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Em última reunião, prefeito agradece trabalho do Comitê Covid
A partir desta sexta-feira, 12 de agosto, equipe só será convocada em caso de necessidade

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, participou nesta quinta-feira, 11 de agosto, da última
reunião ordinária do Comitê Municipal de Enfrentamento da Pandemia de Infecção Humana
pelo Novo Coronavírus. A partir de hoje, a equipe só será convocada em caso de necessidade.
“Mesmo com a formação de médico, assumir a Prefeitura e dois meses depois enfrentar a
nova onda da pandemia foi bastante desafiador para mim como prefeito. Mas tivemos a sorte
de contar com um comitê intersetorial para dar o suporte técnico na conduta das ações. As
discussões extremamente qualificadas e decisões importantes tomadas nas reuniões nos
levaram a ter uma conduta exitosa, que levou Campinas a ser uma das cidades de referência
na condução da pandemia. Por isto, estou aqui para fazer um agradecimento. Só foi possível
ter o resultado que tivemos com o suporte deste comitê e a dedicação de cada um dos seus
integrantes”, disse o prefeito.
O secretário de Saúde, Lair Zambon, ratificou a afirmação do prefeito. “Sem esse trabalho
intersetorial, não teríamos chegado aos resultados que alcançamos”, disse.

O comitê foi criado em 2020 e, desde então, foram realizadas 230 reuniões.
“A pandemia foi o maior desastre global depois da Segunda Guerra. Tenho certeza que esse
comitê ajudou a salvar vidas. Muitas decisões assertivas e importantes foram tomadas durante essas reuniões”, afirmou o coordenador do Comitê e diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado.
O Comitê Municipal de Enfrentamento da Pandemia de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus é formado pelas secretarias de Saúde; de Governo; Administração; Desenvolvimento
Econômico; Comunicação; Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos;
Justiça; Cultura; Educação; Esporte e Lazer; Gestão e Desenvolvimento Pessoas; Relações
Institucionais; Serviços Públicos; Verde Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e
Gestão e Controle; Defesa Civil, além das autarquias Rede Mario Gatti de Urgência e Emergência Hospitalar, Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), Setec (Serviços Técnicos Gerais) e IMA (Informática de Municípios Associados)
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45418
FONTE:https://www.noticiascampinas.com.br/em-ultima-reuniao-prefeito-agradece-trabalho-do-comite-covid/

Prefeito recebe visita do diretor da Defesa Civil do Estado de São Paulo
Tenente-coronel Rinaldo Araújo Monteiro esteve na manhã desta sexta-feira, 12 de agosto, no
Paço Municipal

O prefeito Dário Saadi recebeu a visita do diretor da Defesa Civil do Estado de São Paulo, o
tenente-coronel Rinaldo Araújo Monteiro, na manhã desta sexta-feira, 12 de agosto, no Paço
Municipal. Foram apresentadas 11 viaturas da Defesa Civil de Campinas (são 13 no total), utilizadas para as mais diversas ações, e a Sala de Resiliência a Desastres, no 5º andar.
O diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, e alguns membros das equipes, do
Estado e do Município, acompanharam a visita.
O prefeito destacou a atuação da Defesa Civil de Campinas em todas as áreas, especialmente
no período mais crítico da pandemia, no qual teve papel fundamental à frente das atividades e

no trabalho intersetorial de combate à disseminação da covid-19. “Aqui em Campinas a
Defesa Civil é que coordenou o Comitê da covid-19”, disse o prefeito, em relação ao Comitê
Municipal de Enfrentamento da Pandemia de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, que
fez a última reunião ordinária nesta quinta-feira, 11 de agosto. O Comitê foi criado em 2020 e
fez 230 reuniões.
O diretor da Defesa Civil do Estado, Rinaldo Araújo Monteiro, afirmou que este é um órgão
lembrado quando surgem situações difíceis e também destacou a relação com a Defesa Civil
de Campinas. “Aqui é diferenciado. Orgulho de estar aqui. A Defesa Civil de Campinas é uma
grande parceira nossa”, disse o tenente-coronel.
Sidnei Furtado levou a equipe até a sala de Resiliência a Desastres, que foi criada com recursos recebidos por Campinas quando a cidade ganhou, em 2019, prêmio concedido pela Organização das Nações Unidas (ONU) às cidades que têm compromisso com a redução de riscos
de desastres. É um Centro de Operações de Emergência (Coe). Também mostrou os sistemas
utilizados e de que forma são feitos os trabalhos intersetoriais da Defesa Civil junto a outras
Secretarias.
“O Conselho de Desenvolvimento da RMC aprovou o projeto de criação de 20 salas do modelo
do Coe de Campinas na região. Campinas auxilia outras cidades nesta tarefa”, disse o diretor
da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado.
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45449
FONTE:https://www.noticiascampinas.com.br/prefeito-recebe-visita-do-diretor-da-defesa-civil-do-estado-de-sao-paulo/

Operação Estiagem divulga balanço parcial. Encerramento será mês que vem
Números deste ano são melhores do que os de 2021. Foram 138 focos de incêndio contra 232
do ano passado.

Campinas teve 138 focos de incêndio entre maio, quando começou a Operação Estiagem
2022, e julho deste ano. No mesmo período do ano passado, foram 232. A principal diferença
foi verificada no mês de julho: 56 focos contra 166 em 2021.
O coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, acredita que a
fiscalização por satélite contribuiu para a queda no número de casos. Ele explicou que o monitoramento por satélite permite rápida identificação dos focos, intervenção e multa, inibindo os
responsáveis por atear fogo de repetir a ação criminosa. As informações foram transmitidas
durante reunião do Comitê Gestor da Operação Estiagem realizada nesta terça-feira, dia 9 de
agosto, na Associação dos Moradores do Bairro Carlos Gomes.
Durante o encontro, que contou com a presença de moradores do bairro e de representantes
de secretarias e órgãos municipais, de áreas de proteção ambiental (APAs) e dos Bombeiros,
foi apresentado o balanço parcial de ações da Operação, que vai até 30 de setembro. O trabalho é realizado principalmente nos meses mais secos do ano e com maior possibilidade de
ocorrência de fogo em áreas vegetadas, assim como de doenças respiratórias e crises hídricas.
No período, são realizadas ações de vistoria, monitoramento, conscientização da população e
treinamentos para prevenção e combate a queimadas e incêndios. A Operação Estiagem
também monitora as chuvas e o índice de Umidade Relativa do Ar (URA). O balanço apontou
que Campinas ficou 61 dias sem chuva desde o começo da Operação até agora, conforme
dados do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri),
da Unicamp.
Durante a vigência da Operação, foram emitidos 41 alertas de Estado de Atenção (quando a
URA está entre entre 20% e 30%) até julho, e cinco somente no mês de agosto. Na comparação
com maio a julho do ano passado, houve queda. Na época, foram 60 alertas de atenção.
O município entrou por quatro vezes em Estado de Alerta (URA entre 12 e 20%) em 2022,
enquanto no ano passado foram 23 vezes no mesmo período. O ideal para o corpo humano é
um índice de Umidade Relativa do Ar girando entre 40 e 70%.
Segundo Furtado, os dados estaduais apontam que a tendência deste ano está melhor que a
do ano passado. Porém, ele chamou a atenção para o baixo índice de chuvas e o risco trazido
pelos focos de incêndio à saúde pública. “Deve-se evitar queimadas, de qualquer tipo, lembrando que fabricar, armazenar ou soltar balões também é crime que deve ser denunciado
pelo telefone 181”, reforçou.
Presente no encontro, o sargento do Corpo de Bombeiros Fábio Robert também discorreu
sobre as atividades do órgão. Ele enfatizou a importância do trabalho conjunto, a potencialização de resultados trazidos pela parceira e reafirmou estar à disposição para continuar
capacitando brigadas voluntárias.
Vistorias
O diretor da Defesa Civil frisou a importância do apoio dado por satélites no monitoramento
das queimadas. Uma equipe do órgão realiza vistorias em todos os locais de ocorrência de
focos de queimadas registradas por satélite, e posteriormente realiza a notificação à Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que já emitiu 34 multas
este ano. O valor total soma mais de R$ 1,7 milhão. As ações ainda estão sujeitas a recursos
judiciais.

Animais mortos
O relatório da Operação também trouxe o número de registros de animais mortos, conforme
anotado na plataforma SISS-Geo (Sistema de Informação em Saúde Silvestre) da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os técnicos da Defesa Civil, em vistorias preventivas no entorno do
Aeroporto de Viracopos, registraram 30 animais mortos, sendo a maior parte de animais
domésticos, além de aves (urubus) e macacos (micos).
Com relação a esses registros, a coordenadora da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ),
Elen Fagundes Costa, que também acompanhou a reunião, ressaltou que são extremamente
importantes. O levantamento permite o monitoramento da circulação de vírus ou bactérias,
permitindo tomar medidas rapidamente.
Rede de rádios amadores para a região
O encontro discutiu, ainda, a criação de uma rede de rádios amadores para atender a região,
o que será feito junto com a Rede Estadual de Emergência de Radioamadores (REER) – SP.
O coordenador Regional da Rede Estadual de Emergência de Radioamadores, ReREER/I-5, da
região de Campinas, Tadeu Fernando Del Porto Júnior, ressaltou que o complexo explora
todas as possibilidades em uma situação de emergência. “Se uma falhar, teremos outra. Operamos em várias faixas disponíveis para o radioamadorismo”, explicou.
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45404
FONTE:https://www.noticiascampinas.com.br/operacao-estiagem-divulga-balanco-parcial-encerramento-sera-mes-que-vem/

Medalha da PM reconhece parceria com GM e Defesa Civil em prol da cidade
Comandante Maria de Lourdes Soares e diretor Sidnei Furtado foram agraciados com a
medalha do centenário do 8º (BPM/I).

A comandante da Guarda Municipal de Campinas, Maria de Lourdes Soares, e o coordenador
regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, receberam a medalha do centenário do 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) nesta segunda-feira, dia 8 de
agosto, durante celebração do 121º aniversário do regimento.
Os servidores municipais estão entre as 40 personalidades laureadas pelos relevantes serviços ao Estado e à região de Campinas, além de terem contribuído para elevar o nome da corporação.
Para a comandante, Maria de Lourdes Soares, a homenagem se estende à Guarda. “É uma
honra para mim pessoalmente, e também para a GM. Temos uma relação estreita com o
batalhão e este é um reconhecimento pela parceria e pelos serviços prestados.”
O diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, também agradeceu a honraria e destacou a colaboração do serviço com o regimento. Nossa colaboração é muito antiga e se ampliou com as
ações de enfrentamentos à pandemia e a outros desastres na região.”
O secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública de Campinas, Christiano
Biggi Dias, também participou da cerimônia. Ele e o prefeito de Campinas, Dário Saadi, foram
agraciados com a medalha no ano passado.
O aniversário do Batalhão contou com passagem de tropa, desfile de viaturas da polícia, GM,
Emdec e Defesa Civil. Também foi descerrado o busto do patrono do 8º BPM/I, o coronel da PM
Germano Denisale Ferreira.
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45399

Origem da pandemia rastreada ao mercado de Wuhan
Três estudos, um dos quais ainda não foi revisado por pares, revelam pistas intrigantes
sobre como a pandemia do COVID-19 começou. Dois dos relatórios atribuem o surto a um
enorme mercado que vendia animais vivos em Wuhan, na China. Um terceiro indica que o
SARS-CoV-2 se espalhou de animais – possivelmente aqueles vendidos no mercado – para
humanos pelo menos duas vezes em novembro ou dezembro de 2019. Em maio passado, o
virologista Michael Worobey, autor de dois dos artigos, liderou uma carta publicado na Science
em que ele e outros pesquisadores pressionaram a comunidade científica a manter a mente
aberta sobre se a pandemia decorreu de um vazamento de laboratório. Agora, evidências convergentes reforçam a ideia de que as origens da pandemia estão em animais selvagens vendidos como produtos, diz ele. “Quando você analisa todas as evidências, fica claro que isso
começou no mercado”, diz Worobey.
Quando a Nature publicou esta história em fevereiro, dois dos estudos eram preprints; agora
eles foram revisados por pares e foram publicados na Science na semana passada
FONTE:https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-022-00584-8/d41586-022-00584-8.pdf

58% das doenças infecciosas humanas podem ser agravadas pelas mudanças
climáticas – vasculhamos 77.000 estudos para mapear os caminhos
As mudanças climáticas podem exacerbar 58% das doenças infecciosas com as quais os
humanos entram em contato em todo o mundo, desde vírus comuns transmitidos pela água
até doenças mortais como a peste, mostra nossa nova pesquisa.
Nossa equipe de cientistas do meio ambiente e da saúde revisou décadas de artigos científicos sobre todos os patógenos de doenças patogênicas conhecidas para criar um mapa dos
riscos humanos agravados pelos perigos relacionados ao clima.
Os números eram chocantes. Das 375 doenças humanas, descobrimos que 218 delas, bem
mais da metade, podem ser afetadas pelas mudanças climáticas.
Inundações, por exemplo, podem espalhar hepatite. O aumento das temperaturas pode
aumentar a vida dos mosquitos portadores da malária. As secas podem trazer roedores
infectados com hantavírus para as comunidades enquanto procuram comida.
Com as mudanças climáticas influenciando mais de 1.000 vias de transmissão como essas e
os riscos climáticos cada vez mais globalmente , concluímos que esperar que as sociedades
se adaptem com sucesso a todas elas não é uma opção realista. O mundo precisará reduzir as
emissões de gases de efeito estufa que estão impulsionando as mudanças climáticas para
reduzir esses riscos.
Mapeamento de riscos para a saúde do clima
Para ser capaz de prevenir crises globais de saúde, a humanidade precisa de uma compreensão abrangente dos caminhos e da magnitude com que as mudanças climáticas podem
afetar as doenças patogênicas.
Nós nos concentramos em 10 riscos relacionados ao clima ligados ao aumento das emissões
de gases de efeito estufa: aquecimento atmosférico, ondas de calor, seca, incêndios florestais,
fortes precipitações, inundações, tempestades, aumento do nível do mar, aquecimento dos
oceanos e mudanças na cobertura da terra. Em seguida, procuramos estudos que discutissem observações específicas e quantificáveis de ocorrências de doenças humanas relacionadas a esses perigos.
No total, revisamos mais de 77.000 artigos científicos. Desses, 830 artigos tinham um risco
climático afetando uma doença específica em um local e/ou tempo explícito, permitindo criar
um banco de dados de riscos climáticos, vias de transmissão, patógenos e doenças. Um
mapa interativo de cada caminho entre perigo e patógeno está disponível online.
O maior número de doenças agravadas pelas mudanças climáticas envolveu a transmissão
vetorial, como as transmitidas por mosquitos, morcegos ou roedores. Olhando para o tipo de
perigo climático, a maioria estava associada ao aquecimento atmosférico (160 doenças), precipitação intensa (122) e inundações (121).

Como o clima influencia o risco de patógenos
Encontramos quatro maneiras principais pelas quais os riscos climáticos interagem com
patógenos e humanos:
1) Os perigos relacionados ao clima aproximam os patógenos das pessoas.
Em alguns casos, os perigos relacionados ao clima estão mudando o alcance de animais e
organismos que podem atuar como vetores de doenças patogênicas perigosas.
Por exemplo, o aquecimento ou mudanças nos padrões de precipitação podem alterar a distribuição de mosquitos, que são vetores de inúmeras doenças patogênicas ao homem. Nas últimas décadas, mudanças geográficas em surtos de doenças transmitidas por mosquitos,
como malária e dengue, têm sido associadas a esses riscos climáticos.
2) Os perigos relacionados ao clima aproximam as pessoas dos patógenos.
Desastres climáticos também podem alterar os padrões de comportamento humano de forma
a aumentar suas chances de serem expostos a patógenos. Por exemplo, durante as ondas de
calor, as pessoas costumam passar mais tempo na água, o que pode levar a um aumento nos
surtos de doenças transmitidas pela água.
Notavelmente, as infecções associadas ao Vibrio aumentaram substancialmente na Suécia e
na Finlândia após uma onda de calor no norte da Escandinávia em 2014.
3) Os perigos relacionados ao clima aumentam os patógenos.
Em alguns casos, os perigos relacionados ao clima levaram a condições ambientais que
podem aumentar as oportunidades para os patógenos interagirem com os vetores ou aumentar a capacidade dos patógenos de causar doenças graves em humanos.
Por exemplo, a água parada deixada por fortes chuvas e inundações pode fornecer criadouros para mosquitos, levando ao aumento da transmissão de doenças como febre amarela,
dengue, malária, febre do Nilo Ocidental e leishmaniose.
Estudos mostraram que o aumento das temperaturas também pode ajudar os vírus a se
tornarem mais resistentes ao calor , resultando no aumento da gravidade da doença à
medida que os patógenos se tornam mais capazes de se adaptar à febre no corpo humano.
Por exemplo, estudos sugeriram que o aumento das temperaturas globais está levando ao
aumento da tolerância ao calor de patógenos fúngicos. O aparecimento súbito em vários continentes de infecções humanas resistentes ao tratamento de Candida auris , um fungo que
anteriormente não era patogênico para humanos, tem sido associado ao aumento das temperaturas globais. Da mesma forma, fungos em ambientes urbanos demonstraram ser mais
tolerantes ao calor do que aqueles em áreas rurais, que tendem a ser mais frias.
4) Os perigos relacionados ao clima enfraquecem a capacidade do corpo de lidar com patógenos.
Os perigos relacionados ao clima podem afetar a capacidade do corpo humano de lidar com
patógenos de duas maneiras principais. Eles podem forçar as pessoas a condições perigosas,

como quando os danos causados por desastres levam as pessoas a viver em condições de
superlotação que podem não ter um bom saneamento ou aumentar sua exposição a patógenos.
Os perigos também podem reduzir a capacidade do corpo de combater patógenos, por meio
da desnutrição, por exemplo. Viver em meio a riscos climáticos também pode induzir o
aumento da produção de cortisol por estresse, levando a uma redução na resposta imune do
corpo humano.
o que fazer sobre isso
As mudanças climáticas representam uma ameaça significativa à vida humana, à saúde e ao
bem-estar socioeconômico. Nosso mapa mostra o quão extensa essa ameaça pode ser. Em
nossa opinião, para reduzir o risco, a humanidade terá que frear as emissões de gases de
efeito estufa causadas pelo homem que alimentam o aquecimento global.
FONTE:https://theconversation.com/58-of-human-infectious-diseases-can-be-worsened-by-climate-change-we-scoured-77-000-studi
es-to-map-the-pathways-188256

Mais da metade das doenças patogênicas humanas conhecidas podem ser
agravadas pelas mudanças climáticas
É relativamente bem aceito que as mudanças climáticas podem afetar doenças patogênicas
ao homem; no entanto, a extensão total desse risco permanece pouco quantificada. Aqui realizamos uma busca sistemática de exemplos empíricos sobre os impactos de dez riscos climáticos sensíveis às emissões de gases de efeito estufa (GEE) em cada doença patogênica
humana conhecida. Descobrimos que 58% (ou seja, 218 de 375) das doenças infecciosas
enfrentadas pela humanidade em todo o mundo foram em algum momento agravadas por
riscos climáticos; 16% foram às vezes diminuídos. Casos empíricos revelaram 1.006 vias
únicas nas quais os riscos climáticos, por meio de diferentes tipos de transmissão, levaram
a doenças patogênicas. As doenças patogênicas humanas e as vias de transmissão agravadas
por riscos climáticos são muito numerosas para adaptações sociais abrangentes.
FONTE:https://www.nature.com/articles/s41558-022-01426-1

Saúde Única: Uma nova definição para um futuro sustentável e saudável

O conceito de One Health tem sido associado a diferentes interpretações no âmbito e na prática. Não faltam definições de “One Health” na literatura publicada e entre instituições e organizações. Portanto, uma prioridade imediata para o OHHLEP foi desenvolver um consenso em
torno de uma definição de trabalho como uma base sólida para apoiar um entendimento
comum entre os membros do painel e as organizações parceiras. Também é relevante para
um público global muito mais amplo. Central para essa definição é a implementação real,
visualizada na Figura 1 , levando a One Health da teoria à prática, conforme destacado pelos
4 Cs: Comunicação, Coordenação, Colaboração e Capacitação. Ao aplicar a visão One Health,
também destacamos que ela se baseia em vários princípios fundamentais ( Quadro 1),
incluindo equidade, inclusão, igualdade de acesso, paridade, equilíbrio socioecológico, mordomia e transdisciplinaridade. A aplicação e eficácia da definição são incompletas sem o monitoramento e avaliação desses princípios básicos. A definição apresentada também reforça
os objetivos gerais dos conceitos relacionados, particularmente Eco-Saúde (ao destacar o
escopo ecocêntrico versus antropocêntrico) e Saúde Planetária (reconhecendo explicitamente
a relevância da saúde ambiental/ecossistêmica).
FONTE:https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010537

Teste rápido para resistência a antibióticos pode ajudar a controlar a disseminação em hospitais
O kit de teste desenvolvido usando a tecnologia Imperial pela Bruker Daltonics , uma empresa
global de espectrometria de massa e diagnóstico, pode ser usado para testar pacientes hospitalares no local para infecções bacterianas resistentes à colistina e outros membros da
família de antibióticos conhecidos como polimixinas.
As polimixinas são usadas como antibiótico de último recurso porque muitas vezes são
eficazes mesmo contra superbactérias que são resistentes a antibióticos. A disseminação da
resistência bacteriana mesmo a esses antibióticos de última linha é, portanto, uma séria
ameaça à saúde humana.
O novo teste pode ser realizado no momento da necessidade usando equipamentos que
muitos hospitais já estão equipados, evitando a necessidade atual de enviar amostras para
laboratórios externos. Ele foi desenvolvido como um aplicativo baseado em espectrometria de
massa para a última geração de instrumentos MALDI Biotyper , que podem operar no modo
de íons negativos.
FONTE:https://www.imperial.ac.uk/news/232355/rapid-test-antibiotic-resistance-could-help/

Dados da NASA sobre a 'transpiração' da planta podem ajudar a prever a
gravidade dos incêndios florestais
Um novo estudo usa dados do instrumento ECOSTRESS a bordo da estação espacial para
entender melhor por que algumas partes de um incêndio florestal queimam mais
intensamente do que outras.
Mesmo na Califórnia atingida pela seca, nem todas as áreas enfrentam o mesmo grau de risco
de incêndios florestais. Um estudo recente com dados da missão ECOSTRESS da NASA
encontrou relações entre a intensidade de um incêndio florestal e o estresse hídrico em
plantas medido nos meses anteriores ao incêndio. As correlações não eram apenas uma
questão de plantas secas queimando mais do que hidratadas; algumas áreas onde a
vegetação tinha água suficiente queimavam mais severamente, possivelmente porque os
incêndios tinham mais combustível para consumir.
A pesquisa, liderada por cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no sul da
Califórnia, baseia-se em dados de uso de água de plantas coletados pelo ECOSTRESS ,
abreviação de ECOsystem and Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space
Station. O instrumento mede a temperatura das plantas à medida que elas aquecem quando
ficam sem água. Para este estudo, os pesquisadores se concentraram em dados coletados
durante partes de 2019 e início de 2020 em seis áreas – três nas montanhas do sul da
Califórnia e três na Sierra Nevada – que foram posteriormente queimadas por incêndios
florestais.
Outra pesquisa mostrou que a temporada de incêndios florestais no oeste dos EUA está
começando no início do ano e aumentando em duração e gravidade. Na Califórnia – um estado
com 33 milhões de acres (13 milhões de hectares) de florestas, grande parte gerenciada por
agências federais, estaduais e locais – informações detalhadas sobre a relação entre
incêndios florestais e a disponibilidade de água para a vegetação podem ajudar as autoridades
de gerenciamento de incêndios identificar não apenas se uma área provavelmente pegará
fogo, mas quão sério será o dano se isso acontecer.
“Estamos em uma megaseca intensa – a pior em 1.200 anos – e está criando condições para
incêndios mais catastróficos”, disse Christine Lee, coautora do estudo no JPL. “Conjuntos de
dados como os do ECOSTRESS serão críticos para o avanço da ciência e podem fornecer
informações para apoiar aqueles que estão respondendo às crises das mudanças climáticas.”
Comparando os dados do ECOSTRESS com imagens de satélite pós-fogo separadas, os
pesquisadores descobriram que a taxa na qual as plantas liberam água por “transpiração” –
um processo conhecido como evapotranspiração – bem como a eficiência com que usam a
água para a fotossíntese, podem ajudar a prever se os incêndios florestais subsequentes são
mais ou menos intenso. Ambas as medidas indicam se uma comunidade de plantas está
recebendo água suficiente ou está sob estresse por falta dela.
“Estávamos tentando entender o que impulsiona as diferenças no motivo pelo qual algumas
áreas têm queimaduras graves e outras não”, disse Madeleine Pascolini-Campbell, cientista
de água e ecossistemas do JPL e principal autora do artigo. “Os resultados mostram como o
estresse hídrico é crucial para prever quais áreas queimam mais e por que é importante
monitorar a vegetação nessas regiões.”

Monitorando o estresse da planta
Como os humanos, as plantas lutam para funcionar quando estão muito quentes. E da
mesma forma que a transpiração ajuda os humanos a se refrescarem, as plantas dependem
da evapotranspiração para regular sua temperatura. A evapotranspiração combina a taxa na
qual as plantas perdem água à medida que evapora do solo e por transpiração, na qual elas
liberam água através de aberturas em suas folhas, chamadas de estômatos. Para evitar
perder muita água, as plantas começam a fechar seus estômatos se ficarem muito secas.
“Como resultado, eles começam a esquentar porque não têm mais o benefício de 'suar'”,
disse Lee. “Com o ECOSTRESS, podemos observar essas mudanças muito finas na
temperatura, que são usadas para entender as mudanças na evapotranspiração e na
eficiência do uso da água.”
Em geral, a evapotranspiração mais lenta e a menor eficiência sinalizam que as plantas estão
estressadas. Valores mais altos indicam que as plantas estão recebendo água suficiente.
O ECOSTRESS rastreia a evapotranspiração por meio de um radiômetro térmico de alta
resolução que pode medir a temperatura de trechos da superfície da Terra tão pequenos
quanto 130 por 230 pés (40 por 70 metros).
Alto versus baixo estresse
No artigo, publicado na Global Ecology and Biogeography, os pesquisadores descobriram que
as variáveis relacionadas ao estresse hídrico, juntamente com a elevação, eram preditores
dominantes da gravidade das queimaduras em áreas atingidas por três incêndios florestais no
sul da Califórnia em 2020: o Bobcat Fire na Floresta Nacional de Angeles. , juntamente com os
incêndios de Apple e El Dorado na Floresta Nacional de San Bernardino.
Se o estresse mais alto ou mais baixo previa queimadas mais severas dependia do tipo
primário de vegetação em uma área, disse Pascolini-Campbell. Por exemplo, florestas de
pinheiros estressadas tendem a queimar mais severamente, sugerindo que condições mais
secas tornam as árvores mais inflamáveis. Enquanto isso, nas pastagens, o menor estresse
tendeu a se correlacionar com mais danos causados pelas queimadas, uma possível indicação
de que o crescimento robusto da vegetação produziu mais combustível, resultando em
chamas mais intensas. E nas regiões de Sierra Nevada queimadas pelo Creek Fire, o Sequoia
Complex Fire e o North Complex Fire, os resultados mostraram relações mais fracas entre o
estresse pré-fogo e a gravidade da queima. Os autores do estudo levantam a hipótese de que
variáveis não capturadas na análise – vento ou outras condições climáticas – foram mais
influentes nessas áreas de queimadas.
Apoiando os tomadores de decisão
O estudo ocorre no momento em que a NASA está aumentando os esforços para mobilizar sua
tecnologia, experiência e recursos para estudar incêndios florestais. A agência anunciou em
maio a formação da NASA Wildland FireSense, uma iniciativa destinada a reunir especialistas
de diferentes disciplinas, juntamente com tecnologia avançada e ferramentas analíticas, para
desenvolver abordagens que possam informar e orientar os tomadores de decisão no
gerenciamento de incêndios.
A importância de ferramentas como o ECOSTRESS, que está programado para operar até

setembro de 2023, aumentará à medida que as mudanças climáticas aumentarem o risco de
incêndios florestais no oeste dos EUA, disse Pascolini-Campbell. “É uma região de alta
prioridade para usar esses tipos de estudos para ver quais áreas são as mais vulneráveis”,
acrescentou.
FONTE:https://www.jpl.nasa.gov/news/nasa-data-on-plant-sweating-could-help-predict-wildfire-severity
FONTE:https://ecostress.jpl.nasa.gov/

Vencer o calor: investindo em soluções pró-pobres para resiliência urbana
Esta publicação examina oportunidades para buscar iniciativas de resiliência urbana
pró-pobres para reduzir os impactos crescentes do estresse térmico enfrentado pelas
populações urbanas na Ásia e no Pacífico.
As cidades da região estão cada vez mais em risco de ondas de calor, que devem ser mais
severas e persistentes devido ao aquecimento global. Os pobres urbanos são especialmente
vulneráveis ao estresse térmico e aos impactos associados à saúde e à produtividade, pois
geralmente trabalham ao ar livre e tendem a viver em moradias superlotadas sem ventilação
ou refrigeração adequadas. A publicação enfatiza que as políticas e investimentos para lidar
com o estresse térmico nas cidades precisam ser baseados em planejamento de longo prazo
e ações em todas as escalas: individual e domiciliar, bairro e cidade.
FONTE:https://www.adb.org/sites/default/files/publication/815696/beating-heat-pro-poor-solutions-urban-resilience.pdf

Otimizando a saúde do cérebro ao longo da vida: documento de posicionamento da OMS
A saúde do cérebro é um campo em rápida expansão. O documento de posicionamento da
OMS sobre a otimização da saúde do cérebro ao longo da vida é um complemento técnico ao
plano de ação global intersetorial recentemente adotado sobre epilepsia e outros distúrbios
neurológicos 2022–2031 .
Muitos determinantes são conhecidos por afetar a saúde do cérebro em diferentes fases da
vida. O documento de posicionamento fornece uma estrutura conceitual para o que é a saúde
do cérebro e como a saúde do cérebro pode ser otimizada ao longo da vida com ações nos
seguintes grupos de determinantes: saúde física, ambientes saudáveis, segurança,
aprendizado e conexão social e acesso a serviços de qualidade. A otimização da saúde
cerebral pode não apenas reduzir a prevalência e a carga de distúrbios neurológicos, mas
também melhorar a saúde mental e física em geral e criar impactos sociais e econômicos
positivos, os quais contribuem para um maior bem-estar e ajudam o avanço da sociedade,
independentemente da presença ou ausência de distúrbios.
FONTE:https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_10Add4-en.pdf
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240054561

Prevenção de lesões e violência: uma visão geral
Este breve documento de advocacia destaca a carga, os riscos e a prevenção de lesões e
violência, que tiraram a vida de 4,4 milhões de pessoas em 2019 e constituem 8% de todas as
mortes. Entre as causas de morte relacionadas a lesões incluem acidentes de trânsito, afogamento, quedas, queimaduras, envenenamento e violência contra si mesmo ou contra outros.
Para pessoas de 5 a 29 anos, três das cinco principais causas de morte estão relacionadas a
lesões, incluindo lesões no trânsito, homicídio e suicídio. Lesões e violência não são distribuídas uniformemente entre os países – algumas pessoas são mais vulneráveis do que outras,
dependendo das condições em que nascem, crescem, trabalham, vivem e envelhecem; em
geral, ser jovem, do sexo masculino e de baixo nível socioeconômico aumenta o risco de lesão.
Este documento, dirigido aos profissionais de saúde pública; pesquisadores de prevenção de
lesões, praticantes e defensores; e doadores, chama a atenção para estratégias específicas
baseadas em provas científicas sólidas que são eficazes e rentáveis na prevenção de lesões e
violência; é fundamental que essas estratégias sejam mais amplamente implementadas.
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240047136

Eventos extremos secos-quentes compostos, melhorando a preparação e
resposta individual e comunitária
O objetivo deste relatório é discutir a necessidade de melhor preparação e resposta individual e comunitária a eventos extremos secos e quentes, e destacar os benefícios que tais
melhorias trariam. A frequência de ondas de calor, secas e incêndios florestais simultâneos
ou consecutivos está aumentando. Eventos extremos secos-quentes compostos, definidos
como uma mistura de ocorrência simultânea ou sequencial de ondas de calor, secas e incêndios, contribuem para riscos e impactos tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente.
Eventos extremos secos-quentes compostos já representam sérios impactos na saúde e
bem-estar humanos, e esses impactos devem aumentar no futuro. O desenvolvimento e
implementação de planos de ação de eventos extremos secos-quentes compostos é essencial
para reduzir os efeitos adversos à saúde dos eventos extremos secos-quentes atuais e futuros.
O relatório destaca que a necessidade de melhor preparação individual e comunitária e
resposta a eventos extremos secos e quentes não pode ser ignorada. A preparação e resposta
individual e comunitária a eventos extremos secos e quentes têm muitos benefícios a curto,
médio e longo prazo. Países e cidades se beneficiarão de melhores parcerias entre o governo
nacional e local e em todos os setores da sociedade (por exemplo, saúde e assistência social,
transporte, habitação, energia, negócios). Indivíduos e comunidades se beneficiarão de melhores formas e ações para preparar, responder e reduzir os impactos. Um primeiro passo
importante para construir essas parcerias é adotar uma abordagem de baixo para cima para
desenvolver e implementar um plano de ação participativo e claro para toda a sociedade sobre
como os indivíduos e as comunidades são apoiados antes e durante um evento extremo seco
e quente. Uma chamada à ação para pensar e discutir como podem ser os planos de ação
compostos para eventos extremos secos e quentes e uma conversa contínua sobre como proteger e promover a saúde e o bem-estar para todos, em todos os lugares.
FONTE;https://www.cambridge.org/engage/api-gateway/coe/assets/orp/resource/item/61963553b039f225fba97b30/orig
inal/compound-dry-hot-extreme-events-improving-individual-and-community-preparedness-and-response.pdf

Observações da Terra de eventos de calor extremo: aproveitando os recursos atuais para aprimorar a pesquisa e a ação sobre o calor
No verão boreal de 2021, quando os extremos de calor provocaram a morte em massa em
sistemas ecológicos, levaram os sistemas de engenharia ao ponto de ruptura e ameaçaram a
saúde e o bem-estar das pessoas em todo o hemisfério norte, era impossível ignorar a natureza intensificadora do calor do verão . Isso, ocorrendo nos mesmos meses de inundações mortais e incêndios historicamente intensos em vários países, é alarmante e profundamente perturbador. Como Amitav Ghosh escreveu sobre os extremos climáticos: 'eles são o misterioso
trabalho de nossas próprias mãos que retornam para nos assombrar em formas e formas
impensáveis' [ 1 ]. O verão de 2021 conheceu essa descrição vívida. Foi também uma prévia dos
maiores extremos que estão por vir e um indicador de que mesmo as comunidades ricas estão
mal preparadas para reduzir os danos do calor extremo sob as mudanças climáticas.
Compreender e preparar-se para esses extremos de calor intenso requer colaboração
transdisciplinar em diversas comunidades, setores e campos de pesquisa. Aqui destacamos
o poderoso papel que as observações da Terra (EOs) derivadas de satélite podem desempenhar nesses esforços. No contexto dos extremos de calor de 2021, consideramos as contribuições da OE em quatro áreas: monitoramento, atribuição, projeção e adaptação a eventos de
calor extremo.
FONTE:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac30c0/pdf

Inscrições abertas para a 7ª Chamada de Bolsas - Projeto GEF Pró-Espécies
A Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE, torna pública a presente chamada para a concessão de bolsas de auxílio e fomento à pesquisa no âmbito do Projeto Estratégia Nacional
para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção (GEF
Pró-Espécies), conforme termos estabelecidos presente edital:
Os interessados deverão, obrigatoriamente, enviar o currículo em formato PDF, conforme
modelo da plataforma Lattes/CNPq, informar o nº do CPF e telefone para contato para o
e-mail proespecies@funape.org.br até as 00h00min do dia 23 de agosto de 2022, indicando no
assunto: “nome da vaga – local de atuação – nome do candidato”.
As informações prestadas são de responsabilidade do candidato e deverão estar em conformidade com o currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes/CNPq.
Fonte: SEGER/GEPRO.
FONTE:https://funape.org.br/novo/noticia_separada.php?ZGVzdGlubz0xNzIyMg

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/

