Temas Abordados:
Iniciativa Mundial “Construindo Cidades Resilientes, Plataforma Global para a Redução do Risco de Desastres – Marco de Sendai
e a sua integração com Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para a
resiliência à desastres.
Publicação: 17/01/2022

Campinas foi reconhecida como 1º Centro de Resiliência do Brasil pelo Comitê de Coordenação Global da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030) e Escritório das Nações
Unidas para Redução de Risco de Desastres-UNDRR. O prefeito Dário Saadi recebeu, na
manhã desta quarta-feira, 12 de janeiro, o certificado que documenta o prêmio, entregue a ele
pelo Capitão da Polícia Militar Felipe Zaupa, representando o Coronel PM Romanek, que é o
secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil.
O prefeito ressaltou que a certificação recebida por Campinas é o resultado de um trabalho
que está sendo feito, há pelo menos dez, anos pela Defesa Civil, Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável e outros órgãos técnicos do município. “Esse prêmio é um orgulho
pela capacidade que a cidade teve nestes últimos anos de construir políticas públicas para que
Campinas se tornasse uma cidade resiliente, reconhecida pela ONU na prevenção de desastres naturais. Quero estender este prêmio a todos servidores dos corpos técnicos e outros
órgãos que vem fazendo um trabalho concreto na cidade de Campinas”, salientou Dário.
O Capitão Zaupa, da Defesa Civil Estadual, também parabenizou a equipe. “Campinas está
sendo, merecidamente, condecorada como Centro de Resiliência. Isso representa uma proatividade, preparando a cidade para situações de risco”, disse ele.
Na cerimônia, foi apresentado um vídeo com uma declaração do chefe do Escritório das
Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres (UNDRR) para as Américas e Caribe,
Raul Salazar, que contou a trajetória de Campinas até se tornar cidade resiliente.
O secretário nacional de Defesa Civil do Ministério de Desenvolvimento Regional, Coronel
Alexandre Lucas, também em vídeo, cumprimentou Campinas pela conquista e salientou que
a cidade servirá de exemplo para outros municípios no Brasil.
Participaram ainda da cerimônia o Secretário do Verde e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes; a vereadora Débora Palermo, representando o presidente da Câmara Municipal,
Zé Carlos; o Coronel Eglis Chiachirini, comandante do 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros
da Polícia Militar; o diretor executivo da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp),
Odair Dias; o coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (CEPED) da Unicamp, professor André Ferrão e o secretário adjunto do Iclei (Governos Locais pela Sustentabilidade) para a América do Sul, Rodrigo Corradi.

Centro de Resiliência
Campinas foi escolhida como Centro de Resiliência por integrar a iniciativa construindo cidades resilientes 2030 e demonstrar liderança na inclusão de políticas de redução de riscos e
desastres, desenvolver soluções locais para melhorar sua capacidade de resistir e se recuperar dessas situações e compartilhar o aprendizado com outros municípios. O mandato como
Centro de Resiliência é de três anos.
Campinas compõe o seleto grupo de centros de resiliência formado por oito cidades de diferentes países (Coreia, Suécia, Espanha, Itália, Inglaterra, México, Colômbia e Brasil). O objetivo para o próximo triênio é que esse grupo trabalhe para aprimorar a colaboração entre as
cidades e capacitar outras comunidades a se tornarem mais resilientes a desastres.
O diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, explicou que cada centro de resiliência
foca em diferentes características. No contexto da América Latina, enquanto a Cidade do
México e Medellín buscam prevenção relacionada a terremotos e deslizamentos de encostas,
Campinas se distingue pela integração dos diversos setores da Administração Pública. “Com
esta nossa estratégia de integração, principalmente com as secretarias do Verde e da Saúde,
é que temos uma possibilidade enorme de avanços nos projetos e de parcerias para ajudar a
ONU na adesão de outros municípios à campanha de cidades resilientes”, afirmou Sidnei.

Prefeito recebe o certificado das mãos do Capitão da Polícia Militar Felipe Zaupa

Raul Salazar – Chefe do Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco de
Desastres – UNDRR ( https://www.youtube.com/watch?v=FE_smHOz7Ic )

Cel Alexandre Lucas – Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil – Ministério
do Desenvolvimento Regional ( https://www.youtube.com/watch?v=8lrfNuMR7ss )

O que é um Resilience Hub?
Os Resiliences Hubs são cidades, municípios ou outras entidades locais que têm o compromisso político e técnico de tomar medidas para enfrentar os riscos de desastres e eventos
climáticos. Eles devem ter desenvolvido e implementado estratégias e planos de Redução de
Riscos 3 de Desastres em conformidade com o Marco de Sendai para a Redução de Riscos de
Desastres 2015-2030 e contribuíram para a realização da Nova Agenda Urbana, do Acordo
Climático de Paris e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). Eles estabeleceram sistemas de governança com um departamento dedicado, unidade ou ponto focal para
resiliência ou redução de risco de desastres. Ter boa coordenação e envolvimento com múltiplas e diversas partes interessadas no processo de desenvolvimento e implementação de
estratégias de redução de risco de desastres e resiliência, e demonstraram aprendizado contínuo a longo prazo para assegurar que suas cidades sejam cada vez mais seguras, sustentáveis e resilientes. Como tal, eles alcaçaram um alto nível de compromisso com a construção
da resiliência, demonstrado um mecanismo sustentado para RRD e investimentos em resiliência e ter experiência e interesse em disseminar as melhores práticas para outras cidades
aderindo à iniciativa MCR2030.
Qual é o papel dos Resiliences Hubs?
O principal objetivo dos Resiliences Hubs é melhorar o apoio e a colaboração entre cidades e
entre pares ao longo da jornada para a resiliência. Os Resiliences Hubs desempenham um
papel fundamental no apoio a outras cidades da Iniciativa MCR2030 no compartilhamento de
conhecimentos, na construção de capacidade e na criação de oportunidades de aprendizado.
Inspirando outras cidades e comunidades a se engajarem em sua jornada para a resiliência.
Os Resiliences Hubs devem ser capazes de alavancar recursos consolidados e confiáveis,
tanto financeiros quanto intelectuais, incluindo interconexões, que podem ser usados para
apoiar a redução do risco de desastres e atividades de resiliência de outras cidades na região
ou além dela. Os Resiliences Hubs estão empenhados em implementar uma série de iniciativas para apoiar outras cidades MCR2030. Estas poderiam incluir, mas não estão limitadas a:
• Organizar eventos internacionais relacionados a MCR2030;
• Coordenar visitas de estudo para mostrar exemplos práticos e compartilhar experiências;
• Unir esforços com outras cidades para fornecer apoio especializado;

• Fornecer assistência técnica e treinamento de capacidades para aumentar a conscientização sobre a resiliência e o desenvolvimento e implementação de estratégias de redução do
risco de desastres ou de resiliência;
• Publicar e disseminar conhecimentos, lições aprendidas e boas práticas;
• Proporcionar acesso a parceiros que possam apoiar a jornada das cidades ao longo do
Roteiro para a resiliência;
• Injetar financiamento; e
• Prestar assistência na classificação de crédito e no desenvolvimento do mercado de títulos
municipais.
Resilience Hub no mundo:

FONTE: https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/43111
FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=oK5Qbed7jVE

Defesa Civil capacita gestores de quatro municípios em iniciativa da ONU

A Defesa Civil de Campinas realizou na manhã desta sexta feira, dia 14, uma capacitação para
adesão à iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030) a gestores dos municípios de
Engenheiro Coelho, Jaguariúna, Pedra Bela e Santo Antônio de Posse. O objetivo foi ensinar
aos profissionais os passos para aderir, desenvolver e implantar a iniciativa em suas cidades.
“As orientações abrangem a identificação de riscos de desastres e a implantação de estratégias para minimizar os efeitos que esses riscos possam causar na população”, disse o diretor
da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado.
A MCR2030 visa assegurar que os municípios se tornem, até 2030, inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, contribuindo para diversos objetivos globais. No dia de 12 janeiro, Campinas foi reconhecida como 1º Centro de Resiliência do Brasil pelo Comitê de Coordenação
Global da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030) e Escritório das Nações
Unidas para Redução de Risco de Desastres-UNDRR.
O município compõe o seleto grupo de centros de resiliência formado por oito cidades de diferentes países (Coreia, Suécia, Espanha, Itália, Inglaterra, México, Colômbia e Brasil). O objetivo para o próximo triênio é que esse grupo trabalhe para aprimorar a colaboração entre as
cidades e capacitar outras comunidades a se tornarem mais resilientes a desastres.
FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/43138

Medindo a resiliência de redes complexas

Equação única proposta para prever a força de ecossistemas, redes elétricas, internet e outros sistemas.

Quer um transformador pegue fogo em uma rede elétrica, uma espécie desapareça de um
ecossistema ou a água inunde uma rua da cidade, muitos sistemas podem absorver uma certa
quantidade de interrupção. Mas até que ponto uma única falha enfraquece a rede? E quanto
dano pode levar antes de cair em colapso? O cientista de rede Jianxi Gao está construindo
ferramentas que podem responder a essas perguntas, independentemente da natureza do
sistema.
“Depois de um certo ponto, o dano a um sistema é tão grande que causa uma falha catastrófica.
Mas os eventos que levam à perda de resiliência em um sistema raramente são previsíveis e
muitas vezes irreversíveis. Isso torna difícil evitar um colapso”, disse o Dr. Gao, professor assistente de ciência da computação no Rensselaer Polytechnic Institute, que recebeu um prestigioso prêmio CAREER da National Science Foundation para resolver o problema. “As ferramentas
matemáticas que estamos construindo permitirão avaliar a resiliência de qualquer sistema. E
com isso, podemos prever e prevenir falhas.”
Imagine os efeitos da mudança climática em um ecossistema, disse o Dr. Gao. Uma espécie
que não pode se adaptar irá diminuir até a extinção, talvez levando uma cascata de outras
espécies, que comem as primeiras, à beira da extinção também. À medida que o clima muda e
mais espécies são estressadas, o Dr. Gao quer a capacidade de prever o impacto dessas populações cada vez menores no resto do ecossistema.
Prever a resiliência começa mapeando o sistema como uma rede, um gráfico no qual os jogadores (um animal, neurônio, usina) estão conectados pelas relações entre eles e como essa
relação afeta cada um dos jogadores e a rede como um todo. Em uma visualização de uma
rede, cada um dos jogadores é um ponto, um nó, conectado a outros jogadores por links que
representam a relação entre eles – pense em quem come quem em uma floresta e como isso
afeta a população geral de cada espécie, ou como as informações que circulam em um site de
mídia social influenciam as opiniões. Com o tempo, o sistema muda, com alguns nós aparecendo ou desaparecendo, links ficando mais fortes ou mais fracos ou mudando a relação uns

com os outros à medida que o sistema como um todo responde a essa mudança.
Matematicamente, uma rede em mudança pode ser descrita por uma série de equações não
lineares acopladas. E embora tenham sido desenvolvidas equações para mapear redes em
muitos campos, prever a resiliência de redes ou sistemas complexos com informações ausentes supera a capacidade existente até mesmo dos supercomputadores mais poderosos.
“Somos muito limitados no que podemos fazer com os métodos existentes. Mesmo que a rede
não seja muito grande, podemos usar o computador para resolver as equações acopladas,
mas não podemos simular muitos cenários de falha diferentes”, disse o Dr. Gao.
Dr. Gao apresentou uma solução preliminar para o problema em um artigo de 2016 publicado
na Nature . Nesse artigo, ele e seus colegas declararam que as ferramentas analíticas existentes são insuficientes porque foram projetadas para modelos menores com poucos componentes de interação, em oposição às vastas redes que queremos entender. Os autores propuseram um novo conjunto de ferramentas, projetadas para redes complexas, capazes de
primeiro identificar o estado natural e os parâmetros de controle da rede e, em seguida, recolher o comportamento de diferentes redes em uma única função universal solucionável.
As ferramentas apresentadas no artigo da Nature trabalharam com suposições estritas em
uma rede onde todas as informações são conhecidas - todos os nós, todos os links e as interações entre esses nós e links. No novo trabalho, Dr. Gao quer estender a equação universal
única para redes onde algumas das informações estão faltando. As ferramentas que ele está
desenvolvendo estimarão as informações ausentes – nós e links ausentes e os relacionamentos entre eles – com base no que já é conhecido. A abordagem reduz um pouco a precisão,
mas permite uma recompensa muito maior do que a perdida, disse Gao.
“Para uma rede de milhões ou mesmo bilhões de nós, poderei usar apenas uma equação para
estimar o comportamento macroscópico da rede. É claro que perderei algumas informações,
alguma precisão, mas capturo as dinâmicas ou propriedades mais importantes de todo o
sistema”, disse o Dr. Gao. “Neste momento, as pessoas não podem fazer isso. Eles não podem
testar o sistema, descobrir onde ele cede e, melhor ainda, melhorá-lo para que não falhe”.
“A capacidade de analisar e prever fraquezas em uma variedade de tipos de rede nos dá um
grande poder para proteger redes e ecossistemas vulneráveis antes que eles falhem”, disse
Curt Breneman, reitor da Rensselaer School of Science. “Esse é o tipo de trabalho que muda
o jogo, e este prêmio CARREIRA é um reconhecimento desse potencial. Parabenizamos Jianxi
e esperamos grandes coisas de sua pesquisa.”
FONTE:https://www.preventionweb.net/news/gauging-resilience-complex-networks?utm_source=PreventionWeb&utm_campaign=9741fe8525-Preventi
onWeb+Newsletter%3A+Knowledge+base+highlight&utm_medium=email&utm_term=0_b
73053c1c6-9741fe8525-363608026
FONTE:https://www.rpi.edu/

O Esquema Nacional de Garantia de Emprego Rural Mahatma Gandhi (MGNREGS) é o maior
esquema de proteção social baseado em obras públicas do mundo.
Embora as evidências mostrem que o MGNREGS está ajudando de alguma forma as comunidades na Índia a lidar com os impactos climáticos , se o esquema integrar informações sobre
riscos climáticos em seu planejamento, implementação e monitoramento, ele tem o potencial
de aumentar a resiliência das comunidades às mudanças climáticas, tomando medidas precoces para lidar com os impactos climáticos.
O IIED e o Conselho de Ciência e Tecnologia de Madhya Pradesh (MPSCT) co-desenvolveram o
Sistema de Informação de Resiliência Climática e a ferramenta de planejamento para MGNREGS (CRISP-M) . A ferramenta móvel e baseada na web foi lançada em outubro pelo ministro do desenvolvimento rural da Índia, Shri Giriraj Singh, e pelo ministro das Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido, Lord Tariq Ahmad.
O CRISP-M já foi testado com sucesso em 18 panchayats de aldeias do Bloco Niwali em Badwani, Madhya Pradesh e foi endossado pelo Ministério do Desenvolvimento Rural da Índia com
implantação planejada em dois distritos e sete estados.
Como o CRISP-M funciona?
A ferramenta foi projetada para facilitar o planejamento, a tomada de decisões e o monitoramento do sistema de informações geográficas (GIS) informados sobre riscos climáticos para
o MGNREGS por meio de três componentes principais:
1.
Sistema de alerta antecipado de seca: este recurso estabelece limites que declaram a
seca nos estágios iniciais com base em dados climáticos em tempo real e dados de sensoriamento remoto. Isso permite que os tomadores de decisão iniciem processos de declaração de
seca e medidas de planejamento para 50 dias adicionais de trabalho.
2.
Planejamento de ativos assistido por GIS: esse recurso permite a tomada de decisões
de longo prazo, integrando dez camadas de GIS junto com dados climáticos históricos e projetados. Esse recurso é acessível às comunidades locais por meio de um aplicativo móvel fácil
de usar. As comunidades podem modificar e atualizar os planos – como quais estruturas de
conservação de água ou coleta criar – com base em seus conhecimentos locais e tradicionais.
3.
Planejamento e monitoramento baseado na comunidade: esse recurso permite que a
comunidade acesse dados sobre os ativos de gestão de recursos naturais do MGNREGS, como
onde estão os ativos e quem está se beneficiando. Esse recurso capacita as comunidades,
permitindo que elas monitorem o progresso. Usando a ferramenta, as comunidades podem
transformar suas necessidades e prioridades em ação coletiva. O CRISP-M, portanto, usa perfeitamente uma abordagem de baixo para cima ao lado de abordagens tradicionais de cima
para baixo para atingir seu objetivo.

A participação da comunidade é fundamental
Os impactos das mudanças climáticas e a capacidade das comunidades locais de se adaptarem após esses impactos são específicos do local e também dependem da capacidade e vontade da comunidade de se adaptar – isso significa que as comunidades estão plenamente
conscientes de sua vulnerabilidade aos impactos climáticos.
Portanto, a participação da comunidade é uma faceta fundamental no desenvolvimento de
qualquer ferramenta destinada a capacitar as comunidades para responder melhor aos
impactos climáticos.
Com base na contribuição e feedback da comunidade, o CRISP-M foi projetado para colocar a
participação prática da comunidade na frente e no centro. Ao garantir a participação e a
adesão da comunidade, a ferramenta conscientiza as comunidades sobre todas as várias
opções disponíveis durante as várias etapas de planejamento, como durante a construção de
uma barragem ou dique.
COP26 e alerta antecipado de ação antecipada
Apesar da escalada das mudanças climáticas nos últimos 50 anos com impactos que estão se
intensificando rapidamente, a UNFCCC não reconheceu a importância dos sistemas de alerta
precoce até a adoção do Quadro de Adaptação de Cancun em 2010. A COP26 em Glasgow viu
um forte apelo por mais planejamento e financiamento para sistemas de alerta precoce, com
o principal impulso por trás de ações precoces informadas sobre riscos.
A seguir estão os principais requisitos para a implementação de ações antecipadas informadas sobre riscos:
1.
Disponibilidade de sistemas confiáveis de alerta precoce (EWS): esses sistemas são um
pré-requisito para fornecer alerta antecipado a governos e comunidades de mudanças climáticas iminentes e em constante mudança que levam a eventos climáticos prejudiciais.
2.
Iniciando ação antecipada com base no EWS: com base na análise e aviso prévio subsequente de desastres iminentes previstos pelo EWS, a ação antecipada pode ser iniciada para
mitigar as consequências. Isso proporcionaria uma vantagem de 'momento inicial' que poderia ajudar a minimizar os danos a vidas e propriedades.
Fácil de usar, pronto para implantação
As vantagens de combinar informações científicas sobre riscos climáticos, métodos, práticas
e tecnologia com processo de planejamento em nível comunitário, conhecimento tradicional,
práticas e habilidades não podem ser enfatizadas demais.
A ferramenta CRISP-M integra todos esses elementos em uma interface simples e fácil de
usar. Ele pode ser usado não apenas por organizações, mas pelas próprias comunidades
locais para se preparar com antecedência para enfrentar eventos climáticos extremos, especialmente eventos de 'início lento', como secas.
FONTE:h

t t p s : / / w w w . p r e v e n t i o n w e b . n e t / n e w s / p l a n ning-ahead-how-crisp-m-tool-advances-early-climate-action?utm_source=PreventionWeb&utm_campaign=9741fe8525-PreventionWeb
+Newsletter%3A+Knowledge+base+highlight&utm_medium=email&utm_term=0_b73053c1c6-9741fe8525-363608026

FONTE:

https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/2021-09/20531iied.pdf

Nova orientação abrangente para monitorar e avaliar ação antecipatória
À medida que o financiamento e a ação baseados em previsões crescem em profundidade,
amplitude e escopo, a necessidade de formas robustas de monitorar seus impactos e avaliar
sua eficácia é primordial. As evidências sobre os efeitos da ação antecipatória - positiva ou
negativa - ainda são limitadas. A demanda por orientação e ferramentas de monitoramento e
avaliação (M&A) para medir se a ação antecipatória faz a diferença vem crescendo.
Para atender a essa demanda, em 2021, o Programa Mundial de Alimentos (PMA) desenvolveu ' Monitoramento e avaliação de ações antecipatórias para riscos de início rápido e lento Orientações e ferramentas para Financiamento com base em previsões ', com apoio do Centro
Climático da Cruz Vermelha do Crescente Vermelho .
“Esperamos que este novo guia abrangente sobre monitoramento e avaliação da ação antecipatória ajude não apenas os escritórios do PAM nos países, mas também toda a comunidade
de antecipação, a gerar mais e melhores evidências sobre o que funciona e por que, e onde
podemos fazer melhor, ” diz Jesse Mason, líder de ação antecipatória do PMA.
Um guia abrangente e de última geração
Este documento de 79 páginas apresenta o guia mais abrangente e de última geração sobre
M&A de ação antecipatória até o momento, completo com enquadramento, exemplos e uma
variedade de ferramentas práticas.
O objetivo é ajudar os profissionais a responder à pergunta abrangente: o financiamento
baseado em previsões faz diferença para reduzir ou mitigar os impactos nas populações afetadas? Suas três seções principais orientam os profissionais através de: as principais considerações para o M&A de ações antecipatórias para riscos de início lento e rápido; um processo
passo a passo para planejar e implementar M&A; e avaliação de resultados. O documento de
orientação é acompanhado por uma série de modelos editáveis , por exemplo, quadros de
indicadores e planos de M&A, bem como questionários e orientações específicas de tópicos.
Embora este guia de M&A tenha sido desenvolvido para o contexto programático e indicadores-chave do PAM (por exemplo, sobre segurança alimentar e estratégias de sobrevivência),
suas abordagens e ferramentas podem ser adaptadas para outras instituições e programas.
O que medir, quando e como
O guia de M&A aprofunda os desafios específicos colocados para M&A para ação antecipatória
para perigos de início lento e rápido e oferece soluções para eles.
O que medir
A justificativa para investir em ação antecipatória é que os humanitários podem agir mais cedo
do que normalmente fariam. Portanto, dados básicos sobre cronogramas, tipo e alcance das
ações são importantes. Indo além disso, também queremos entender se as ações de antecipação contribuem para melhores resultados para as pessoas vulneráveis e se as diferenças
que elas vivenciam são atribuíveis às ações de antecipação. O guia de M&A oferece sugestões
sobre como fazer isso.

Quando agir e quando medir resultados
Qual é o momento ideal para implantar a ação antecipatória? Quando os efeitos pretendidos
(e não intencionais) da ação antecipatória podem ser sentidos e quando devem ser medidos?
As respostas a estas são altamente específicas do contexto, mas podem ser generalizadas
através da distinção entre perigos de início lento (por exemplo, seca) e riscos de início rápido
(por exemplo, ciclones). Em ambos os casos, os resultados devem ser medidos com antecedência suficiente para que as pessoas se lembrem dos benefícios da ação antecipatória (ou
seja, antes que sejam esquecidos ou 'corroídos' pelo tempo ou por choques repetidos) e tarde
o suficiente para que os resultados se materializem totalmente. Este guia de M&A inclui
sugestões sobre como determinar esses pontos no tempo.
Como atribuir resultados a ações
Diferentes estratégias podem ser usadas para fazer uma atribuição causal de resultados
observáveis a ações específicas. Cada estratégia tem seus próprios pontos fortes, limitações
e adequação, de acordo com o contexto específico do programa e a capacidade da organização
implementadora. O guia M&A propõe um design quase experimental como uma solução prática para a maioria dos implementadores. Isso envolve a coleta de dados de resultados de uma
amostra de beneficiários de ações antecipatórias e de um grupo de comparação de pessoas
igualmente vulneráveis e expostas a riscos que não foram alcançadas por antecipação, mas
que se beneficiaram da assistência de resposta 'regular'.
Melhor evidência para melhores ações antecipatórias
Monitoramento e avaliação são componentes essenciais de qualquer programa de ação antecipatória e uma maneira inigualável para a comunidade de prática em geral aprender sobre a
eficácia, barreiras, sucessos e fracassos das ativações de ação antecipatória. O M&A pode ser
complexo para acertar, com muitos fatores e capacidades a serem considerados. Este novo
guia de M&A oferece maneiras práticas de criar e implantar planos de M&A robustos e
eficazes, reconhecendo a natureza altamente específica do contexto dos programas de ação
antecipatória.
Ele complementa os esforços contínuos do Centro de Antecipação para fortalecer a geração e
o uso de evidências sobre ações antecipatórias, incluindo o Grupo de Profissionais de Monitoramento, Avaliação, Responsabilidade e Aprendizagem e o banco de dados de evidências .
FONTE:https://www.preventionweb.net/news/new-comprehensive-guidance-monitoring-and-evaluating-anticipatory-action
FO N T E : h t t p s : / / w w w. a n t i c i p a t i o n - h u b . o rg / D o c u m e n t s / M a n u a l s _ a n d _ Guidelines/WFP-FbF-MEGuide-Oct2021.pdf

Relatório de Resumo Anual de Preparação Individual e Comunitária da
Região 2
A equipe de Preparação Individual e Comunitária (ICP) da Região 2 dentro da Divisão de Preparação Nacional tem o prazer de divulgar seu Relatório Anual de 2021. O programa ICP se concentra na preparação de indivíduos e comunidades para desastres, fornecendo informações e
treinamento, inspirando as pessoas a agir e garantindo que as pessoas estejam prontas para
qualquer emergência.O guia de M&A oferece sugestões sobre como fazer isso.
Este documento abrangente acompanha os muitos projetos que o ICP executou ao longo do
ano para apoiar toda a comunidade, bem como descreve muitos dos programas do ICP. Você
também aprenderá sobre os desafios e sucessos que a equipe enfrentou; incluindo como eles
forneceram suporte ao COVID-19, desenvolveram o Community Hub em Porto Rico e continuaram a apresentar a bem recebida série de webinars de preparação..
F O N T E : h t t p s : / / c o n t e n t . g o v d e l i v e r y. c o m / a t t a c h m e n t s / U S D H S F E MA/2021/11/15/file_attachments/1996196/2021%20ICP%20Annual%20Report_Jan-Sept_F
INALv2.2_508%20Reviewed%20REV%20DC.pdf

Terapêutica e COVID-19: guia de vida
O Therapeutics and COVID-19: living guideline da OMS contém as recomendações mais atualizadas da Organização para o uso de terapias no tratamento do COVID-19. A versão mais
recente deste guia de vida está disponível em formato pdf (através do botão 'Download') e através de uma plataforma online , e é atualizada regularmente à medida que surgem novas
evidências.
Esta oitava versão do guia de vida da OMS agora contém 14 recomendações, incluindo três
novas recomendações sobre inibidores de Janus quinase (JAK) e sotrovimab. Nenhuma atualização adicional às recomendações existentes anteriores foi feita nesta versão mais recente.
Este documento foi atualizado em 14 de janeiro de 2022
FONTE: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2022.1

Guia para desenvolver um plano de contingência de telecomunicações/TIC
para uma resposta à pandemia
A crise do Covid-19 demonstrou o papel essencial da conectividade em todo o mundo e a
importância de ter uma telecomunicações/TIC robusta, resiliente e segura para mecanismos
de coordenação, bem como para o bem-estar social e para a economia global.
Com base nas principais recomendações delineadas nas Diretrizes da UIT para os planos
nacionais de telecomunicações de emergência, este documento apresenta um conjunto de
propostas para um plano de contingência de telecomunicações eficaz e resposta a pandemias.
Um plano de contingência ajuda a estabelecer procedimentos operacionais em relação ao uso
de recursos e capacidade de telecomunicações/TIC em resposta a um perigo específico.
Ao contrário de outros desastres que podem causar devastação severa à infraestrutura de
telecomunicações/TIC, a pandemia de Covid-19 causou um aumento no tráfego de dados em
redes com e sem fio, inclusive devido à maior demanda de comunicações online em tempos
de confinamento. Exemplos incluem alunos tendo aulas on-line, funcionários trabalhando
remotamente em casa e pessoas se comunicando pela Internet e aproveitando os serviços de
entretenimento on-line.
Eles _ _As Diretrizes abordam a necessidade de garantir a prestação de serviços de telecomunicações/TIC e a continuidade dos negócios no contexto específico de uma pandemia como a
Covid-19. Eles descrevem um conjunto de ações e recomendações que os países podem
adotar para se preparar, antecipar e estar prontos para responder prontamente a futuras
emergências relacionadas à saúde .
FO N T E : h t t p s : / / w w w. i t u . i n t / d m s _ p u b / i t u - d / o p b / h d b / D - H D B - G U I D E L I NES.03-2020-PDF-E.pdf

EVENTOS:

Simpósio ARISE-US
Descrição do Evento
O risco de enchentes (de chuvas, rios e inundações costeiras) está crescendo, impulsionado
pelos impactos combinados da expansão dos limites dos povoados e das mudanças climáticas. Em alguns casos, eles são exacerbados pelo zoneamento imprudente e pela aplicação
negligente do código. A tendência está enfatizando as abordagens existentes de gerenciamento e risco de inundação de várias maneiras:
•
O risco de inundação não é comunicado de forma eficaz aos proprietários e proprietários de negócios. Os mapas de enchentes da FEMA constituem a avaliação de risco primária
nos Estados Unidos, mas fornecem apenas uma linha de base da área, em vez de uma avaliação contínua, e não avaliam a vulnerabilidade no nível de lote individual.
•
Geralmente, não há falta de dados sobre os riscos de inundação, mas eles estão dispersos e precisam de integração.

•
Há menos dados sobre vulnerabilidade e materialidade: precisamos inventariar edifícios em risco para obter uma melhor visão das exposições e vulnerabilidades em qualquer
área e, portanto, o custo-benefício da mitigação para propriedades específicas.
•
O seguro contra inundações é subscrito pelo governo por meio do programa NFIP e
pode, portanto, ocasionar risco moral. Os pagamentos do NFIP são limitados a $ 250k para
propriedades domésticas; o programa cobre apenas uma pequena proporção (menos de 15%
para casas unifamiliares) das perdas estimadas por enchentes de US $ 7 bilhões anuais; e é,
em qualquer caso, subfinanciado.
•
O seguro privado atualmente faz pouco para suprir essa lacuna, porque o mercado é
pouco penetrado pelas seguradoras. Existe um papel até agora não preenchido para o seguro
paramétrico para mitigar as perdas por inundações.
•
Os proprietários reclamam que o trabalho de mitigação de enchentes nem sempre
resulta em prêmios de seguro reduzidos.
•
Frequentemente, há tensões entre os proponentes de medidas de mitigação de
enchentes “cinza”, “verde” e “azul” - quando frequentemente é necessário um equilíbrio,
combinando diferentes opções.
•
Há uma tendência de priorizar o trabalho de drenagem em vez de elevar as propriedades acima dos níveis de inundação, mesmo quando este último poderia ser rentável e seria
melhor para proteger a base tributária local.
•
Muitos proprietários e empresas pensam que a infraestrutura salvará sua propriedade
específica, então eles não tomam suas próprias outras medidas de mitigação de risco. Precisamos de mitigação de cima para baixo e de baixo para cima para melhorar a resiliência.
•
Os danos potenciais à “linha de vida” e à infraestrutura de serviço não são totalmente
considerados ao justificar os investimentos de mitigação de enchentes.
•
Existem questões significativas de equidade no acesso a informações sobre riscos e
nos gastos de mitigação.
•
Muitos governos municipais, estaduais e municipais não conhecem as muitas fontes de
financiamento (governamentais e outras) que são possíveis para o investimento em mitigação.
No entanto, essas fontes têm suas próprias regras, por isso torna-se difícil vincular o financiamento.
A ARISE-US está, portanto, hospedando um simpósio baseado na web sobre “Estratégias para
Redução do Risco de Inundações”. Contará com especialistas dos setores público e privado na
área e, com a participação ativa do público, discutirá os desafios e soluções para eles. O Simpósio acontecerá no dia 27 de janeiro, às 13h00, horário do leste dos EUA.
O simpósio terá a forma de dois painéis interligados e maximizará a discussão e o diálogo, um
abordando os problemas e o outro, as possíveis soluções. Como acontece com outros simpósios ARISE-US, o Simpósio iniciará um programa de ações conforme aplicável a partir da
discussão no próprio simpósio.
Quem deve ir?
Este simpósio oferecerá acesso às ideias mais recentes sobre redução de risco de inundação

para seguradoras, governos, engenheiros e outros gestores de risco, proprietários de terrenos
/ edifícios, modeladores de catástrofes, serviços financeiros e organizações comunitárias. Se
você estiver interessado em participar do acompanhamento, trabalhando com outras organizações dos setores público e privado, haverá oportunidades para fazê-lo.
caixas de som
Temos um quadro extremamente impressionante de palestrantes e palestrantes. Até agora
confirmados:
•

Ryan Miller, ARM-E, Diretor, Funções Críticas

•
Professora Melanie Gall, codiretora, Programa de Gerenciamento de Emergências e
Segurança Interna, ASU
•

Tyler Ardron - VP do Grupo Risk Reduction Plus

•

Aidee Zamorano - Fundação Z-Zurique (Seguros de Zurique)

•
Todd Bridges, Cientista Pesquisador Sênior, Ciência Ambiental, US ACE e Líder Nacional, Engenharia com a Natureza
•

Chloe Demrovsky, Presidente e CEO, DRI International, e Professora Adjunta, NYU

•
Paula Pagniez, Líder das Américas, Centro de Clima e Resiliência, Willis Towers Watson
e Membro do Conselho Consultivo Nacional da FEMA
•

Albert Slap, presidente, Coastal Risk Consulting

•

Aditya Ranade, Sócio-gerente, TwoDegreesAdapt

•

Roderick Scott, Associação da Indústria de Mitigação de Inundações

FONTE:https://www.preventionweb.net/event/strategies-flood-risk-reduction-arise-us-symposium?utm_source=PreventionWeb&utm_campai
gn=7d06dec9ab-PreventionWeb+Newsletter%3A+Community+updates&utm_medium=ema
il&utm_term=0_b73053c1c6-7d06dec9ab-363608026

Como parte de sua série de Diálogos DRI, o CDRI está promovendo um diálogo sobre 'Resiliência da Infraestrutura de Hidrogênio a Desastres', que envolverá as partes interessadas em
todos os países que planejam investimentos em infraestrutura de hidrogênio para energia
limpa. Esta sessão irá refletir sobre as seguintes questões:
1. À medida que os países e atores privados planejam uma nova infraestrutura de hidrogênio
para as próximas décadas, como eles garantem a segurança e a confiabilidade contra os
impactos físicos de desastres e mudanças climáticas? Quais medidas de resiliência estão
sendo planejadas ou precisam ser planejadas?
2. Construir resiliência de uma nova infraestrutura exigirá a capacitação de diferentes partes
interessadas, estabelecendo novas políticas, desenvolvendo novos padrões e projetando sistemas de certificação. Como os governos, o setor privado, os MDBs e as organizações internacionais podem apoiar esse processo?
3. Como os países e o setor privado podem incorporar o financiamento do risco de desastres
como um recurso central no desenvolvimento da infraestrutura de hidrogênio? Quais são os
instrumentos financeiros inovadores necessários para salvaguardar esses investimentos?
Como o setor de seguros pode desempenhar um papel mais proeminente na construção de
resiliência?
FONTE:https://cdri.world/events/dri-dialogue-energy-transition-pillars-disaster-resilience-hydrogen-infrastructure

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/

