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Plataforma de Redução de Riscos da Região 
Metropolitana de Campinas 
Foi aprovado o Parecer do Agente Técnico referente a Proposta de Aplicação do Projeto 
“Aquisição de Equipamento de Radar Meteorológico e Implantação do Centro Regional de 
Meteorologia da RMC”. 

 

A reunião do Conselho de Desenvolvimento dos Prefeitos aconteceu no dia 14 de novembro de 
2018  no Hotel Fonte Santa Tereza – Valinhos, definiu a liberação de R$ 3 milhões do 

Fundocamp.     

 



 

Termo de compromisso assinado com a Coronel Helena dos Santos Reis – CEDEC SP 

  

 

 



 

O Conselho é formado pelos prefeitos (ou seus representantes nomeados) das 20 
cidades que compõem a Região Metropolitana de Campinas: Americana, Artur 
Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, 
Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, 
Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. 
Além de ouvir propostas e projetos de interesse geral, os membros do Conselho de 
Desenvolvimento da RMC também podem propor e cobrar ações e políticas públicas 
regionais, inclusive de outras esferas de governo. Além disso, é o Conselho que delibera 
a liberação de recursos para os diversos projetos apoiados financeiramente por recursos 
do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento da RMC). 

 

 

Resiliência do Caribe para enfrentar mudanças climáticas 
é ‘questão urgente’, diz ONU  

Em reunião sobre a adaptação dos Pequenos Estados Insulares às mudanças climáticas, 

dirigentes da ONU ressaltaram na terça-feira (13) que essas ilhas já estão sendo afetadas 

pelas alterações do meio ambiente. Países em desenvolvimento, sobretudo as nações 



caribenhas, têm sido palco de fenômenos devastadores — em 2017, o furacão Maria 

causou em Dominica perdas econômicas estimadas em 259% do Produto Interno Bruto 

(PIB) do país. 

O enviado especial da ONU para a Cúpula do Clima de 2019, Louis Alfonso De Alba, 

lembrou que no ano passado, milhares de pessoas ficaram desabrigadas no Caribe, e a 

infraestrutura de transporte, água, saúde, educação e turismo foi severamente 

impactada. “Entre 70 e 95% das casas foram danificadas em Anguilla, nas Bahamas, nas 

Ilhas Turcas e Caicos, nas Ilhas Virgens Britânicas, em Barbuda e Dominica”, afirmou o 

especialista em evento na sede da ONU, em Nova Iorque. 

De 1998 a 2017, os pequenos países e territórios caribenhos estiveram entre os dez 

Estados mais afetados financeiramente por desastres associados ao clima, alertou a 

presidente do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), Inga King. 

A dirigente defendeu que aumentar a preparação das nações caribenhas é uma 

“questão urgente”. Isso inclui ampliar investimentos na redução dos riscos de desastres, 

nos esforços de recuperação e reconstrução. 

Sobre a mobilização de recursos, Louis Alba elogiou o fato de que mais de 1,6 bilhão de 

dólares já haviam sido disponibilizados aos países do Caribe, por meio de fundos de 

reconstrução. Mas o analista expressou preocupação com outro aspecto da conjuntura 

sub-regional — a dívida externa. 

Segundo a secretária-executiva da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe 

(CEPAL), Alicia Bárcena, os países caribenhos têm uma dívida total de 52 bilhões de 

dólares — pouco mais de 70% do PIB da sub-região. De acordo com a chefe do 

organismo, os furacões Irma e Maria causaram danos calculados em 6,9 bilhões de 

dólares, quando considerados os sete países mais atingidos pelas tempestades. 

“É claro que para a comunidade internacional no geral, as medidas de mitigação das 

mudanças climáticas são urgentes e necessárias, mas para os Pequenos Estados 

Insulares, a implementação das medidas de adaptação é um imperativo”, enfatizou 

Bárcena. 



A CEPAL criou uma metodologia de avaliação de perdas e danos, já implementada em 
cinco países caribenhos. O organismo da ONU ajuda essas nações a fortalecer seus 
sistemas de monitoramento de riscos. Outro projeto da comissão é uma iniciativa que 
renegocia dívidas dos Estados, substituindo-as por investimentos e empréstimos em 
adaptação climática. 

FONTE:https://www.cepal.org/es/noticias/pequenos-estados-insulares-desarrollo-
alcanzaran-la-agenda-2030-si-logran-financiamiento 

 

 

OIM lança aplicativo móvel em português para ajudar 
migrantes 
Chama-se “MigApp” e é um aplicativo móvel para migrantes. A primeira versão foi 
lançada em 2017 e, na mais recente, a Organização Internacional para a Migração, OIM, 
apresenta muitas novidades.  A ferramenta foi redesenhada para ser ainda mais fácil de 
utilizar e conta agora com uma versão em português.  

O MigApp 3.0 passa assim a estar disponível em oito idiomas - chinês, italiano, russo; 
inglês, árabe, francês, espanhol e português. 

 
Os aplicativos móveis criaram uma nova via de comunicação com migrantes e novas 
ferramentas para a equipe da OIM realizar o seu trabalho em áreas remotas., by 
Unicef/UN036675/Sharma 

Aplicativo 



O MigApp foi projetado para ajudar os migrantes a tomarem decisões informadas 
durante as suas viagens, simplificando o acesso a informações e serviços seguros e 
confiáveis relacionados com a migração.  

O aplicativo também contém programas selecionados da Agência da ONU para a 
Migração, OIM, permitindo que a agência chegue a mais migrantes, aproveitando a mais 
recente tecnologia móvel.  

A diretora de comunicação da OIM, Marietta Muwanga-Ssevume explica que este 
lançamento é o resultado “da forte colaboração e parceria entre a Divisão de Tecnologia 
da Informação e Comunicações, o Escritório Regional na Costa Rica e as missões 
nacionais na América Central.” 

Serviços 

O destaque deste novo lançamento é o acréscimo de informações de contato para mais 
de 1.700 serviços - como escritórios de imigração e consulares, assistência ao tráfico de 
pessoas e centros médicos. Os usuários podem selecionar até cinco países ao acessar 
essas informações offline. 

Os migrantes podem também personalizar a página e escolher os países de interesse. 
Outras melhorias incluem dicas e serviços de migração, além de notícias locais. 

Objetivos 
A MigApp contribui para os esforços da OIM em apoiar os Estados-membros no 
cumprimento de três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. 

O ODS 8.7 prevê acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas. As linhas diretas 
de combate ao tráfico global da MigApp contêm informações de contato para mais de 2.800 
linhas diretas de combate ao tráfico em todo o mundo. 

Já o ODS 10.C pretende reduzir os custos de transação das remessas dos migrantes.  O 
recurso de transferência de dinheiro do MigApp lista as melhores taxas de câmbio 
disponíveis, recompensando serviços com as taxas mais baixas; e 

A outra meta é o ODS10.C, que pretende facilitar a migração ordenada, segura, regular e 
responsável,. Todos os recursos do MigApp fornecem informações e serviços trabalhando 
para esse fim. 

A primeira versão do MigApp foi lançada em 18 de dezembro de 2017 como parte da 
transição da OIM para a mobilidade digital. Os aplicativos móveis criaram uma nova via de 
comunicação com migrantes e novas ferramentas para a equipe da OIM realizar o seu 
trabalho em áreas remotas. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/11/1647431 

 

 

 



 

Apego, preparação para o bushfire, planejamento e 
resposta entre os guardiões dos animais: um estudo de 
caso do sul da Austrália 

A posse de animais foi identificada como um fator de risco para a sobrevivência humana 
de desastres naturais. Relatou-se que os guardiões de animais reagem ou agem de 
maneiras que podem colocar sua própria segurança e a do pessoal de serviços de 
emergência em risco quando confrontados com um desastre natural. 

Pesquisas recentes sugeriram que este fator de risco poderia ser reconfigurado como 
um fator de proteção, pelo qual o desejo de salvar animais de danos causados por 
desastres naturais poderia motivar o aumento do planejamento e dos comportamentos 
de preparação entre os responsáveis pelos animais. No entanto, não houve pesquisas 
para determinar se os comportamentos de planejamento e resposta a incêndios 
florestais diferem entre os donos de animais de estimação com baixo e alto apego; e 
como a relação pode diferir em relação a animais pequenos ou grandes. 

Este estudo investigou a relação entre o apego emocional das pessoas a diferentes tipos 
de animais de estimação e sua preparação e ações durante o incêndio florestal Pinery 
no sul da Austrália em novembro de 2015. Trinta e quatro pessoas que foram afetadas 
pelo incêndio participaram de uma pesquisa on-line. Os dados foram coletados sobre 
sua preparação, planejamento e comportamento de resposta, bem como sua fixação 
animal (alta ou baixa). 

O estudo identificou 10 características (comportamentos, atributos, habilidades e 
crenças) associadas a altos escores de apego animal, e oito associadas a baixos escores 
de apego animal. 

A discussão das diferenças nas características demográficas, preparação, planejamento 
e resposta dos participantes com alta e baixa adesão animal confirma pesquisas que 
sugerem que os guardiões dos animais assumem riscos para salvar seus animais durante 
os desastres. As descobertas sustentam proposições recentes de que a ligação e 
propriedade animal poderiam ser usadas para aumentar a prontidão para desastres 
naturais e a sobrevivência dos guardiões dos animais. No entanto, garantir que o apego 
aos animais funcione como um fator de proteção requer uma intervenção ativa e efetiva 
por meio de educação, mudança de comportamento e estratégias de marketing social.  

FONTE:http://currents.plos.org/disasters/index.html%3Fp=38509.html# 

 



 

Harvey aprendeu com o Katrina? Observações iniciais da 
resposta a animais de companhia durante o furacão 
Harvey 

Neste estudo, seis funcionários-chave envolvidos na resposta ao furacão Harvey foram 
submetidos a uma entrevista semi-estruturada para investigar o impacto da Lei de 
Animais de Emergência e Padrões de Transporte (PETS) sobre preparação e 
resposta. Embora os resultados tenham limitações devido ao baixo tamanho da 
amostra, constatou-se que a Lei PETS e as lições do furacão Katrina contribuíram para 
uma mudança cultural positiva na inclusão de animais de estimação (animais de 
companhia) na resposta de emergência. No entanto, havia um tema geral de que os 
planos exigidos pela Lei PETS estavam subdesenvolvidos e muitas das lições de resposta 
animal de emergências anteriores permanecem sem solução. O estudo também 
observou o primeiro caso empírico de acumulação de desastres, que destaca a 
necessidade de agências de aplicação da lei de animais para ser ativo na resposta de 
emergência. 

O rescaldo do furacão Katrina em 2005 tornou-se a gênese do manejo de emergência 
animal e criou reformas significativas nos EUA, particularmente a aprovação da Lei PETS 
em 2006, que exigia que os arranjos estaduais e locais de gestão de emergências fossem 
animais inclusivos. Mais de uma década depois, o furacão Harvey atingiu os estados do 
Golfo com todas as 68 mortes diretamente relacionadas que ocorreram no estado do 
Texas.  

FONTE:https://www.mdpi.com/2076-2615/8/4/47/htm 

 

Quatro medidas para proteger animais de estimação (e 
seus donos) em desastres 
PUBLICADO A 28 NOV 2017 

De histórias de resgate de animais a pessoas que se recusam a abandonar seus animais 
em uma evacuação ou que retornam para salvá-los depois, há relatos da mídia sobre os 
proprietários arriscando suas vidas por seus animais de estimação em desastres. O 
motivo é simples: os animais de estimação são importantes para as pessoas. Eles são 
considerados parte da família e, portanto, devem ser considerados como parte dos 
planos de gerenciamento de desastres pessoais, locais e nacionais. Ao promover 
medidas de preparação dentro de uma comunidade local, particularmente uma cidade, 



é importante pedir às pessoas que tomem medidas simples para incluir animais de 
estimação em seu plano de emergência. 

Animais de estimação são importantes para as pessoas ... muito 

Os animais de companhia desempenham um papel significativo no fornecimento de 
apoio emocional às suas famílias. Um estudo sobre os sobreviventes do furacão 
Katrina nos Estados Unidos, sugeriu que “o abandono forçado de um animal de 
companhia durante uma evacuação aumenta consideravelmente o trauma agudo, 
aumentando assim o risco de transtorno de estresse pós-traumático a longo prazo”. O 
estudo também propôs que o nível de depressão associado à perda de um animal de 
estimação foi semelhante àqueles que perderam a casa. 

A World Animal Protection também realizou pesquisas para entender o quanto os 
animais de estimação significam para as pessoas. Um estudo em três cidades latino-
americanas determinou que 75% dos donos de animais de estimação não os deixariam 
para trás durante uma evacuação, mesmo que tivessem apenas 5 minutos para sair. Em 
um estudo similar realizado na Cidade do México, mais de 90% dos donos de animais 
não evacuariam sem seus animais de estimação [1] . 

As pessoas estão prontas para proteger seus animais de estimação? 

Infelizmente, a resposta é não. Mesmo que sejam considerados membros da família, 
isso não se traduz necessariamente em medidas de preparação. Na World Animal 
Protection, temos trabalhado com donos de animais para mudar isso; pesquisando os 
níveis de preparação e desenvolvendo campanhas para ajudá-los a melhorar e garantir 
que seus animais de estimação estejam prontos para desastres.  

Na Costa Rica, nossa pesquisa mostrou que apenas 2% dos donos de animais tinham um 
plano de emergência e apenas 5% tinham uma etiqueta de identificação. Lançamos uma 
campanha de três anos com anúncios de serviço público na televisão e nas redes sociais 
com quatro mensagens simples: um plano de emergência, uma etiqueta de 
identificação, uma vacinação e um canil. Os resultados após a campanha mostraram um 
aumento no número de pessoas sendo preparadas: 21% tinham um plano de 
emergência e 20% tinham um ID Tag. Esse esforço foi mencionado em um blog 
recente de Robert Glasser na BBC Media. 

Realizamos esforços semelhantes na Cidade do México e em Veracruz, no México, 
instando donos de animais a se preparar para terremotos e furacões, 
respectivamente. Na Cidade do México, os níveis iniciais de preparação dos donos de 
animais mostraram que apenas 17% tinham o cartão de vacinação em dia, apenas 7% 
dos animais tinham etiquetas de identificação e 8% tinham planos de 
emergência. Depois de nossa campanha, vimos um aumento nos níveis de preparação: 
44% têm um plano de emergência, 45% têm etiquetas de identidade e 86% tiveram suas 
vacinas em dia. Em Veracruz, nos concentramos em promover a identificação de animais 
de estimação usando um vídeo e um banco de dados online. Nossa campanha só foi 
desenvolvida por um ano, mas ainda vimos um aumento de 4% no número de animais 



de estimação com etiquetas de identificação e um aumento de 28% no número de 
pessoas com kits de emergência. 

Embora não tivéssemos um grupo de controle, nós definitivamente vimos uma 
tendência em direção ao aumento da preparação em proprietários de animais de 
companhia. 

Como você pode ajudar? 

Como praticante de RRD, você pode garantir que as comunidades com as quais você 
trabalha incluam seus animais de estimação em seus planos de emergência. A 
responsabilidade de manter os animais de estimação seguros cabe principalmente aos 
seus proprietários, mas eles precisam ter acesso a informações sobre como fazê-
lo. Medidas de preparação para animais de estimação não precisam ser complicadas ou 
caras. Aqui estão quatro medidas simples para manter os animais de estimação e seus 
donos seguros contra desastres. 

1. Vacinas: Os animais de estimação devem sempre ter suas vacinas em dia, mas 
isso é ainda mais importante em desastres. Animais de estimação não vacinados 
após um desastre podem causar problemas de saúde pública. A falta de 
vacinação também pode comprometer sua capacidade de acessar abrigos 
amigáveis para animais de estimação. 

2. ID Tag: Durante eventos como inundações ou terremotos, os animais podem 
ficar com muito medo e fugir. Ter uma identificação, como uma etiqueta de 
identificação ou, de preferência, um microchip ajudará os animais de estimação 
a se reunirem com seus donos. 

3. Kit de emergência: para torná-los animais de estimação, kits de emergência 
devem incluir três dias de comida para animais, água, qualquer medicação, 
pratos e cobertor. 

4. Plano de evacuação: Os animais de estimação devem ser incluídos no plano de 
evacuação da família e, mais importante, as pessoas devem encontrar um lugar 
seguro onde possam ficar com seu animal de estimação em caso de evacuação, 
já que muitos abrigos de emergência não levam animais. Neste vídeo, você 
encontrará um exemplo de uma evacuação de animais de um prédio. 

Esse tipo de mensagem pode ser uma nova maneira de falar com as pessoas sobre 
prevenção. Você pode visitar nossas mídias sociais para compartilhar essas mensagens 
ou aprender sobre prevenção para outros tipos de animais, como animais de 
fazenda. Afinal, os proprietários não podem manter seus animais de estimação seguros 
sem estarem preparados. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/experts/oped/view/56031 
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INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    


