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Reunião com Prefeito de Santo Antônio de Posse

Reunião aconteceu no dia 09 de agosto no Gabinete do Prefeito João Leandro Lolli.
O Coordenador Regional, Sidnei Furtado, fez apresentação sobre importância do
aparelhamento da Defesa Civil municipal e adesão na Iniciativa Construindo Cidades
Resilientes.

Moradores de Campinas recebem treinamento
ajudar bombeiros no combate a queimadas

para

FONTE:https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/videos-jornal-da-eptv-2-edicao-campinas-e-piracicaba/
FONTE:HTTPS://G1.GLOBO.COM/SP/CAMPINAS-REGIAO/INDEX/FEED/PAGINA-4.GHTML

A hipótese de vazamento do laboratório COVID: o que os
cientistas fazem e não sabem
A natureza examina os argumentos de que o coronavírus SARS-CoV-2 escapou de um
laboratório na China e a ciência por trás deles.
O debate sobre a ideia de que o coronavírus SARS-CoV-2 emergiu de um laboratório
aumentou nas últimas semanas, coincidindo com a Assembleia Mundial da Saúde anual,
na qual a Organização Mundial da Saúde (OMS) e funcionários de quase 200 países
discutiram o COVID 19 pandemia. Após a assembleia do ano passado, a OMS concordou
em patrocinar a primeira fase de uma investigação sobre as origens da pandemia, que
ocorreu na China no início de 2021 .
A maioria dos cientistas afirma que o SARS-CoV-2 provavelmente tem origem natural e
foi transmitido de um animal para o homem. No entanto, um vazamento de laboratório
não foi descartado e muitos estão pedindo uma investigação mais profunda sobre a
hipótese de que o vírus surgiu do Instituto de Virologia de Wuhan (WIV), localizado na
cidade chinesa onde os primeiros casos COVID-19 foram relatados . Em 26 de maio, o
presidente dos EUA, Joe Biden, encarregou a Comunidade de Inteligência dos EUA de unir
esforços para encontrar as origens do SARS-CoV-2, quaisquer que sejam, e apresentar um
relatório em 90 dias.
Austrália, União Europeia e Japão também pediram uma investigação robusta sobre as
origens do SARS-CoV-2 na China. A OMS ainda não revelou a próxima fase de sua
investigação. Mas a China pediu que a investigação examine outros países. Tal
reticência, e o fato de a China ter ocultado informações no passado, alimentou as
suspeitas de um 'vazamento de laboratório'. Por exemplo, funcionários do governo
chinês suprimiram dados cruciais de saúde pública no início da pandemia COVID-19 e
durante a epidemia de síndrome respiratória aguda grave (SARS) de 2002–04, de acordo
com relatórios de alto nível 1 , 2 .
Na assembleia, Mike Ryan, diretor de emergências de saúde da OMS, pediu menos
politização dos chamados para investigação de origem , que, em muitos aspectos,
evoluíram para denúncias. “Nos últimos dias, vimos mais e mais e mais discursos na mídia,
com pouquíssimas notícias reais, ou evidências, ou novo material”, disse Ryan. "Isso é
perturbador."
A natureza analisa os principais argumentos que sustentam um vazamento de
laboratório e até que ponto a pesquisa tem respostas.

Ainda não há nenhuma evidência substancial de vazamento de laboratório. Por que os
cientistas ainda estão considerando isso?
Os cientistas não têm evidências suficientes sobre as origens do SARS-CoV-2 para
descartar a hipótese de vazamento no laboratório ou para provar a alternativa - que o
vírus tem uma origem natural. Muitos pesquisadores de doenças infecciosas concordam
que o cenário mais provável é que o vírus evoluiu naturalmente e se espalhou de um
morcego diretamente para uma pessoa ou através de um animal intermediário. A maioria
das doenças infecciosas emergentes começa com um transbordamento da natureza, como
foi visto com HIV, epidemias de influenza, surtos de Ebola e os coronavírus que causaram
a epidemia de SARS no início de 2002 e o surto de síndrome respiratória do Oriente Médio
(MERS) no início de 2012.
Os pesquisadores têm algumas pistas que apóiam uma origem natural. Os morcegos são
portadores conhecidos de coronavírus, e os cientistas determinaram que o genoma do
SARS-CoV-2 é mais semelhante ao do RATG13, um coronavírus que foi encontrado pela
primeira vez em um morcego ferradura ( Rhinolophus affinis ) na província de Yunnan, no
sul da China, em 2013 3 . Mas o genoma do RATG13 é apenas 96% idêntico ao do SARSCoV-2, sugerindo que um parente mais próximo do vírus - aquele que foi transmitido aos
humanos - permanece desconhecido.
Ainda assim, permanece a possibilidade de que o SARS-CoV-2 tenha escapado de um
laboratório. Embora os vazamentos de laboratório nunca tenham causado uma
epidemia, eles resultaram em pequenos surtos envolvendo vírus bem
documentados. Um exemplo relevante aconteceu em 2004, quando dois pesquisadores
foram infectados independentemente pelo vírus que causa a SARS em um laboratório
de virologia em Pequim que estudou a doença. Eles espalharam a infecção para outras
sete pessoas antes que o surto fosse contido.
Quais são os principais argumentos para um vazamento de laboratório?
Em teoria, COVID-19 poderia ter vindo de um laboratório de algumas maneiras. Os
pesquisadores podem ter coletado o SARS-CoV-2 de um animal e o mantido em seu
laboratório para estudo, ou podem tê-lo criado por meio da engenharia de genomas de
coronavírus. Nessas situações, uma pessoa no laboratório pode ter sido acidental ou
deliberadamente infectada pelo vírus e, em seguida, espalhado para outras pessoas desencadeando a pandemia. Atualmente não há evidências claras para apoiar esses
cenários, mas eles não são impossíveis.
As pessoas têm apresentado uma série de argumentos para uma origem de laboratório
para SARS-CoV-2 que atualmente são conjecturas.

Uma delas é suspeita de que, quase um ano e meio após o início da pandemia, o parente
mais próximo da SARS-CoV-2 ainda não foi encontrado em um animal. Outro sugere que
não é coincidência que o COVID-19 foi detectado pela primeira vez em Wuhan, onde está
localizado um importante laboratório que estuda coronavírus, o WIV.
Alguns defensores do vazamento de laboratório afirmam que o vírus contém
características incomuns e sequências genéticas que sinalizam que ele foi desenvolvido
por humanos. E alguns dizem que o SARS-CoV-2 se espalha entre as pessoas tão
prontamente que deve ter sido criado com essa intenção. Outro argumento sugere que o
SARS-CoV-2 pode ter derivado de coronavírus encontrados em uma mina não utilizada
onde os pesquisadores WIV coletaram amostras de morcegos entre 2012 e 2015.
Então, o que os pesquisadores de doenças infecciosas e biólogos evolutivos dizem sobre
esses argumentos?
É suspeito que nenhum animal foi identificado como transmissor do vírus para
humanos?
As investigações sobre a origem do surto costumam levar anos e alguns culpados
permanecem desconhecidos. Demorou 14 anos para descobrir a origem da epidemia de
SARS, que começou com um vírus em morcegos que se espalhou para os
humanos, provavelmente por meio de algas . Até o momento, um vírus Ebola completo
nunca foi isolado de um animal na região onde ocorreu o maior surto do mundo entre
2013 e 2016.
As investigações de origem são complicadas porque os surtos entre animais que não são
os principais hospedeiros de um determinado vírus, como civetas no caso da SARS,
costumam ser esporádicos. Os pesquisadores devem encontrar o animal certo antes que
ele morra ou cure a infecção. E, mesmo que o teste do animal seja positivo, os vírus
encontrados na saliva, nas fezes ou no sangue costumam ser degradados, dificultando o
sequenciamento de todo o genoma do patógeno.
Os cientistas fizeram algum progresso desde o início da pandemia, no entanto. Por
exemplo, um relatório, publicado no servidor de pré-impressão bioRxiv em 27 de maio,
sugere que RmYN02, um coronavírus em morcegos no sul da China, pode estar mais
relacionado ao SARS-CoV-2 do que o RATG13 é 4 .
Quanto a encontrar um animal hospedeiro intermediário, pesquisadores na China
testaram mais de 80.000 animais selvagens e domesticados; nenhum foi positivo para
SARS-CoV-2. Mas esse número é uma pequena fração dos animais do país. Para restringir
a pesquisa, dizem os pesquisadores, mais testes estratégicos são necessários para isolar os
animais que são mais suscetíveis à infecção e aqueles que entram em contato próximo

com as pessoas. Eles também sugerem o uso de testes de anticorpos para identificar
animais que já foram infectados com o vírus.
É suspeito que a WIV esteja em Wuhan?
Os laboratórios de virologia tendem a se especializar nos vírus que os cercam, diz Vincent
Munster, virologista do Rocky Mountain Laboratories, uma divisão do National Institutes
of Health, em Hamilton, Montana. A WIV é especializada em coronavírus porque muitos
foram encontrados na China e arredores. Munster cita outros laboratórios que se
concentram em doenças virais endêmicas: laboratórios de influenza na Ásia, laboratórios
de febre hemorrágica na África e laboratórios de dengue na América Latina, por
exemplo. “Nove em cada dez vezes, quando há um novo surto, você encontrará um
laboratório que trabalhará com esses tipos de vírus nas proximidades”, diz Munster.
Os pesquisadores observam que um surto de coronavírus em Wuhan não é
surpreendente, porque é uma cidade de 11 milhões de pessoas em uma região mais
ampla onde foram encontrados coronavírus. Ele contém um aeroporto, estações de trem
e mercados que vendem mercadorias e animais selvagens transportados de toda a
região 5 - o que significa que um vírus pode entrar na cidade e se espalhar rapidamente.
O vírus tem recursos que sugerem que foi criado em um laboratório?
Vários pesquisadores investigaram se as características do SARS-CoV-2 sinalizam que ele
foi desenvolvido por bioengenharia. Uma das primeiras equipes a fazer isso, liderada
por Kristian Andersen, virologista da Scripps Research em La Jolla, Califórnia,
determinou que isso era “improvável” por alguns motivos, incluindo a falta de
assinaturas de manipulação genética 6 . Desde então, outros perguntaram se o local de
clivagem da furina do vírus - um recurso que o ajuda a entrar nas células - é evidência de
engenharia, porque o SARS-CoV-2 tem esses locais, mas seus parentes mais próximos
não. O local de clivagem da furina é importante porque está na proteína spike do vírus, e a
clivagem da proteína nesse local é necessária para que o vírus infecte as células.
Mas muitos outros coronavírus têm locais de clivagem da furina, como os coronavírus que
causam resfriados 7 . Como os vírus que contêm o site estão espalhados por toda a árvore
genealógica do coronavírus, em vez de confinados a um grupo de vírus intimamente
relacionados, Stephen Goldstein, virologista da Universidade de Utah em Salt Lake City, diz
que o site provavelmente evoluiu várias vezes porque fornece uma vantagem evolutiva. A
evolução convergente - o processo pelo qual organismos que não estão intimamente
relacionados evoluem independentemente características semelhantes como resultado da
adaptação a ambientes semelhantes - é incrivelmente comum.
Outra característica do SARS-CoV-2 que chamou a atenção é uma combinação de
nucleotídeos subjacentes a um segmento do local de clivagem da furina: CGG (estes

codificam o aminoácido arginina). Um artigo do Medium que especula sobre a origem do
laboratório para SARS-CoV-2 cita David Baltimore, ganhador do Nobel e professor emérito
do Instituto de Tecnologia da Califórnia em Pasadena, dizendo que os vírus geralmente
não têm esse código específico para arginina, mas os humanos costumam fazer isso - uma
“arma fumegante”, sugerindo que os pesquisadores podem ter adulterado o genoma do
SARS-CoV-2.
Andersen diz que Baltimore estava incorreto sobre esse detalhe, no entanto. No SARSCoV-2, cerca de 3% dos nucleotídeos que codificam a arginina são CGG, diz ele. E ele
aponta que cerca de 5% dos que codificam arginina no vírus que causou a epidemia de
SARS original também são CGG. Em um e-mail para a Nature , Baltimore diz que Andersen
pode estar correto ao afirmar que a evolução produziu o SARS-CoV-2, mas acrescenta que
“há outras possibilidades e elas precisam ser consideradas com cuidado, que é tudo o que
eu quis dizer”.
É verdade que o SARS-CoV-2 deve ter sido projetado porque é perfeito para causar uma
pandemia?
Muitos cientistas dizem não. Só porque o vírus se espalha entre humanos não significa
que tenha sido projetado para isso. Também floresce entre os visons e infecta uma série
de mamíferos carnívoros . E não foi perfeitamente transmissível entre humanos durante a
maior parte do ano passado. Em vez disso, variantes novas e mais eficientes evoluíram ao
redor do mundo. Para citar um exemplo, a variante altamente transmissível do SARS-CoV2 relatada pela primeira vez na Índia (B.1.617.2, ou Delta) tem mutações nos nucleotídeos
que codificam seu local de clivagem da furina que parecem tornar o vírus melhor na
infecção de células 8 .
“Este não era um patógeno extremamente adaptado”, diz Joel Wertheim, epidemiologista
molecular da Universidade da Califórnia em San Diego.
Os pesquisadores coletaram o SARS-CoV-2 de uma mina?
Pesquisadores da WIV coletaram centenas de amostras de morcegos empoleirados em
uma mina entre 2012 e 2015, depois que vários mineiros que trabalhavam lá ficaram
doentes com uma doença respiratória desconhecida. (No ano passado, os pesquisadores
relataram que as amostras de sangue retiradas dos mineiros deram resultados negativos
para anticorpos contra SARS-CoV-2, o que significa que a doença provavelmente não era
COVID-19 9. ) De volta ao laboratório, os pesquisadores WIV detectaram quase 300
coronavírus no amostras de morcegos, mas eles foram capazes de obter sequências
genômicas completas ou parciais de menos de uma dúzia, e nenhuma das que foram
relatadas era SARS-CoV-2 9 , 10. Durante a investigação de origens liderada pela OMS no
início deste ano, os pesquisadores da WIV disseram aos investigadores que eles cultivaram

apenas três coronavírus no laboratório, e nenhum estava intimamente relacionado ao
SARS-CoV-2.
Embora os investigadores não vasculhem os freezers do WIV para confirmar essa
informação, o baixo número de genomas e culturas não surpreende os
virologistas. Munster diz que é extremamente difícil extrair coronavírus intactos de
amostras de morcegos. Os níveis de vírus tendem a ser baixos nos animais, e os vírus são
frequentemente degradados nas fezes, saliva e gotículas de sangue. Além disso, quando
os pesquisadores querem estudar ou alterar geneticamente os vírus, eles precisam mantêlos (ou imitadores sintéticos deles) vivos, encontrando as células animais vivas
apropriadas para os vírus habitarem no laboratório, o que pode ser um desafio.
Portanto, para que o SARS-CoV-2 tivesse vindo desta mina na China, os pesquisadores da
WIV teriam que superar alguns sérios desafios técnicos - e eles teriam mantido a
informação em segredo por vários anos e enganado os investigadores no estudo liderado
pela OMS missão, apontam os cientistas. Não há evidência disso, mas não pode ser
descartado.
O que vem a seguir para investigações de vazamento de laboratório?
Biden pediu à Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos que apresentasse um
relatório a ele em 90 dias. Talvez esta investigação lance luz sobre informações secretas
dos EUA relatadas pelo The Wall Street Journal, sugerindo que três membros da equipe
do WIV estavam doentes em novembro de 2019, antes que os primeiros casos de
COVID-19 fossem relatados na China. O artigo afirma que as autoridades americanas têm
opiniões diferentes sobre a qualidade dessa informação. E os pesquisadores do WIV
afirmaram que a equipe do instituto apresentou resultados negativos para anticorpos que
indicariam infecção por SARS-CoV-2 antes de janeiro de 2020.
Na semana passada, Anthony Fauci, o principal conselheiro médico de Biden, pediu às
autoridades chinesas que liberassem os registros hospitalares dos membros da equipe do
WIV. Outros pediram amostras de sangue de membros da equipe do WIV e acesso a
amostras de morcegos e vírus, cadernos de laboratório e discos rígidos do WIV. Mas não
está claro o que essas solicitações resultarão, porque a China não cedeu às exigências de
uma investigação laboratorial completa. Um porta-voz do Ministério das Relações
Exteriores da República Popular da China, Zhao Lijian, disse que os laboratórios dos EUA
deveriam ser investigados e que algumas pessoas nos Estados Unidos “não se importam
com fatos ou verdades e têm interesse zero em um estudo sério das origens com base
científica ”.
Conforme a investigação de Biden começa e a OMS considera a próxima fase em seu
estudo de origem, os especialistas em pandemia estão se preparando para um longo

caminho pela frente. “Queremos uma resposta”, diz Jason Kindrachuk, virologista da
Universidade de Manitoba em Winnipeg, Canadá. “Mas podemos ter que continuar
juntando pedaços de evidências conforme as semanas, meses e anos avançam.”
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-01529-3

Doença por coronavírus (COVID-19): Hidroxicloroquina
A OMS não recomenda hidroxicloroquina para prevenir COVID-19. Esta recomendação é
baseada em seis estudos com mais de 6.000 participantes que não receberam COVID-19
e receberam hidroxicloroquina. O uso de hidroxicloroquina para prevenção teve pouco
ou nenhum efeito na prevenção de doenças, hospitalização ou morte por COVID19. Tomar hidroxicloroquina para prevenir COVID-19 pode aumentar o risco de diarreia,
náusea, dor abdominal, sonolência e dor de cabeça. Mais informações podem ser
encontradas aqui. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-prophylaxes-2021-1
No entanto, a hidroxicloroquina e a cloroquina são seguras para uso em pacientes com
doenças autoimunes ou malária (não COVID-19).
A OMS recomenda a hidroxicloroquina como tratamento para COVID-19?
A OMS não recomenda hidroxicloroquina como tratamento para COVID-19. Esta
recomendação é baseada em 30 estudos com mais de 10.000 pacientes COVID-19. A
hidroxicloroquina não reduziu a mortalidade, a necessidade ou a duração da ventilação
mecânica. Tomar hidroxicloroquina para tratar COVID-19 pode aumentar o risco de
problemas de ritmo cardíaco, distúrbios do sangue e da linfa, lesão renal, problemas
hepáticos
e
insuficiência.
Mais informações podem ser encontradas aqui. https://www.who.int/publications/i/item/WHO2019-nCoV-therapeutics-2021.2

No entanto, a hidroxicloroquina e a cloroquina são seguras para uso em pacientes com
doenças autoimunes ou malária (não COVID-19).
Por que a OMS interrompeu os ensaios clínicos com hidroxicloroquina como tratamento
para COVID-19?

O estudo Solidarity, o estudo Recovery do Reino Unido e uma revisão Cochrane de outras
evidências sobre a hidroxicloroquina mostraram de forma conclusiva que a
hidroxicloroquina não reduziu as mortes entre pacientes COVID-19 hospitalizados. Com
base nessa evidência, a OMS retirou o braço da hidroxicloroquina do Solidarity Trial em
junho de 2020. Mais informações podem ser encontradas aqui. https://www.who.int/newsroom/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-hydroxychloroquine
FONTE:https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-hydroxychloroquine

UNDRR Américas e Caribe Resumo do COVID-19:
Comunicar e relatar em tempos de risco – A Pandemia do
COVID-19
Confusão e desinformação têm sido uma característica da pandemia COVID-19. A
imprensa tentou explorar uma avalanche de informações para ilustrar a situação de várias
perspectivas, mas o foco na cobertura do dia-a-dia combinado com a falta de acesso a
fontes diversificadas e confiáveis complicou a tarefa.
O UNDRR organizou este webinar para ajudar a aumentar a conscientização de que a
pandemia é mais do que apenas um problema de saúde. Envolve risco sistêmico e seu
impacto em cascata em todo o mundo.
FONTE:https://drupal.preventionweb.net/publication/undrr-americas-caribbean-covid-19-brief-communicating-and-reportingtimes-risk-covid-19?utm_source=PreventionWeb&utm_campaign=aceefd74dbPreventionWeb+Newsletter%3A+Publications%2C+policies&utm_medium=email&utm_term=0_b73053c1c6-aceefd74db-363608026

Relatório de Treinamento de treinadores – Capacitação de
funcionários com o deslocamento por desastre
Este relatório resume uma sessão online de treinamento de treinadores (ToT) de quatro
dias em junho, que teve como objetivo capacitar os funcionários de fronteira para lidar
com situações de deslocamento por desastre. O ToT é a 2ª fase do treinamento que
segue a primeira entrega virtual a funcionários de fronteira da Organização dos Estados do
Caribe Oriental e da Comunidade do Caribe (CARICOM) em junho de 2020.

O treinamento foi organizado em resposta ao feedback dos participantes após a 1ª fase do
programa. Assim, buscou atender às preocupações levantadas pelos participantes, como a
duração das sessões e a necessidade de cobertura de conteúdo especializado. Além disso,
o ToT aborda especificamente uma solicitação dos participantes para que um treinamento
de instrutores seja incorporado em sessões futuras.
A entrega do ToT, portanto, também visa abordar a sustentabilidade do treinamento de
funcionários de fronteira para lidar com o deslocamento por desastre e, portanto, destinase a apoiar a futura oferta de treinamento nacional em todo o Caribe.
FONTE:https://drupal.preventionweb.net/publication/report-training-trainers-building-capacity-border-officials-addressdisaster?utm_source=PreventionWeb&utm_campaign=aceefd74dbPreventionWeb+Newsletter%3A+Publications%2C+policies&utm_medium=email&utm_term=0_b73053c1c6-aceefd74db-363608026

Análise da Inclusão da RRD nos compromissos nacionais de
mudança climática
O objetivo deste estudo foi revisar os Planos Nacionais de Adaptação (NAPs) /
Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) selecionados e documentos de
contribuição para entender melhor como a gestão de risco de desastres é abordada em
documentos de mudança climática, e se as questões de risco sistêmico onde os impactos
em cascata entre os setores são considerado.
Como tal, o estudo avaliou o nível de integração da adaptação às mudanças climáticas e
redução do risco de desastres em seis aspectos críticos (instituições, políticas, operações,
gestão de dados, gestão do conhecimento e finanças) em dez países selecionados como
estudos de caso: Benin, Etiópia , Fiji, Guiana, Kiribati, Malawi, São Vicente e Granadinas,
Sudão, Sri Lanka e Uganda.
Há uma integração significativa da RRD nos NAPs e NDCs da maioria dos países. Todos os
países usaram vários conjuntos de dados e modelos durante o desenvolvimento de NAP e
NDCs. No entanto, apenas alguns países realizaram uma avaliação detalhada de
vulnerabilidade ou risco. Com base nesta análise, um conjunto de recomendações práticas
é fornecido como um nível de entrada para integrar a adaptação às mudanças climáticas e
medidas de redução do risco de desastres.
FONTE:HTTPS://DRUPAL.PREVENTIONWEB.NET/PUBLICATION/ANALYSIS-DRR-INCLUSION-NATIONAL-CLIMATE-CHANGECOMMITMENTS?UTM_SOURCE=PREVENTIONWEB&UTM_CAMPAIGN=A872B9C133PREVENTIONWEB+NEWSLETTER%3A+KNOWLEDGE+BASE+HIGHLIGHT&UTM_MEDIUM=EMAIL&UTM_TERM=0_B73053C1C6A872B9C133-363608026

Projeto de animal de estimação: 5 maneiras de preparar
seu animal de estimação para emergências

Seu animal de estimação é família. A segurança e o bem-estar deles são uma prioridade
para você todos os dias, mas você já pensou no que faria com seu animal de estimação
em uma emergência?
Muitas pessoas não pensam em estar preparadas até que uma emergência esteja à sua
porta. Quando ocorre um desastre, eles podem optar por ignorar as ordens de evacuação
porque não sabem o que fazer com seus animais de estimação. Tente imaginar ter que
tomar a decisão de deixar seu animal de estimação para trás durante uma enchente,
incêndio, furacão ou outra emergência - isso foi uma realidade para muitos donos de
animais durante emergências recentes, incluindo os furacões Florence e Michael, os
incêndios florestais da Califórnia e a erupção de Vulcão Kīlauea do Havaí em 2018.
Embora você nunca possa controlar completamente o que acontecerá durante uma
emergência, você pode tomar medidas para estar o mais preparado possível para
desastres com aviso prévio, como furacões, e emergências sem aviso prévio, como
incêndios em casas. Ao realizar algumas ações fáceis agora, você pode evitar a
necessidade de tomar decisões difíceis e perigosas durante uma emergência.
1. Obtenha seu animal de estimação com microchip. É relativamente barato ter um
veterinário implantando um microchip que contém as informações de contato do
proprietário. Os proprietários podem ser localizados se um abrigo ou clínica
veterinária fizer a varredura do chip. Encontrar um animal de estimação perdido
que não recebeu um microchip pode ser extremamente difícil e muitas vezes
impossível. Se o seu animal de estimação já está com microchip, certifique-se de
que as informações de registro estejam atualizadas para que você possa ser
contatado se o seu animal for encontrado.

2. Prepare um kit de desastres para seu animal de estimação com antecedência,
juntamente com as necessidades pessoais de sua família . Inclua tudo o que seu
animal de estimação precisa, desde comida e receitas até coleiras e roupas de
cama. Embora isso signifique comprar o dobro de coisas, será mais rápido e fácil
reunir os itens do seu animal de estimação se você os tiver todos juntos e prontos
para uma emergência.
Colete e proteja os registros veterinários do seu animal, certificados de vacinação antirábica, informações de microchip e quaisquer prescrições. Certifique-se de que os itens
sejam armazenados com sua papelada importante em recipientes à prova d'água. E não se
esqueça das informações mais básicas, mas importantes - suas informações de contato e
uma foto do seu animal de estimação; de preferência um de vocês com seu animal de
estimação como mais uma prova de propriedade.
Visite o site Healthy Pets, Healthy People do CDC para obter uma lista de verificação
detalhada dos itens a serem incluídos no kit de emergência do seu animal de estimação.
3. Planeje onde seu animal de estimação ficará caso você precise evacuar. Os
animais de estimação geralmente não são permitidos nos centros de evacuação, a
menos que sejam animais de serviço. Você pode pedir fora-de-cidade amigos ou
parentes sobre como manter seu animal de estimação em caso de emergência
antes do tempo, ou você pode verificar um site que lista Pet-Friendly Hotéis (por
exemplo, bringfido.com ou tripswithpets.com ) para que você tenha alguns locais
pronto para reservar. Outra opção é localizar clínicas veterinárias e internatos nas
áreas onde você planeja evacuar, apenas no caso de precisar abrigar
temporariamente seu animal de estimação. Você também pode entrar em
contato com o escritório de gerenciamento de emergência local para perguntar se
eles oferecem acomodações para proprietários e animais de estimação durante
um desastre.
4. Use um sistema de amizade com amigos, familiares e vizinhos , caso você não
esteja em casa durante uma emergência. Peça a uma pessoa de confiança para
quem você possa ligar para verificar os animais de estimação e evacuá-los, se
necessário. Ter um kit pronto para uso tornará mais fácil para eles se você não
estiver lá.
5. Pratique a evacuação ou abrigo no local com seu animal de estimação. Isso ajudará
a familiarizar seu animal de estimação com o processo para que, quando chegar a
hora, não seja assustador para eles. Treinar animais de estimação para estarem em
seus transportadores pode torná-los mais confortáveis e reduzir o estresse de tirar
todos com segurança. Saiba exatamente como e onde você colocará a gaiola e os
suprimentos do seu animal de estimação em um veículo.

Para abrigar no local, escolha um cômodo com poucas ou nenhuma janela, sem produtos
químicos tóxicos ou plantas, e certifique-se de fechar pequenas áreas onde animais de
estimação assustados possam ficar presos. Inclua seu animal de estimação no plano de
sua família - todos devem saber quem irá pegar o (s) animal (is), suprimentos e onde
você os encontrará durante uma emergência.
Saiba mais sobre como preparar seu animal para emergências no site Healthy Pets,
Healthy People do CDC .
FONTE:https://blogs.cdc.gov/publichealthmatters/2019/06/pet-prep/

Unece: objetivos internacionais sobre clima não serão
alcançados sem energia nuclear
A Comissão Econômica da ONU para a Europa, Unece, lançou esta quarta-feira um
relatório destacando a importância da energia nuclear para evitar que a temperatura
global suba mais do que 1.5°Celsius.
Segundo a Unece, a energia nuclear é uma alternativa de baixo carbono que evitou as
emissões de 74 gigatoneladas de CO2 na atmosfera nos últimos 50 anos. Este volume
representa quase dois anos do total global de emissões relacionadas ao setor energético.
França e Suíça
A Comissão destaca que uma mudança rápida é necessária, uma vez que os combustíveis
fósseis, como gás e petróleo, representam mais da metade das fontes de geração elétrica
da Europa.
Atualmente, a energia nuclear é utilizada para fornecer 20% da eletricidade da região.
Onze países da região estão mais avançados, como Bélgica, Finlândia, França, Suíça e
Suécia: nestas nações, a energia nuclear fornece mais de 30% da geração de eletricidade.
A Unece explica ainda que 20 países têm plantas de energia nuclear e 15 possuem
reatores.
Mitigação da Mudança Climática
A Comissão defende que esta alternativa seja mais utilizada para que o mundo consiga
cumprir com as metas do Acordo de Paris e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável.

A Unece lembra que em um cenário sem grandes mudanças nos hábitos de alimentação e
de locomoção, a demanda para energia nuclear poderá aumentar seis vezes até 2050.
A secretária-executiva da Unece, Olga Algayeronova, afirma que a energia nuclear é
“fonte importante de eletricidade de baixo carbono e de calor, que podem contribuir para
os países atingirem a neutralidade de carbono e assim, mitigar os efeitos da mudança
climática”.
Segundo a Unece, a energia nuclear traz alguns riscos, como acidentes radiológicos e
desperdícios radioativos, que podem ser geridos com antecipação. A Comissão reconhece
que alguns países não investem no sistema por considerarem possíveis acidentes
inaceitáveis.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/08/1759592

INFORMAÇÕES
CAMPINAS RESILIENTE - OBSERVATÓRIO
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7
http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html
REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

http://www.cidadesresilientes.net/
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - UNICAMP

https://ceped.cpa.unicamp.br/
PREVENTIONWEB
http://www.preventionweb.net/english/
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes
COODENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE SÃO PAULO
http://www.defesacivil.sp.gov.br/atualizacao-cidades-resilientes/

