wp-content/uploads/2022/06/Decarbonized-Defense-World-Climate-and-Security-Report-2022-Vol.-I.pdf

O Laboratório de Riscos Convergentes do Conselho de Riscos Estratégicos (CSR) divulgou um 
relatório inovador, Implicações sociais e de segurança do declínio de serviços de ecossiste-
mas, Parte 1: Polinização e dispersão de sementes .É o primeiro de uma série planejada de 
três partes sobre as implicações de segurança internacional do declínio nos serviços ecossis-
têmicos – o conjunto de funções ecológicas que fornecem benefícios aos seres humanos.

Este primeiro relatório examina os riscos significativos para as pessoas, nações e o sistema 
internacional que provavelmente surgirão de declínios significativos em abelhas e outros 
animais que polinizam plantas com flores e de declínios em mamíferos e pássaros que disper-
sam sementes.

Espera-se que os efeitos adversos na segurança alimentar global e local, na saúde, nos meios 
de subsistência econômicos e na estabilidade política e social acompanhem esses declínios, 
especialmente para aquelas nações cujas colheitas são particularmente dependentes da poli-
nização. Embora Costa do Marfim, Nova Zelândia, Samoa e Nova Caledônia sejam identifica-
dos como países mais vulneráveis ao declínio de polinizadores, o relatório também argumenta 
que a interdependência dos mercados globais de alimentos praticamente garante que os 
impactos negativos não sejam restritos às fronteiras de nenhuma nação.

FONTE:https://councilonstrategicrisks.org/wp-content/uploads/2022/03/Societal-and-Security-Implications-of-Ecosystem-Service-Dec
lines_Part-1-Pollination-and-Seed-Dispersal_March-2022.pdf

Relatório Anual 2021 do Mecanismo de Financiamento de Risco Global (GRiF)

Defesa Descarbonizada: 
A Necessidade de Poder Militar Limpo na Era das Mudanças Climáticas 

Implicações Sociais e de Segurança do Declínio dos Serviços Ecossistêmicos, 
Parte 1: Polinização e Dispersão de Sementes



O Grupo de Especialistas do Conselho Militar Internacional sobre Clima e Segurança e o 
Centro para Clima e Segurança, um instituto do Conselho de Riscos Estratégicos. Maio de 
2022. Autoria de Bentley, Robert; Brigitte Hugh e Dr. Rod Schoonover. Publicado por adelphi.

FONTE:https://climateandsecurity.org/wp-content/uploads/2022/05/Scenario-based-Analysis-Levant-Weathering-Risk.pdf

O lançamento da Série de Relatórios sobre Clima e Segurança Mundial de 2022. A Série 2022 
inclui três componentes que refletem as prioridades do Plano de Ação para Mudanças 
Climáticas e Segurança da OTAN — avaliação de riscos, desafios e oportunidades de 
mitigação e estratégias de adaptação ao clima. Dados os impactos já existentes e cada vez 
mais intensos das mudanças climáticas, cada componente da série é projetado para equipar 
os formuladores de políticas para passar do planejamento à ação para lidar com as 
consequentes ameaças à segurança.

FONTE:https://imccs.org/wp-content/uploads/2022/06/Decarbonized-Defense-World-Climate-and-Security-Report-2022-Vol.-I.pdf

O Brasil é o maior país da América do Sul, caracterizado por suas terras abundantes, 
recursos naturais, extensas litoral e economia robusta. Ao longo das últimas décadas, 
consolidou seu status como um fornecedor global de energia renovável líder em energia por 
meio de sua produção de etanol e geração de energia hidrelétrica. Reconhecido por produzir 
um modesto quantidade de sua eletricidade com energia nuclear, o Brasil está perseguindo 
ativamente seu objetivo de construir convencionalmente submarinos de propulsão nuclear 
armados, continuando a cumprir os compromissos de não proliferação de não adquirir 
armas nucleares. Também possui uma enorme base de talentos, capacidades tecnológicas 
avançadas e um visão de uma ordem mundial emergente, liderada - em muito maior medida 
- pela cooperação Sul-Sul entre Brasil, África do Sul e Índia.

FONTE:https://climateandsecurity.org/wp-content/uploads/2020/10/Brazil-A-Climate-Nuclear-and-Security-Hotspot_BRIEFER-11_202
0_10_26.pdf 

Análise Baseada em Cenários de Risco de Intemperismo: Levante 

Lançamento da Série Mundial sobre o clima e segurança 2022

Brasil: um hotspot climático, nuclear e de segurança



Alerta Precoce de Seca em Sistemas Agroalimentares
Este estudo examina vários sistemas de alerta precoce de seca (DEWS) em escalas global, 
regional e nacional, com ênfase especial nos sistemas agroalimentares. As secas 
aumentarão em frequência, intensidade, duração e propagação sob as mudanças climáticas. 
A seca afeta vários setores da sociedade e do ambiente natural, incluindo a redução da 
produção agrícola de curto prazo, conflito social sobre a alocação de água, emigração severa 
e eventual fome. Ação antecipada pode evitar a escalada de impactos, exigindo DEWSs que 
forneçam avaliações atuais e aviso suficiente para o gerenciamento ativo de riscos. Embora a 
maioria das secas seja relativamente lenta no início, muitas vezes resultando em respostas 
tardias, as secas repentinas estão se tornando mais frequentes, e seu início súbito impõe 
demandas desafiadoras aos DEWSs para comunicação oportuna.

Este estudo conclui que muitos dos DEWS examinados foram bem-sucedidos, como algumas 
das respostas às secas de 2015–2017 na África e na América Latina. Exemplos bem-sucedidos 
mostram que o envolvimento precoce das partes interessadas, desde o desenvolvimento do 
DEWS até a implementação, é crucial. Além disso, a cooperação regional e global pode 
fertilizar com novas ideias, reduzir o tempo de reação e aumentar a eficiência. A ampliação de 
parcerias também inclui o recrutamento de ciência cidadã e a inclusão de conhecimento 
indígena aparentemente subjetivo que pode melhorar o monitoramento, a coleta de dados e a 
adoção de medidas de resposta. DEWSs mais precisos e mais úteis em sistemas 
agroalimentares se mostrarão ainda mais econômicos para evitar a necessidade de respostas 
de emergência, melhorando a segurança alimentar global.

FONTE:https://www.mdpi.com/2225-1154/9/9/134 

A Austrália está enfrentando mais um  evento climático “sem precedentes”,  já que  
inundações extremas  em Queensland e Nova Gales do Sul submergem cidades inteiras. 

Logo após, há um novo desafio para muitos australianos nessas áreas devastadas pelas 
enchentes. Além dos danos às casas, meios de subsistência e abastecimento de água, é difícil 
conseguir comida. As lojas estão  com falta de alimentos frescos . Os grandes 
supermercados foram forçados a introduzir  limites de compra para alguns alimentos . 

Prateleiras vazias de supermercados e escassez temporária de alimentos estão se tornando 
mais comuns na Austrália, devido a interrupções no fornecimento de alimentos relacionadas 
à  pandemia de COVID-19  e  eventos climáticos extremos . 

A Austrália pode esperar que o clima extremo e desastres como inundações, ondas de calor, 
incêndios florestais e secas se tornem mais comuns e piores, de acordo com o  último 
relatório da autoridade global, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Isso 
significa que os suprimentos de alimentos serão interrompidos com mais frequência e  os 
alimentos custarão mais . 

Não podemos continuar confiando em instituições de caridade e na indústria 
alimentícia para fornecer alimentos após desastres – O governo deve liderar



Atualmente, nossos governos  dependem amplamente da indústria de alimentos  para 
garantir que nossas cadeias de suprimentos sejam resilientes a essas ameaças. Os governos 
também contam com instituições de caridade para  alimentar as pessoas  que passam fome 
após os desastres. 

À medida que as ameaças climáticas se intensificam, essas respostas não são suficientes. 
Precisamos do governo para assumir a liderança.

Esses choques afetam todo o sistema alimentar

Choques climáticos e pandêmicos representam desafios reais em todo o sistema alimentar, 
desde a produção até o transporte e o consumo. Apenas nos últimos dias, as inundações 
arrastaram ou arruinaram as  plantações de vegetais  em áreas baixas do  vale de Lockyer,  
perto de Brisbane, uma área de horticultura extremamente produtiva.

Alimentos frescos foram  danificados em armazéns , enquanto os  mercados de Brisbane  
tiveram que fechar devido aos danos causados pelas inundações. 

A Pacific Highway entre Sydney e Brisbane está bloqueada em alguns lugares, interrompendo 
a distribuição de alimentos para alguns  supermercados , enquanto  suprimentos de 
emergência  estão sendo fornecidos aos moradores afetados pelas enchentes. O desperdício 
de alimentos também provavelmente aumentará devido a  perdas de colheitas ,  atrasos no 
frete de alimentos  e falta de energia. 

No início deste ano, a Austrália Ocidental teve escassez de alimentos apelidada de “ a pior da 
memória ” depois que fortes inundações destruíram 300 quilômetros da única ferrovia que 
ligava os estados do leste. 

Choques na oferta de alimentos têm o maior impacto sobre os mais vulneráveis

Choques como inundações e a pandemia afetam um grande número de pessoas por meio de 
escassez temporária de alimentos e aumento dos preços dos alimentos. Mas o maior impacto 
está nas pessoas que já correm risco de insegurança alimentar , o que significa que elas 
podem não ter acesso regular a alimentos seguros e nutritivos suficientes para levar uma vida 
ativa e saudável.

As taxas de insegurança alimentar na Austrália são mais altas entre os povos aborígenes e 
das ilhas do Estreito de Torres, requerentes de asilo, pessoas desempregadas e famílias de 
baixa renda.

Durante os primeiros 12 meses da pandemia, a demanda australiana dobrou para ajuda 
alimentar. Mais pessoas foram empurradas para a insegurança alimentar, incluindo 
trabalhadores temporários que perderam empregos, trabalhadores migrantes temporários 
e estudantes internacionais

A partir de 2021, um em cada seis (17%) dos adultos australianos tinha insegurança alimentar 
grave e estimava-se que 1,2 milhão de crianças viviam em lares com insegurança alimentar.

Mesmo antes da pandemia, os índices de insegurança alimentar estavam em níveis 
preocupantes. A demanda por ajuda alimentar na Austrália aumentou rapidamente na última 
década. Isso aponta para causas mais sistêmicas, como baixos níveis de apoio à renda.



Devemos tornar nossos sistemas alimentares resilientes

Os governos precisam urgentemente de planos para aumentar a resiliência dos sistemas 
alimentares a choques e estresses. Atualmente, os governos normalmente têm planos para 
gerenciar suprimentos de alimentos de emergência durante um desastre.

Isso não é mais suficiente. O que precisamos é de um novo foco na construção da resiliência 
de longo prazo de nossos sistemas alimentares a uma série de choques futuros relacionados 
às mudanças climáticas, pandemias e até mudanças geopolíticas decorrentes da invasão da 
Ucrânia pela Rússia.

Como seria isso? Nosso novo infográfico identifica as principais características de um 
sistema alimentar resiliente, com base em nossa pesquisa sobre a resiliência do sistema 
alimentar de Melbourne.

Uma característica é a diversidade de onde e como obtemos nossos alimentos – global e local, 
grande e pequena escala, empresas comerciais e comunitárias, supermercados e outros 
mercados de alimentos.

Nosso infográfico de uma cadeia de suprimentos de alimentos resiliente. 



Outra é uma cadeia de abastecimento de alimentos descentralizada, onde o processamento, 
distribuição e varejo de alimentos está espalhado por muitos locais e organizações. A 
pandemia nos mostrou os riscos do processamento e distribuição de alimentos altamente 
centralizados .

Também precisamos fortalecer as cadeias de abastecimento de alimentos locais e regionais . 
Cadeias de abastecimento de alimentos curtas que conectam as pessoas diretamente a fontes 
de alimentos produzidos localmente podem aumentar a resiliência dos sistemas alimentares 
quando cadeias de abastecimento de alimentos mais longas são interrompidas. Eles 
também podem construir economias locais .

Nossos governos precisam liderar

Há uma crença comum que a Austrália é um país com segurança alimentar simplesmente 
porque produzimos e exportamos muitos alimentos.

Mas a segurança alimentar é mais do que a quantidade de alimentos que produzimos. 
Trata-se também de garantir que todos tenhamos acesso a alimentos nutritivos e garantir que 
nossos suprimentos de alimentos sejam resilientes.

Não podemos mais contar com a indústria de alimentos e instituições de caridade para 
combater nossas crescentes taxas de insegurança alimentar e intervir após desastres.
Os governos australianos precisam de planos de resiliência alimentar onde eles definam suas 
estratégias para garantir que todos os australianos tenham acesso a alimentos nutritivos 
suficientes em um mundo de choques crescentes no suprimento de alimentos.

O acesso à alimentação adequada é um direito humano fundamental . Nossos governos têm 
a responsabilidade de nos ajudar a realizar esse direito.

FONTE:https://theconversation.com/we-cant-keep-relying-on-charities-and-the-food-industry-to-supply-food-after-dis
asters-the-government-must-lead-178215 

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

Eventos mais recentes : Surtos             



https://congressosustentar.com.br/  



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/  


