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Sirenes Cariocas – 10 anos de História 
 
A Defesa Civil Municipal do Rio de Janeiro lançou recentemente o e-book “Sirenes 
Cariocas – 10 anos de história”. 
 
O livro, que está disponível gratuitamente em pdf e no 
link https://online.fliphtml5.com/szvz/fwyp/ , conta esta experiência precursora da cidade 
do Rio na implantação e operação de um Sistema de Alarme por Sirenes para 
Deslizamentos de Encostas. 
 
O conteúdo contempla todo o processo, desde a Motivação e Idealização do sistema, 
passando pela Instalação, integração com o Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para 
Chuvas como um todo (Sistema A2C2) e os treinamentos dos moradores (Exercícios 
Simulados de Desocupação), além, obviamente, da Operação do Sistema. Também é 
destacado no livro o LEGADO, os Resultados Positivos que as Sirenes Cariocas 
proporcionaram: Participações em eventos nacionais e internacionais, publicações de 
artigos, estímulo a parcerias, desenvolvimento de outros produtos, inscrições em 
campanhas de RRD e tantas outras coisas que vieram à reboque deste projeto. 
 
Ou seja, os autores (todos servidores experientes do órgão) procuram mostrar que as 
Sirenes Cariocas não são apenas um alarme sonoro, mas um MARCO nas ações de 
Redução do Risco de Desastres em nosso país, estimulando a idealização e 
desenvolvimento de inúmeros outros projetos (em várias áreas) tanto em outros 
municípios do RJ como em outros estados do país. 

FONTE:https://online.fliphtml5.com/szvz/fwyp/  

 

Capacitação para Gestores para Iniciativa Construindo 
Cidades Resilientes em Campinas 
Realizado no dia 11 de maio de 2021, para gestores das cidades de Jundiai, Amparo  e 
Monte Mor, para a adesão a iniciativa Construindo Cidades Resilientes 2030 
(MCR2030), promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), que visa tornar as 
cidades resilientes, reduzindo o risco de desastres e promovendo o desenvolvimento 
sustentável. A adesão foi realizada na sede da Defesa Civil de Campinas. 



O objetivo da iniciativa é melhorar a compreensão dos municípios sobre os riscos, para 
que, assim, seja possível diminui-los, além de reforçar a capacidade de desenvolver e 
implementar estratégias locais para fortalecer a resiliência. Dessa forma, a MCR2030 visa 
assegurar que os municípios estejam se tornando inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis até 2030, contribuindo para diversos objetivos globais. 

Para isso, a iniciativa propõe um roteiro de três etapas para a resiliência, que vão desde a 
conscientização até a implementação das ações para redução do risco de desastres. As 
etapas da MCR2030 são organizadas de forma colaborativa entre as cidades e outras 
partes interessadas, promovendo diálogo entre os níveis nacional, subnacional e local. 

 

 

 

Servidores são capacitados para monitorar fauna silvestre 
por aplicativo 

 
Mais 28 profissionais da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), Vigilância em Saúde 
Regional Leste e Defesa Civil foram capacitados, nesta primeira quinzena de maio, para o 
uso do SISS-Geo (Sistema de Informação em Saúde Silvestre), aplicativo de celular que 
possibilita o monitoramento da fauna em tempo real e que também serve para alertar 
sobre possíveis doenças causadas por estes animais. 
  
As aulas práticas foram realizadas na Pedreira do Chapadão, e as teóricas, na sede da UVZ, 
no mesmo bairro. Com esta turma, já são 53 profissionais aptos a utilizar a ferramenta. 
  



O aplicativo, que pode ser acessado em smartphones dos sistemas Android e IOS, foi 
desenvolvido pela Plataforma Institucional Biodiversidade e Saúde Silvestre da Fundação 
Oswaldo Cruz – Fiocruz, em conjunto com o Laboratório Nacional de Computação 
Científica – LNCC. 
  
A ferramenta será utilizada por técnicos da Defesa Civil e Vigilância de Zoonoses nas 
atividades desenvolvidas pelos órgãos, com destaque à Operação Estiagem, iniciada em 1º 
de Maio. 
  
Fotos em tempo real 
  
O SISS-Geo registra, em tempo real, fotos e informações de animais silvestres e os 
disponibiliza em um mapa. O banco de dados é alimentado pelos usuários, que postam, 
pelo próprio sistema, a foto e aspectos sobre um animal silvestre. O aplicativo conta com 
georreferenciamento, que já localiza o animal. 
  
Por meio de informações diversas, o sistema dispara um alerta caso identifique algum 
surto de doença causada por animais silvestres, como, por exemplo, a raiva e a febre 
amarela. O alerta permite rapidez nas ações de vigilância, prevenção e controle de 
surtos de doenças. 
  
Em Campinas, a princípio, o SISS-Geo será usado por técnicos da Vigilância de Zoonoses e 
Defesa Civil. Posteriormente, a população também poderá contribuir, enviando fotos e 
informações de animais silvestres. 
  
Outra função da plataforma do SISS-Geo é ampliar o conhecimento da fauna silvestre e 
monitorar a biodiversidade. 

FONTE:https://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=40492 

FONTE:https://resiliente.campinas.sp.gov.br/sites/resiliente.campinas.sp.gov.br/files/documentos/publi
cacao_16.04.2021_observatorio_da_cidade_resiliente.pdf 

FONTE;https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/04/21/cientistas-afirmam-que-o-combate-a-novas-epidemias-exige-
a-protecao-do-meio-ambiente.ghtml 

 

 



 
Incluindo veterinários na prevenção e preparação para o 
bioterrorismo 
Polícia e cooperação veterinária para combater ataques biológicos deliberados 

Com o espectro do bioterrorismo cada vez maior, devido a grandes interrupções causadas 
por recentes surtos de doenças infecciosas [1], devemos fazer planos e desenvolver 
estratégias para prevenir e responder à propagação deliberada de doenças agora. O 
impacto da doença na saúde humana e animal torna crucial que os governos adotem uma 
abordagem de Uma Saúde em todos os aspectos da prevenção, preparação e resposta a 
tais eventos [2]. No entanto, até o momento, poucos países avaliaram o grau de 
preparação de seus serviços veterinários para monitorar e identificar eventos de doenças 
vinculados ao agro-crime e agro-terrorismo ou para coordenar suas respostas com as 
agências de segurança. 
Já foram dados passos com os serviços públicos de saúde para tornar esta cooperação 
uma prioridade e o mesmo deve ser feito com os Serviços Veterinários. Portanto, há uma 
séria falta de integração dos veterinários na resposta liderada pela aplicação da lei e na 
capacidade de todas as agências cooperarem efetivamente no ciclo de gerenciamento de 
emergência de tais eventos. 

Principais desafios para a cooperação entre a aplicação da lei e os serviços de saúde 
animal 

Construir resiliência a um surto de doença deliberado significa integrar totalmente os 
veterinários na resposta à doença, estejam os animais diretamente envolvidos ou não no 
incidente. 

Embora exista algum grau de cooperação entre os setores de aplicação da lei e veterinário 
em relação ao comportamento criminoso, eles são guiados por perspectivas muito 
diferentes. Como tal, a cooperação é muitas vezes prejudicada pela falta de compreensão 
das funções, responsabilidades e restrições de cada um, combinada com a falta de 
consciência de como ambos os setores podem apoiar um ao outro no cumprimento de um 
objetivo comum: 'proteger a saúde e a segurança do público' . Este objetivo abrangente 
é um poderoso incentivo para superar esses obstáculos e reunir as duas comunidades 
(Figs. 1, 2, 3). 

Iniciando o diálogo entre as agências veterinárias e policiais 

O Projeto RHINO (um projeto da INTERPOL para fortalecer a capacidade de seus países 
membros de combater ameaças biológicas) na Guiné [3] iniciou a conversa necessária 



entre as agências veterinárias e policiais para colaborar em uma 'estratégia de todos os 
riscos' para controlar surtos de doenças. 

A compreensão dos mandatos de cada um e dos benefícios da cooperação formou a pedra 
angular da confiança mútua necessária para aumentar a resiliência a emergências de 
doenças animais. O treinamento conjunto, o treinamento em todos os setores e a 
participação em exercícios conjuntos para demonstrar o valor de uma abordagem 
multiagências, mesmo em incidentes menores, fortaleceram esse processo (Figs. 4, 5). No 
entanto, a resiliência, na forma de dar continuidade às redes sustentáveis desenvolvidas 
por meio deste projeto, também depende de um forte apoio político. Isso só pode ser 
garantido por governos que estão bem informados sobre a abordagem de Uma Saúde, 
compreendem sua importância e estão comprometidos com sua implementação. 

FONTE:https://oiebulletin.com/index.php?panorama=02-2-2-2020-
2_veterinarians&edition=13001&pdf=panorama&article=15249 

 

Rede de Centros Colaboradores da OIE em Emergências 
Veterinárias (EmVetNet) 
Desastres de todos os tipos, inclusive naturais, podem causar graves perdas de vidas 
humanas e animais, ter impactos adversos diretos e indiretos na saúde pública e afetar 
gravemente a sustentabilidade de importantes setores agroalimentares. Os serviços 
veterinários devem desempenhar um papel de liderança ao aconselhar as várias 
autoridades sobre saúde e bem-estar animal e saúde pública veterinária em situações de 
desastre e devem fornecer apoio suficiente e apropriado para garantir que as políticas de 
saúde animal reúnam todos os componentes díspares da gestão de desastres em uma 
resposta coesa , usando uma abordagem multidisciplinar. 
Para melhor enfrentar os desafios contínuos colocados por um número crescente de 
desastres de grande e pequena escala, a Rede de Centros Colaboradores da Organização 
Mundial para Saúde Animal (OIE) em Emergências Veterinárias (EmVetNet) foi 
estabelecida em 2018, compreendendo o Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell ' 
Abruzzo e del Molise 'G.Caporale' (IZSAM) na Itália, com foco em treinamento veterinário, 
epidemiologia, segurança alimentar e bem-estar animal; o Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (CENSA) de Cuba, voltado para a redução do risco de desastres na saúde 
animal; e o Instituto de Doenças Infecciosas de Animais (IIAD) da Texas A&M University, 
nos Estados Unidos, com foco na redução de ameaças biológicas. 

Juntos, os membros da EmVetNet têm décadas de experiência no gerenciamento de 
ameaças biológicas, respondendo a desastres naturais e provocados pelo homem e 



auxiliando os membros da OIE a promover uma cultura de prevenção e preparação entre 
seus Serviços Veterinários e partes interessadas relevantes. O mandato da EmVetNet é 
garantir que a saúde e o bem-estar do gado, vida selvagem e animais de companhia 
sejam protegidos durante emergências e fornecer assistência veterinária à saúde pública 
[1]. 

A rede EmVetNet mundial tem como objetivo: 

 fornecer aconselhamento técnico e suporte para treinamento, exercícios e 
avaliação ao longo do ciclo de gerenciamento de emergência para todos os 
perigos e para facilitar abordagens multidisciplinares para gerenciamento de 
emergência 

 compartilhar conhecimento sobre as melhores práticas (incluindo modelos e 
estudos de caso, por exemplo, legislação modelo, planos de contingência / 
emergência, comunicação) 

 fazer recomendações sobre as necessidades de pesquisa para apoiar o 
gerenciamento de emergência veterinária 

 identificar e coordenar com as partes interessadas (membros da OIE, organizações 
não governamentais, autoridades de saúde pública, setor privado) e buscar 
estender e diversificar a rede 

 apoiar atividades operacionais, por exemplo, da OIE , Tripartite (OMS, OIE, 
FAO) , Rede Global de Alerta e Resposta a Surtos (GOARN) e Centro de 
Gerenciamento de Emergências para Saúde Animal (EMC-AH) . 

FONTE:https://oiebulletin.com/index.php?panorama=04-2-2-2020-2_cc-
network&edition=13001&pdf=panorama&article=15263 

 

Centro de Gerenciamento de Emergências para Saúde 
Animal 

Por um mundo preparado para gerenciar emergências de saúde animal de alto impacto 

As emergências de saúde animal estão evoluindo. As doenças infecciosas e outras 
ameaças têm potencial crescente de se espalhar rapidamente dentro de um país ou ao 
redor do mundo. Essas emergências podem ter graves consequências socioeconômicas e 
de saúde pública. Para zoonoses que desenvolvem a capacidade de propagação de 
humano para humano, a resposta precoce a uma emergência de saúde animal pode 
prevenir a próxima pandemia. 



O Centro de Gerenciamento de Emergências para Saúde Animal ( EMC-AH ) lidera o 
gerenciamento global de emergências de saúde animal desde 2006. O EMC-AH é uma 
plataforma conjunta para as divisões de Produção e Saúde Animal e Emergência e 
Reabilitação da FAO com o objetivo de reduzir o impacto dos animais emergências de 
saúde. 

Ajudar os países a gerenciar emergências de saúde animal protege os meios de 
subsistência e salva vidas 

A capacidade de preparação para emergências em muitos países é insuficiente e a 
coordenação internacional é muito limitada para compreender totalmente os riscos e 
reduzir as consequências das emergências de saúde animal. 

Como principal centro global de gerenciamento de emergências de saúde animal, o EMC-
AH fornece a plataforma, as ferramentas, o suporte e a coordenação para aprimorar 
a preparação e a capacidade de resposta em países, regiões e países internacionais . O 
EMC-AH também identifica as necessidades a serem atendidas 
para prevenção , detecção e recuperação aprimoradas . 

A EMC-AH trabalha com o Sistema de Prevenção de Emergências da FAO (EMPRES) e o 
Centro de Emergência para Doenças Transfronteiriças de Animais (ECTAD) , com uma 
estratégia alinhada com a da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) , 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras parceiros, a fim de proteger os meios 
de subsistência e garantir a segurança alimentar. 

FONTE:http://www.fao.org/emergencies/how-we-work/prepare-and-respond/emc-ah/en/ 

 
OIT pede apoio a profissionais da saúde sob estresse 
durante a pandemia 

A Organização Internacional do Trabalho, OIT, alerta para as consequências arrasadoras 
da crise de saúde global sobre os funcionários do setor em mais de um ano de pandemia. 
A agência da ONU ressalta que os governos precisam centralizar o bem-estar dos 
trabalhadores de saúde e cuidados médicos em qualquer política de resposta à 
pandemia. De acordo com a OMS, mais de 10% de todos os casos de Covid-19 no mundo 
foram notificados entre os profissionais do setor. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/05/1750762  

 



 
Painel independente pede revisão ousada sobre prevenção 
da pandemia 
 

Um painel independente da Organização Mundial da Saúde, OMS, pediu uma ação 
ousada para conferir uma maior autoridade à agência numa resposta mais rápida a 
futuras epidemias e crises.   

Em comunicado, a co-presidente do Painel Independente para Preparação e Resposta à 
Pandemia e ex-presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, disse que a mensagem do 
grupo “é simples e clara: o sistema atual falhou em proteger da pandemia de Covid-19.”   

Apelo  

Segundo ela, o mundo ficará desprotegido se não agir de imediato “na próxima ameaça de 
pandemia, que pode acontecer a qualquer momento.”  

 
Unicef/Ariette Bashizi 
O painel aconselhou as nações de alta renda a se comprometerem a fornecer 
“pelo menos 1 bilhão” de doses aos 92 países de baixa e média renda através 
da Covax até setembro de 2021 
Lançado em 2020, pelo diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, o painel 
divulgou as conclusões e recomendações após uma revisão de oito meses sobre o 
enfrentamento à pandemia.  

A segunda co-presidente ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Helen Clark, contou 
que “os meios estão disponíveis para pôr fim às doenças graves, mortes e danos 
socioeconômicos causados pelo Covid-19.” Segundo ela, os líderes “não têm outra escolha 
se não agir” para impedir que tal catástrofe se repita.  

Prevenção  

O relatório afirma que o tempo levado desde a notificação de um grupo de casos de 
pneumonia de origem desconhecida, na cidade de Wuhan, na China, em meados de 
dezembro de 2019 até a declaração de uma Emergência de Saúde Pública de Preocupação 
Internacional “foi muito longo”.  

Para o painel, perdeu-se um mês inteiro porque muitos países poderiam ter feito mais 
para conter o novo coronavírus.  

O grupo afirma que uma ação mais rápida "teria ajudado a prevenir a catástrofe global 
de saúde, social e econômica que continua dominando."  



Segundo eles, "o sistema como está agora é claramente inadequado para prevenir outro 
patógeno altamente infeccioso, que pode emergir a qualquer momento, e evoluir para 
uma pandemia.”  

Johnson Sirleaf diz que o que não falta são relatórios da ONU e dos países sobre crises 
anteriores. Para ela, “desta vez deve ser diferente.”  

Propostas  

Entre suas recomendações, o painel aconselhou as nações de alta renda a se 
comprometerem a fornecer “pelo menos 1 bilhão” de doses aos 92 países de baixa e 
média renda através da Covax até setembro de 2021.  

Os principais países fabricantes de vacinas também devem compartilhar os direitos de 
propriedade intelectual orientados pela OMS e pela Organização Mundial do Comércio, 
OMC.  

Se isso não acontecer dentro de três meses, uma renúncia aos direitos de propriedade 
intelectual nos termos do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio deve entrar em vigor imediatamente.   

 
Pnud 
As mulheres também carregam um fardo desproporcional com a violência de 
gênero e casamentos infantis aumentando 
Já os países mais industrializados, o G-7, deveriam financiar "imediatamente" 60% dos 
US$ 19 bilhões necessários para o Acelerador de Ferramentas de Acesso ao Covid-19 para 
vacinas, diagnósticos, terapêuticas, e fortalecimento dos sistemas de saúde, diz o painel.  

Encontro  

O grupo quer que chefes de governo se comprometam com essas mudanças numa cúpula 
global, adotando uma declaração na Assembleia Geral da ONU.  

O relatório lembra algumas das consequências da crise para os mais vulneráveis, 
como mais 125 milhões de pessoas lançadas na pobreza extrema.   

Ao mesmo tempo, mais 72 milhões de crianças, em idade escolar, correm risco de não 
conseguir ler ou compreender um texto simples por causa do fechamento das escolas.  

As mulheres também carregam um fardo desproporcional com a violência de gênero e 
casamentos infantis aumentando.   

E na economia, o mundo perdeu US$ 7 trilhões em produção econômica, mais do que 
o Produto Interno Bruto, PIB, de 2019 de todo o continente africano, cerca de US$ 6,7 
trilhões. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/05/1750542 



 

 

Panorama Psicológico da Pandemia: Estratégias de 
enfrentamento do Luto 

Este evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Campinas em 
parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres - CEPED/Unicamp, 
atendendo à demanda do Comitê Municipal de Enfrentamento da Pandemia pelo novo 
coronavírus e tem por objetivo ampliar a discussão sobre o tema Luto visando 
fortalecer os profissionais que lidam com esta problemática no cotidiano de suas 
atividades. 

Palestrante: Elaine Gomes dos Reis Alves Psicóloga - Pós Doutorado e Doutorado - 
Instituto de Psicologia / USP Coordenadora do Núcleo de Intervenção Piscológica em 
Emergência e Desastres - NIPED  

Moderação: Priscilla Brandão Bacci Pegoraro Representante do Comitê Municipal de 
Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 

FONTE:https://www.youtube.com/watch?v=SLPZrQpAjYM 

 

Por que estudar a Psicologia das Pandemias? O caso da 
Covid-19: um experimento natural globalizado. 
Dia 12 de maio de 2021 • 19-20h Profa. Dra. Laércia Vasconcelos (UnB-DF) De 
contingências comportamentais a metacontingências no estudo de fenômenos 
complexos: O exemplo da Pandemia da Covid-19. • 20-21h Prof. Dr. Olavo Galvão 
(UFPA-PA) A engenharia do comportamento pode ajudar a humanidade a prevenir e 
resolver problemas. Moderadora: Dra. Mariana Oliveira Unidade de Psicobiologia 
Campus da USP-Ribeirão Preto 
FONTE:https://www.youtube.com/watch?v=65jN1wENtrU 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
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/ 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

                    

 


