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Defesa Civil participa de conferência virtual europeia 

 
Nesta quarta-feira, dia 13 de outubro, celebra-se o “Dia Internacional para a Redução de 
Desastres”, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) para alertar as 
comunidades para a urgência da prevenção e da mitigação dos riscos em escala local, 
nacional e internacional. Para celebrar a data foi realizada uma conferência virtual 
promovida pelo Serviço de Proteção Civil do município de Amadora, Portugal. O evento 
contou com a participação do diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado. 
   
O webinar discutiu o tema da cooperação Internacional para países em desenvolvimento a 
fim de reduzir o risco e perdas por desastres. Contou ainda com a presença de 
autoridades como Helena Monteiro, do escritório da ONU para Redução do Risco de 
Desastres e da Secretária de Estado da Administração Interna de Portugal, Patrícia Gaspar. 
   
Sidnei Furtado levou para o evento informações sobre o desenvolvimento da campanha 
“Construindo Cidades Resilientes da Organização da ONU”, em Campinas, e também 
abordou o papel da Defesa Civil em nível nacional. Ele destacou que, a partir de 2012, 
houve um alinhamento com as Nações Unidas com o surgimento do Sistema Nacional de 



Proteção e Defesa Civil ampliando a atuação para um ciclo completo de gestão do risco e 
desastres no País. “Envolve a prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. 
Essa política nacional é um grande desafio para uma nação como o Brasil que tem mais de 
5 mil municípios.” 
  
 A atuação como Sistema Nacional – em que todos os órgãos da administração pública e 
privada trabalham em conjunto, com a coordenação da Defesa Civil – estabelece que cada 
área trabalhe naquilo que é de sua responsabilidade, ao mesmo tempo que se prepara 
para situações de desastres. “Esse trabalho envolve principalmente a atuação em 
situações de emergência e calamidade pública”, disse Furtado. 
 
FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/42229 
 
 

  
 

Campinas compartilha experiência na Semana de Redução 
de Desastres Em evento on-line do Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR)  
 

 
 
A experiência de Campinas com a campanha "Construindo Cidades Resilientes", da 
Organização das Nações Unidas (ONU), será abordada em evento on-line do Ministério 
do Desenvolvimento Regional (MDR) nesta quinta-feira, dia 14, a partir das 9h. O evento 
faz alusão à Semana Nacional de Redução de Desastres e contará com apresentação do 
Banco de Boas Práticas em Proteção e Defesa Civil, palestras e mesas-redondas com 
especialistas de todo o Brasil. A apresentação do diretor da Defesa Civil de Campinas, 
Sidnei Furtado, está marcada para 10h15.  



  
 O objetivo do evento é discutir temas centrais na redução de desastres, com foco na 
educação, resiliência e em boas práticas que sejam aplicáveis ao Sistema Nacional de 
Proteção e Defesa Civil (Sinpdec) e possam ser replicadas por outras cidades e estados. 
   
O público-alvo são profissionais de Proteção e Defesa Civil de todo o País, além da 
comunidade em geral. 
   
A abertura do evento terá fala do Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério 
Marinho e do Secretário Nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves. A transmissão 
será feita pelo canal do Youtube do Ministério, no 
link: https://www.youtube.com/c/Minist%C3%A9riodoDesenvolvimentoRegional/featured  
 
FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/42228  
 
 

 
Temporal em Pirassununga: fenômeno microexplosão 
atingiu município, diz meteorologista 
 
Linhas de instabilidade provocaram rajadas de vento, causando uma chuva expressiva e 
com muitas descargas elétricas. Cidade teve destelhamentos, queda de árvores e vários 
transtornos. 

 

 
 
O fenômeno que atingiu Pirassununga (SP), no sábado (9), foi classificado como uma 
'microexplosão', segundo Carine Gama, meteorologista do ClimaTempo. 
Segundo Carine, linhas de instabilidades provocaram rajadas de fortes de ventos, 
causando uma chuva expressiva e com muitas descargas elétricas. 



Granizo também atingiu a cidade, causando queda de árvores, destelhamentos e diversos 
transtornos. 
 
FONTE:https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/10/11/temporal-em-pirassununga-
fenomeno-microexplosao-atingiu-municipio-diz-meteorologista.ghtml 
 
FONTE:https://jornal.usp.br/universidade/temporal-causa-destruicao-no-campus-da-usp-em-pirassununga/  

 
 

Mudanças climáticas e implementação da resiliência da 
estratégia COVID-19 
 
Este relatório de sistematização busca documentar brevemente e resumir a 
implementação do Plano de Ação 2020 da Coalizão baseada em questões de Mudança 
Climática e Resiliência, identificando lições aprendidas e contribuindo para informar o 
Plano de Ação 2021. Este documento está organizado em quatro seções. A primeira seção 
descreve a estrutura de ação da coalizão. A segunda, concentra-se na adaptação do plano 
de trabalho para 2020 ao novo contexto da pandemia e destaca as interconexões e 
mensagens-chave das questões abordadas. Finalmente, as duas últimas seções 
completam o documento com conclusões e recomendações de ação. 

Seguindo os resultados da pesquisa e das entrevistas, as seguintes recomendações são 
feitas: 

1. Estabeleça objetivos claros e acordados; 
2. Definir os modos de engajamento com RCs / UNCTs; 
3. Manter o foco em questões críticas; 
4. Estabelecer um escopo específico e definir um público-alvo para atingir / clientes 

para servir; 
5. Fortalecer o trabalho e um enfoque particular para o Caribe; 
6. Manter um escopo regional relacionado à agenda normativa; 
7. Considere ferramentas de feedback e monitoramento; 
8. Fortaleça os laços com outros IBCs. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publication/climate-change-and-resiliences-implementation-covid-
19-strategy?utm_source=PreventionWeb&utm_campaign=b48b82d9d7-
PreventionWeb+Newsletter%3A+Publications%2C+policies&utm_medium=email&utm_term=0_b73053c1c6
-b48b82d9d7-363608026 
 
 

 



A OMS nomeia pesquisadores para reiniciar as 
investigações sobre a origem do surto 

O grupo, denominado SAGO, criará uma estrutura permanente para sondar epidemias e 
iniciará a próxima fase da caça às origens do COVID. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) selecionou 26 cientistas para supervisionar uma 
nova investigação sobre as origens da pandemia COVID-19 e futuros surtos de doenças 
emergentes. A organização planeja nomear oficialmente todos ou a maioria deles logo 
após um período de duas semanas de revisão pública. 

Com o lançamento de seu Grupo de Aconselhamento Científico para as Origens de Novos 
Patógenos (SAGO), a OMS reformulou sua abordagem usual para surtos, em que os 
pesquisadores desvendam as origens das epidemias conforme a necessidade surge. As 
deficiências nessa abordagem tornaram-se claras, pois a origem da pandemia COVID-19 
permanece desconhecida quase dois anos após seu início. 

“Este tópico requer muito conhecimento técnico, então estou feliz em ver que a OMS 
selecionou pessoas sérias com experiência em pesquisa suficiente para entender o 
trabalho que pode ser necessário para investigar as origens dos surtos”, disse Gigi 
Gronvall, um especialista em biossegurança pesquisador da Universidade Johns Hopkins 
em Baltimore, Maryland, que não está envolvido com SAGO. 

A OMS afirma que o grupo aconselhará sobre as informações adicionais necessárias para 
descobrir de onde veio o coronavírus SARS-CoV-2. Alguns membros da SAGO podem estar 
envolvidos na próxima fase da investigação das origens do COVID-19 na China e talvez em 
outros países - na verdade, seis deles fizeram parte da primeira equipe de 34 
pesquisadores em uma missão organizada pela OMS que terminou em Março . A SAGO 
também tem a tarefa de desenvolver uma estrutura para orientar as investigações sobre 
o início de epidemias de forma mais geral, como determinar quais dados coletar e 
relatar. 

Maria Van Kerkhove, que chefia a unidade de doenças emergentes da OMS e ajudou a 
projetar o SAGO, explica que encontrar a origem de um novo patógeno exige um trabalho 
de detetive cuidadoso e que isso pode ser especialmente difícil no início de um surto, 
quando os países afetados estão lutando para reduzir a propagação de um patógeno. “Na 
próxima vez que um surto for declarado, a secretaria pode reunir esse comitê”, diz ela, e 
pedir conselhos sobre quais informações os pesquisadores devem coletar imediatamente. 

Um line-up diversificado 



Van Kerkhove diz que a OMS selecionou os 26 consultores não remunerados de mais de 
700 candidatos. Todos eles vêm de diferentes países, têm experiência que varia de 
biossegurança a biologia da vida selvagem e se candidataram para servir por uma 
variedade de razões. 

Por exemplo, Marietjie Venter, uma virologista molecular da Universidade de Pretória, na 
África do Sul, estudou a disseminação do vírus da gripe H1N1 entre pessoas e porcos 
durante a pandemia de 2009 e recentemente usou o sequenciamento genômico para 
mostrar que zookeepers na África do Sul infectaram tigres inadvertidamente com SARS-
CoV-2. Ela diz que deseja aprimorar a capacidade da OMS de determinar rapidamente 
quando a disseminação de novos vírus tem potencial pandêmico. 

Para Christian Happi, genomicista do Centro Africano de Excelência para Genômica de 
Doenças Infecciosas em Ede, Nigéria, o apelo do SAGO foi uma chance de impulsionar 
investigações mais profundas sobre surtos em países africanos. “Quando as coisas 
acontecem em nossa parte do mundo, não são muitas as pessoas que se preocupam com 
a origem ou tentam impedir que aconteça novamente”, afirma. “A África precisa estar na 
mesa.” 

Dois dos 26 conselheiros têm experiência em biossegurança de laboratório, uma questão 
que ganhou destaque durante a pandemia de COVID-19, pois alguns questionaram se o 
SARS-CoV-2 escapou do Instituto de Virologia de Wuhan (WIV), na cidade chinesa onde o 
primeiros casos de COVID-19 foram detectados. Em julho passado, o diretor-geral da 
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que uma auditoria à pesquisa na WIV deveria 
ser incluída na próxima investigação das origens. 

Jeffrey Sachs, economista e analista político da Universidade de Columbia e presidente de 
uma comissão COVID-19 afiliada ao jornal médico The Lancet , diz que espera que SAGO 
avalie os estudos realizados sobre coronavírus e considere se o tipo de pesquisa - por 
exemplo, modificação os vírus - podem lançar luz sobre a origem da pandemia. Para fazer 
isso, ele diz que grupos de pesquisa dos EUA, incluindo o Instituto Nacional de Saúde dos 
EUA e a organização com sede em Nova York EcoHealth Alliance, devem ser mais abertos 
sobre os estudos que financiam, conduzem e propõem. No mês passado, Sachs dissolveu 
uma equipe da comissão do Lancet que avaliava as origens da pandemia, frustrada com 
a falta de transparência de seus membros. 

Próximos passos 

Em nome da transparência, Van Kerkhove diz que está pedindo a todos os candidatos 
SAGO que revelem quaisquer conflitos de interesse que possam afetar adversamente sua 
capacidade de participar de estudos de origem. Até 27 de outubro, qualquer pessoa pode 
enviar comentários sobre os candidatos. Ela e seus colegas irão revisá-los 



confidencialmente e responder como acharem adequado - eliminando potencialmente os 
candidatos. 

Assim que o painel for confirmado, o grupo fará um balanço do que já se sabe sobre as 
origens do COVID-19 e delineará os próximos passos. Atualmente, Van Kerkhove diz que a 
OMS está colaborando com pesquisadores italianos para analisar amostras de pacientes 
coletadas na Itália em novembro e dezembro de 2019, que podem conter vestígios de 
SARS-CoV-2. Acompanhar os estudos na China também está na agenda, incluindo análises 
do soro das pessoas coletado em dezembro de 2019 e armazenado no Centro de Sangue 
de Wuhan. 

No entanto, alguns pesquisadores estão céticos de que a OMS possa fazer progressos na 
China , onde as autoridades rejeitaram veementemente a ideia de que o surto se 
originou do WIV, que está no centro da hipótese de vazamento de laboratório. 

Mas Van Kerkove espera a colaboração do país e espera que o foco seja na ciência, e não 
na geopolítica. “Estamos realmente ficando sem tempo a cada dia que passa, nos 
afastando cada vez mais da possibilidade de realmente entender as origens” do COVID-19, 
diz ela. 

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-02813-y  

FONTE:https://thebulletin.org/2021/10/the-origin-of-covid-19-evidence-piles-up-but-the-jurys-still-
out/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=MondayNewsletter10112021&utm_
content=DisruptiveTech_JuryStillOutonCOVIDOrigin_10112021  

 
Crianças e a pandemia COVID-19  
Um novo estudo dos Centros de Controle de Doenças (CDC) lança luz sobre uma 
pandemia devastadora dentro da pandemia COVID-19: mais de 1 em 500 crianças nos 
Estados Unidos perderam um cuidador principal para COVID-19 entre abril de 2020 e 
junho de 2021. 
 
Isso significa que para cada quatro mortes por COVID-19, uma criança fica sem um dos 
pais e / ou avós que cuidaram da casa da criança e das necessidades básicas, incluindo 
amor, segurança e cuidados diários. A orfandade e a perda do cuidador podem ter 
um impacto significativo e grave a longo prazo na saúde e no bem-estar das crianças. 
 
Houve disparidades raciais e étnicas significativas nas mortes de cuidadores devido ao 
COVID-19. Ao analisar os cuidadores primários e secundários, o estudo descobriu que os 



impactos variam muito por raça e etnia. Em comparação com as crianças brancas, as 
crianças dos índios americanos e nativos do Alasca tinham 4,5 vezes mais probabilidade 
de perder um dos pais ou avós que cuidavam, as crianças negras e afro-americanas tinham 
2,4 vezes mais chances e as crianças hispânicas ou latinas eram quase 2 vezes mais 
prováveis. 
Morte do cuidador afetada: 

 1 em cada 168 crianças indígenas americanas ou nativas do Alasca 
 1 em cada 310 crianças negras ou afro-americanas 
 1 em cada 412 crianças hispânicas ou latinas 
 1 em cada 612 crianças asiáticas 
 1 em cada 753 crianças brancas 

O presente estudo segue de perto em linha com um estudo semelhante que descobriu 
que mais de 1,5 milhão de crianças em todo o mundo perderam um cuidador primário ou 
secundário durante os primeiros 14 meses da pandemia COVID-19. 
 
Para crianças que perderam um cuidador, existem respostas baseadas em evidências que 
podem ajudar a protegê-las e apoiá-las, incluindo o fortalecimento do apoio econômico às 
famílias, fornecimento de cuidados infantis e educação de qualidade e implementação de 
programas para melhorar as habilidades parentais e as relações familiares para aqueles 
que assumem cuidar de crianças. As comunidades devem ajudá-los a encontrar programas 
baseados em evidências e específicos para idades que sejam sensíveis a 
 disparidades raciais e desigualdades estruturais. 
 
E há esperança: vacinas seguras e eficazes podem prevenir a doença COVID-19 grave e a 
morte entre os cuidadores, o que pode proteger mais crianças da orfandade. 
 
FONTE:https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2021/10/06/peds.2021-
053760.full.pdf 
 

 
 

Europa é exceção na tendência global de queda de mortes 
por Covid-19 
Organização Mundial da Saúde soma cerca de 50 mil óbitos por semana; nível é o mais 
baixo registrado em um ano; diretor da  agência destaca região europeia por apresentar 
novas ondas de casos e mortes . 
 
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, destacou que o número 
de mortes por Covid-19 por semana continua a diminuir, estando agora no nível mais 
baixo em quase um ano.  



Falando a jornalistas nesta quarta-feira, Tedros Ghebreyesus disse que ainda que “é 
inaceitavelmente alto” o total de 50 mil pessoas que perdem a vida todas as semanas. 
Segundo ele, “o número real é certamente maior.”  

Vacinação   

Para o chefe da OMS, países e empresas que controlam ou fornecem 
vacinas devem priorizar a entrega ou disponibilizá-las ao programa Covax para que 
sejam cumpridas as metas de vacinação.  

A agência vem atuando com lideranças de vários países para apoiar o planejamento 
necessário e alcançar a cobertura de 40% de pessoas imunizadas ainda este ano, “com 
ações agressivas e ambiciosas”.  

A agência da ONU confirmou que o número de óbitos baixa em todas as regiões, menos 
na Europa. Vários países do continente enfrentam novas ondas de casos e mortes.  

Os casos fatais permanecem altos em países e populações com menos acesso às vacinas.  

Remédios   

Entre as nações onde a imunização ainda não teve início estão Burundi, Eritreia 
e Coreia do Norte. Pelo menos 56 países excluídos do mercado global de vacinas não 
conseguiram atingir a meta de inocular 10% de suas populações até o final de setembro. 
A maioria deles está na África.  

O chefe da OMS ressaltou haver mais países correndo o risco de não cumprir o prazo 
de 40% definido até o final deste ano.  

Entre os casos mencionados, Ghebreyesus destacou a situação causada pelo 
conflito etíope que afetou o sistema de saúde em Tigray. Ele disse que nenhum 
suprimento de remédios foi permitido na região desde julho.  

Uma fração das unidades de saúde permanece operacional devido à falta de combustível 
e suprimentos. Pessoas com doenças crônicas estão morrendo devido à falta de alimentos 
e medicamentos.  

Ameaça de fome   

Quase 200 mil crianças ficaram sem vacinas essenciais 
num cenário de pessoas sem comida suficiente, mais suscetíveis a doenças mortais e 
enfrentado a ameaça de fome.  

O chefe da OMS disse que a agência fará tudo o que estiver ao alcance para fornecer 
suporte vital para salvar vidas a todos os afetados. Ele pediu acesso irrestrito às 
regiões onde “a vida de milhões de pessoas está em jogo.”  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/10/1766502?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=9c43a19141-



EMAIL_CAMPAIGN_2021_10_14_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-9c43a19141-
105027597  
 

 
Gerenciando doenças em animais para prevenir crises de 
saúde em humanos: a FAO apoia na luta contra doenças 
zoonóticas e ameaças de resistência antimicrobiana 
 

Reconhecendo a ameaça global representada por doenças zoonóticas 
infecciosas emergentes e reemergentes , a Organização para Alimentos e Agricultura das 
Nações Unidas (FAO) estabeleceu o Centro de Emergência para Doenças 
Transfronteiriças de Animais (ECTAD) no Egito em 2007 após a crise de saúde causada 
por doenças altamente patogênicas gripe aviária (HPAI) em 2005. Através da unidade 
ECTAD, a FAO tem prestado apoio ao Governo do Egito a fim de melhorar a prevenção, 
detecção precoce e capacidade de resposta rápida dos sistemas de saúde animal para 
enfrentar os riscos à saúde nas interfaces, promovendo a Uma abordagem de saúde. 

A FAO, em parceria com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional, implementou 17 projetos no valor total de US $ 24 milhões desde 2007 em 
colaboração com o Ministério da Agricultura e Recuperação de Terras. Esses projetos 
forneceram um enorme apoio à Organização Geral de Serviços Veterinários e ao Animal 
Health Research Institute para prevenir, detectar e responder aos surtos de HPAI, bem 
como aumentar a capacidade do sistema de saúde animal em vigilância, diagnóstico, 
biossegurança, desenvolvimento da força de trabalho e institucional desenvolvimento de 
capacidade para lidar com doenças zoonóticas infecciosas, como coronavírus da síndrome 
respiratória do Oriente Médio. 

Este livro lança luz sobre esses esforços no período de 2007 a 2020. 
 
FONTE:https://www.fao.org/3/cb6593en/cb6593en.pdf  
 
 

 
Relatório INSURISK 2021: Risco de Desastres, proteção 
social e prontidão para soluções de seguro 
 
O relatório apresenta o conceito de proteção social, fornece uma visão geral do estado 
atual da proteção social, discute as ligações entre proteção social e clima e risco de 
desastres, e lança luz sobre proteção social no domínio mais amplo de financiamento de 



risco e seguro. Além disso, o relatório apresenta o conceito, a metodologia e a atualização 
global mais recente da ferramenta de avaliação InsuRisk para 188 países. 

Com base nas constatações delineadas, são delineadas as principais recomendações para 
informar a pesquisa e a política sobre proteção social, seguro contra riscos e 
financiamento no contexto do clima e do risco de desastres. Algumas das recomendações 
são: 

 O conhecimento sobre os efeitos específicos das soluções de proteção social e 
seguro sobre o clima e o risco de desastres e suas causas precisa ser aprimorado; 

 A coleta de dados e relatórios sobre proteção social devem ser aumentados; 

 Com base em pesquisas e evidências adicionais, as lições aprendidas com a 
resposta à pandemia COVID-19 devem informar a ampliação da proteção social e 
seguro no contexto do risco climático e de desastres e ajudar a olhar para o risco 
de forma holística; 

 Caminhos futuros de proteção social e CDRFI devem ser desenvolvidos; e 

 A proteção social precisa ser ampliada para fechar as lacunas de proteção. 

FONTE:http://collections.unu.edu/eserv/UNU:8332/Sett_etal.__InsuRiskReport2021_META.pdf  
 
 

 
 

Perfis de informações de perigo: Suplemento à análise de 
classificação e definição de perigo UNDRR-ISC – relatório 
técnico 
Este relatório é um Suplemento da Revisão da Definição e Classificação de 
Perigos do UNDRR-ISC - Relatório técnico divulgado em julho de 2020. Alinhado com a 
lista de perigos publicada no Relatório Técnico, este Suplemento compreende uma 
descrição de cada um dos 302 perfis de informações de perigo ( HIPs), desenvolvido 
usando um processo consultivo por cientistas e especialistas em todo o mundo. 

Respondendo aos apelos crescentes por 'uma revolução de dados, mecanismos de 
responsabilidade rigorosos e parcerias globais renovadas', o UNDRR-ISC Hazard Definition 
and Classification Review - Relatório técnicoe seu Suplemento fornecem um recurso 
importante para apoiar a implementação da redução do risco de desastres e investimento 
informado sobre o risco, alinhado com o Quadro Sendai para Redução do Risco de 
Desastres 2015–2030, mas também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030, o Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas e a Agenda de Ação de Adis 
Abeba sobre Financiamento Sustentável. Ele fornece um conjunto comum de definições 



de perigo para governos e partes interessadas para informar suas estratégias e ações 
sobre redução e gestão de riscos. Especificamente, o relatório e este suplemento podem 
apoiar o desenvolvimento e atualização de estratégias nacionais e locais de redução de 
risco de desastres e bancos de dados de perdas, bem como a integração da redução do 
risco de desastres em estatísticas nacionais, estruturas legais, contábeis e regulatórias e 
políticas públicas e privadas. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publication/hazard-information-profiles-supplement-undrr-isc-
hazard-definition-classification?utm_source=PreventionWeb&utm_campaign=48cd4e55e4-
PreventionWeb+Newsletter%3A+Publications%2C+policies&utm_medium=email&utm_term=0_b73053c1c6
-48cd4e55e4-363608026  
FONTE:https://www.preventionweb.net/publication/hazard-definition-and-classification-review  
 
 

 
 

Redução do risco de desastres para alcançar o 
desenvolvimento sustentável: Um kit de ferramentas para 
parlamentares  
 
Em 2019, a União Interparlamentar (UIP) aprovou a seguinte resolução conclamando os 
parlamentares a incluir a redução do risco de desastres (RRD) em suas estratégias para 
implementar e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Acordo 
de Paris. Este kit de ferramentas explica a importância da RRD e como implementá-la, e 
fornece 10 ações que os parlamentares podem empregar para efetivamente influenciar e 
implementar políticas de RRD e estruturas legais, financeiras e de supervisão adaptadas 
ao contexto de seu país. A RRD reduz os impactos econômicos e sociais de desastres, 
mantém e restaura ecossistemas e protege e expande os ganhos de desenvolvimento. 

A primeira seção do kit de ferramentas define a RRD, a natureza mutante dos desastres e 
do risco de desastres, e a importância da RRD na adaptação às mudanças climáticas (CCA) 
e no desenvolvimento sustentável. A segunda seção analisa o mandato dos parlamentos 
para a RRD, a terceira seção apresenta 10 ações de RRD recomendadas e a quarta seção 
define como implementar essas ações e inclui breves exemplos nacionais e regionais de 
alto nível. A quinta seção sugere oportunidades quando os parlamentares podem atuar na 
RRD. Os anexos contêm um glossário, informações básicas e uma lista de recursos para 
informações mais detalhadas. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publication/disaster-risk-reduction-achieve-sustainable-
development-toolkit-parliamentarians?utm_source=PreventionWeb&utm_campaign=72a3875b15-
PreventionWeb+Newsletter%3A+Knowledge+base+highlight&utm_medium=email&utm_term=0_b73053c1
c6-72a3875b15-363608026  
 



 

Nova ferramenta da ONU mapeia inundações desde 1985 
até o nível da rua, ajudará no planejamento de desastres, 
especialmente no Sul Global 
 
Desenvolvido pela UN University com o Google e outros parceiros, o World 
Flood Mapping Tool online gratuito ajudará a planejar o desenvolvimento 
urbano e agrícola, defesas eficazes contra inundações, preparação para 
desastres e identificação de vulnerabilidades na cadeia de abastecimento. 

Especialistas liderados pela Universidade da ONU lançaram uma nova ferramenta que 
gera mapas instantâneos e precisos de resolução de inundações em todo o mundo desde 
1985. A ferramenta de mapeamento mundial de inundações online gratuita ajudará todos 
os países, mas especialmente aqueles no Sul Global, onde os mapas de risco de inundação 
estão raro e frequentemente muito desatualizado. 

Criada pelo Instituto de Água, Meio Ambiente e Saúde da Universidade das Nações Unidas 
em Hamilton, Canadá, com o apoio do Google, MapBox e outros parceiros listados abaixo, 
a ferramenta permite que os usuários ajustem variáveis para ajudar a localizar lacunas nas 
defesas e respostas contra inundações e para planejar o desenvolvimento futuro de todos 
os tipos - por exemplo, onde construir ou melhorar a infraestrutura ou desenvolver a 
agricultura. 

Simples de usar, a ferramenta, em https://floodmapping.inweh.unu.edu , requer apenas 
acesso à Internet para obter um mapa de inundação com resolução de 30 metros - rua a 
nível de rua. Uma próxima versão para usos mais comerciais, por exemplo, por 
seguradoras, oferecerá uma resolução ainda mais precisa no nível do edifício. 

A ferramenta permite que os usuários ajustem variáveis para ajudar a localizar lacunas nas 
defesas e respostas contra enchentes e para planejar o desenvolvimento futuro de todos 
os tipos - por exemplo, onde construir ou atualizar a infraestrutura ou desenvolver a 
agricultura. 

Diz o diretor da UNU-INWEH, Vladimir Smakhtin: “As inundações na última década 
afetaram a vida de mais de meio bilhão de pessoas, principalmente em países de baixa e 
média renda, e resultaram em danos de quase US $ 500 bilhões - aproximadamente igual 
ao PIB de Cingapura. Inundações mais recentes em todo o mundo aumentaram o número 
de vidas, danos e mortes derrubadas. ” 

“Estima-se que 1,5 bilhão de pessoas - maior do que a população da Europa - vivem sob 
risco de exposição a enchentes intensas”, acrescenta o Dr. Smakhtin. “Precisamos nos 
preparar agora para inundações mais intensas e frequentes devido às mudanças 



climáticas e esperamos que esta ferramenta ajude as nações em desenvolvimento, em 
particular, a ver e mitigar os riscos de forma mais clara.” 

Hamid Mehmood, especialista em GIS e sensoriamento remoto da UNU-INWEH que 
liderou o desenvolvimento da ferramenta, disse que uma pesquisa da UNU-INWEH 
mostrou que a maioria dos centros de previsão de enchentes em países propensos a 
enchentes não tem a capacidade de executar modelos complexos de previsão de 
enchentes. 

Ele acrescenta que inundações como as deste ano na Europa, que mataram mais de 200 
pessoas e causaram bilhões de dólares em danos, são agora até nove vezes mais prováveis 
por causa das mudanças climáticas. 

“À medida que as temperaturas continuam subindo, o número de inundações aumentará 
junto com sua gravidade”, disse ele. “Nenhum lugar está imune. E ainda assim, 
notavelmente poucas regiões, mesmo em países ricos, têm mapas de inundação úteis e 
atualizados devido ao custo e à dificuldade de criá-los. ” 

A World Flood Mapping Tool usa o Google Earth Engine combinado com décadas de dados 
Landsat desde 1985 - um vasto catálogo de dados geoespaciais permitindo recursos de 
análise em escala planetária. 

Camadas de informações do Landsat para uma região selecionada e período de tempo 
especificado identificam corpos d'água temporários e permanentes enquanto integram 
dados de elevação e uso da terra específicos do local. 

Isso produz um mapa detalhado da inundação das inundações nas últimas décadas, com 
sobreposições disponíveis de população, edifícios e uso da terra, que pode ser usado para 
planejamento comunitário, zoneamento de construção, avaliações de seguro e muito 
mais. 

Para validar a tecnologia, mapas gerados em menos de um minuto usando a nova 
ferramenta foram comparados a eventos de inundação documentados na Austrália, 
Bangladesh, Canadá, Camboja, Índia, Moçambique, Sri Lanka e Tailândia (detalhado 
abaixo), com precisão de 82% alcançada. 

A lista da Wikipedia das inundações mais mortais da história ( aqui ) mostra 211 eventos, 
103 dos quais ocorreram em 1985, o primeiro ano coberto pelos dados da nova 
ferramenta. 

A nova ferramenta também refletirá novas enchentes logo após sua ocorrência para 
fornecer os mapas mais atualizados para ajudar a avaliar os impactos gerais das 
enchentes e planejar o futuro. 

“Pintar uma imagem detalhada das áreas históricas e potenciais de risco de inundação 
será inestimável para qualquer departamento de planejamento urbano e regional”, disse 
a colaboradora do projeto, Dra. Duminda Perera, da UNU-INWEH. 



A versão mais detalhada da ferramenta em desenvolvimento para uso comercial 
fornecerá resolução em um nível de edifício a edifício e incorporará dados de ocupação de 
edifício. 

E uma ferramenta gratuita de previsão de risco de inundação para lançamento no próximo 
ano usará inteligência artificial para gerar mapas de risco de inundação atuais e futuros 
para três cenários de mudança climática nos níveis de cidade, distrito e bacia hidrográfica. 

Maximizando a eficácia dos investimentos em infraestrutura pública e reduzindo custos 

Informações confiáveis e atualizadas sobre áreas em risco de inundação são 
especialmente valiosas na África e no Sudeste Asiático, onde se espera que as áreas 
urbanas cresçam 80% até 2030 . A ferramenta pode mostrar os locais seguros contra 
inundações para habitação e indústria, bem como melhorar o planejamento urbano geral. 

A nova ferramenta World Flood Mapping permite que governos, agências de 
financiamento e autoridades de gestão de desastres se concentrem nos locais de maior 
risco potencial de inundações no futuro. Saber exatamente onde ocorrerão as 
inundações pode maximizar a eficácia dos investimentos em infraestrutura pública e 
reduzir custos. 

Ele difere dos sistemas disponíveis anteriormente de várias maneiras, incluindo: 

 Resolução aprimorada de mapas de inundação para resolução de 30 metros, 
permitindo a análise em nível municipal 

 Foco no Sul Global, onde as lacunas de dados e informações são proeminentes e as 
perdas anuais devido a enchentes são altas 

 Maior precisão dos mapas de inundação usando dados de vários sensores de 
satélite 

 Maior precisão e menor tempo de desenvolvimento de mapas de risco de 
inundação usando modelos de IA 

O Dr. Mehmood acrescenta que as taxas de seguro relacionadas a desastres naturais 
(quando tal seguro existe para casas e meios de subsistência impactados por enchentes), 
perdas humanas e econômicas relacionadas a enchentes, etc., podem ser estimadas 
usando a nova ferramenta. 

Vulnerabilidades potenciais da cadeia de suprimentos podem ser reveladas. E durante 
desastres, a ferramenta pode ser usada para ajudar a determinar as rotas de socorro de 
emergência. 

A ferramenta World Flood Mapping Tool também pode potencialmente guiar o 
desenvolvimento do apoio ao seguro agrícola para pessoas que vivem e cultivam em nível 
de subsistência. A criação dessa rede de segurança teria implicações de longo alcance para 
os objetivos de desenvolvimento global e para a promoção de economias e nações mais 
seguras. 



Os mapas de inundação gerados pela ferramenta podem ser combinados com outros 
conjuntos de dados abertos - densidade populacional ou mudanças no uso / cobertura da 
terra, por exemplo - permitindo uma variedade de maneiras de olhar para o futuro. 

Adicionar outros conjuntos de dados de sensoriamento remoto também melhorará a 
ferramenta e oferecerá novas maneiras de empregá-la, o que fortalece a capacidade dos 
países do Sul Global e de outros lugares de planejar e responder melhor a desastres 

FONTEhttps://inweh.unu.edu/new-un-tool-maps-floods-since-1985-to-street-level-will-aid-disaster-
planning-especially-in-global-south/ 
 

 
ONU: A fome no mundo está aumentando 
No Dia Mundial da Alimentação, secretário-geral ressalta apelo à ação global para 
garantir segurança alimentar; mensagem sobre a data realça que cerca de 40% da 
população do planeta não consegue pagar uma dieta saudável.  
 
Neste 16 de outubro, as Nações Unidas marcam o Dia Mundial da Alimentação. Na data, 
a ONU afirma que entre 720 e 811 milhões de habitantes do planeta enfrentaram a 
fome em 2020. O número representa uma alta no total de subnutridos. 

Em mensagem, o secretário-geral António Guterres ressalta que quase 40% da 
humanidade não consegue pagar por uma dieta saudável. São 3 bilhões de 
pessoas vivendo a situação.  

Segurança alimentar 

Para o líder das Nações Unidas, o Dia Mundial não lembra apenas a importância dos 
alimentos para todos, mas é também um apelo à ação para garantir segurança alimentar 
no mundo.   

O secretário-geral adverte que a fome está aumentando no mundo. Seguindo a mesma 
tendência estão a desnutrição e a obesidade. O chefe da ONU acrescenta que os impactos 
econômicos da Covid-19 pioraram ainda mais a situação deixado mais 140 milhões de 
pessoas sem acesso aos alimentos de que precisam.   

Ao mesmo tempo, Guterres destacou o grande impacto no planeta sobre a maneira como 
os alimentos são produzidos, consumidos e desperdiçados. Ele disse haver uma pressão 
histórica sobre os recursos naturais, o clima e o meio ambiente com um custo de bilhões 
de dólares por ano.  

Este ano, o Dia Mundial da Alimentação deixa claro que o poder de fazer mudanças nesse 
setor está nas mãos das pessoas.  

Futuro  



Guterres chamou a atenção para o tema “As nossas ações são nosso futuro.” Ele destacou 
que em setembro o mundo se juntou na Cúpula dos Sistemas Alimentares das Nações 
Unidas, onde países assumiram compromissos ousados para transformar o setor e tornar 
as dietas saudáveis mais baratas e acessíveis.   

Ele apontou que outro propósito do evento foi tornar os sistemas alimentares mais 
eficientes, resilientes e sustentáveis em cada etapa da produção e processamento à 
comercialização, transporte e entrega.  

O chefe das Nações Unidas sublinhou que se deve repensar a forma de consumo 
alimentar e as escolhas mais saudáveis em favor das pessoas e do planeta. O secretário-
geral vê esperança para o futuro dos sistemas alimentares.  

Escolhas   

A mensagem do líder da ONU encerra com um apelo à união ao propósito das Nações 
Unidas na celebração do Dia Mundial da Alimentação.   

A meta da organização é reafirmar o compromisso de se tomarem medidas 
transformadoras para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com sistemas 
alimentares que melhorem a nutrição, o meio ambiente e vida para todos.   

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/10/1766742?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=c43864c2c5-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_10_16_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-c43864c2c5-
105027597 
 

 
 

Mudanças Climáticas, comércio e segurança alimentar 
global 
Este relatório fornece uma primeira avaliação sistemática e quantitativa dos riscos 
climáticos transfronteiriços para o comércio das principais commodities agrícolas - 
milho, arroz, trigo, soja, cana-de-açúcar e café. 

Mensagens-chave 

• Os riscos climáticos transfronteiriços para a segurança alimentar global são críticos e 
crescentes, mas até agora permaneceram amplamente não reconhecidos pela 
comunidade global. Esta avaliação revela como esses riscos são distribuídos por meio do 
comércio internacional em seis commodities importantes, ligando produtores e 
consumidores a milhares de quilômetros de distância. 



• Abordagens tradicionais para gerenciar o risco comercial, como substituição e 
diversificação, serão ineficazes em um mundo que está enfrentando impactos da 
mudança climática acelerados simultaneamente. 

• Há um grande potencial para uma dinâmica geopolítica cada vez mais tensa, à medida 
que os países - especialmente os grandes produtores agrícolas - reconhecem sua própria 
vulnerabilidade às mudanças climáticas e se esforçam para manter suas atuais 
participações de mercado. 

• Avaliar, gerenciar e reduzir esses riscos exigirá uma abordagem multilateral 
cooperativa. Respostas que consideram apenas o interesse próprio nacional podem minar 
a resiliência global e exacerbar o desafio da adaptação global. 

• Uma visão sistêmica global é essencial para o planejamento e implementação de uma 
adaptação equitativa e eficaz. Alcançar a resiliência sistêmica requer um nível de 
cooperação internacional que atualmente não existe nos esforços de adaptação 
globais. As organizações internacionais devem fazer mais para orquestrar e coordenar a 
adaptação. 

• O risco material representado para a segurança alimentar em países em todos os níveis 
de desenvolvimento - mas especialmente em países de baixa renda e dependentes de 
importações - torna a adaptação ao risco climático transfronteiriço uma questão de 
política pública. As estratégias de adaptação públicas e privadas precisam ser mais bem 
alinhadas para alcançar uma transição justa para um mundo mais resiliente. 
Os impactos das mudanças climáticas não respeitam as fronteiras nacionais. O risco 
climático transfronteiriço tem implicações críticas para os recursos biofísicos, fluxos 
financeiros, mobilidade humana, infraestrutura, segurança nacional e comércio. 

Em um mundo globalizado, não podemos mais considerar a adaptação às mudanças 
climáticas uma questão exclusivamente nacional ou local. Em vez disso, à medida que 
nossas comunidades e economias se tornam mais interconectadas, nossa exposição aos 
efeitos adversos de um mundo em aquecimento é compartilhada. A construção da 
resiliência climática deve ser tratada como um desafio global que pode trazer benefícios 
mútuos. 

A agricultura é um dos setores mais expostos às mudanças climáticas, tanto no curto 
prazo, à medida que os eventos climáticos extremos aumentam em frequência e 
severidade, quanto no longo prazo, devido a mudanças mais amplas nos padrões 
climáticos, incluindo temperatura e precipitação. 

A mudança climática terá um impacto dramático na produção agrícola em todo o 
mundo. Em alguns casos, as temperaturas mais altas reduzem os rendimentos, enquanto 
em algumas circunstâncias limitadas a produtividade agrícola pode aumentar. No geral, 
esta avaliação sugere que os riscos são muitas vezes maiores do que as oportunidades. 

A avaliação permite a comparação de relações comerciais significativas, exportadores, 
importadores e mercados, e fornece uma base para a formulação de políticas e 
definição de prioridades na gestão de risco. 



FONTE:https://www.sei.org/publications/climate-change-trade-global-food-security/  
 

 
 

Atualização de setembro do Relatório Global de Crise 
Alimentar de 2021 
Esta atualização de setembro do Relatório Global sobre Crises Alimentares (GRFC) de 
2021 informa sobre a magnitude e a gravidade da insegurança alimentar aguda em 2021 
em países que se qualificaram como crises alimentares em 2020 no GRFC 2021. Usando 
dados disponíveis até 10 de setembro de 2021, esta atualização destaca o maior número 
de pessoas em crise ou pior (IPC / CH Fase 3 ou superior) ou equivalente em 2021. Em 
muitos países, os números já eram maiores do que em 2020 como resultado dos impactos 
de conflito / insegurança prolongados ou intensificados , choques econômicos - incluindo 
os efeitos contínuos da pandemia COVID-19 - extremos climáticos , desastres naturaisou 
uma combinação desses drivers. O GRFC e suas atualizações são uma iniciativa da Global 
Network Against Food Crises, coordenada pela Food Security Information Network (FSIN) 
e financiada por generosas contribuições financeiras da União Europeia e da USAID . 
FONTE:http://www.fightfoodcrises.net/fileadmin/user_upload/fightfoodcrises/doc/resources/FINAl_GRF
C2021_Sept_Update.pdf  
 

 
 

O Investimento na gestão de risco de desastres na Europa 
faz sentido do ponto de vista econômico: Relatório de 
Histórico 
Este relatório faz parte do projeto de assistência técnica do Banco Mundial realizado 
com a Direção-Geral da Comissão Europeia para a Proteção Civil e Operações de Ajuda 
Humanitária (DG ECHO) e financiado no âmbito do Programa de Trabalho Anual 2020 do 
Mecanismo de Proteção Civil da União (UCPM). Este relatório é os resultados produzidos 
no Componente 1, 'Análise retrospectiva dos custos e benefícios de investimentos 
selecionados em gestão de risco de desastres (DRM)', com o objetivo de mostrar os 
benefícios de investir na prevenção de riscos de desastres. O objetivo deste relatório é 
fornecer aos Estados-Membros da UE / Estados participantes (MS / PS) e aos membros da 
UCPM uma análise consolidada e informações sobre o valor económico do investimento 
na preparação e prevenção de catástrofes e climáticas. A análise pode servir como base 
para (i) demonstrar os benefícios líquidos de investir na prevenção e preparação para 
vários perigos, (ii) mostrar as melhores práticas em investir na prevenção para vários 
membros do MS / PS e UCPM, bem como em escala regional , e (iii) fornecer orientação 
sobre abordagens metodológicas para estimar os benefícios líquidos das intervenções, 
incluindo investimentos leves, com foco na aplicação da estrutura de Triplo Dividendo de 



Resiliência para análise econômica (Tanner, et al., 2015), embora outros as metodologias 
também são descritas neste relatório. Embora o relatório se concentre principalmente na 
Europa, exemplos internacionais são apresentados ao longo do texto. (ii) apresentar as 
melhores práticas em investir na prevenção para vários membros do MS / PS e UCPM, 
bem como em uma escala regional, e (iii) fornecer orientação sobre abordagens 
metodológicas para estimar os benefícios líquidos das intervenções, incluindo 
investimentos leves, com um foco sobre a aplicação da estrutura de Triple Dividend of 
Resilience para análise econômica (Tanner, et al., 2015), embora outras metodologias 
também sejam descritas neste relatório. Embora o relatório se concentre principalmente 
na Europa, exemplos internacionais são apresentados ao longo do texto. (ii) apresentar 
as melhores práticas em investir na prevenção para vários membros do MS / PS e UCPM, 
bem como em uma escala regional, e (iii) fornecer orientação sobre abordagens 
metodológicas para estimar os benefícios líquidos das intervenções, incluindo 
investimentos leves, com um foco sobre a aplicação da estrutura de Triple Dividend of 
Resilience para análise econômica (Tanner, et al., 2015), embora outras metodologias 
também sejam descritas neste relatório. Embora o relatório se concentre principalmente 
na Europa, exemplos internacionais são apresentados ao longo do texto. embora outras 
metodologias também sejam descritas neste relatório. Embora o relatório se concentre 
principalmente na Europa, exemplos internacionais são apresentados ao longo. embora 
outras metodologias também sejam descritas neste relatório. Embora o relatório se 
concentre principalmente na Europa, exemplos internacionais são apresentados ao longo 
do texto. 
FONTE:https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35686  
 

 
A pandemia é a ‘ponta do iceberg’ depois de anos negligenciando 
a saúde mental infantil 
 
A pandemia COVID-19 levantou preocupações sobre a saúde mental de uma geração de 
crianças. Mas a pandemia pode representar a ponta de um iceberg de saúde mental - um 
iceberg que temos ignorado por muito tempo.  A Situação Mundial da Infância 
2021  examina a saúde mental de crianças, adolescentes e cuidadores. Ele se concentra 
nos riscos e nos fatores de proteção em momentos críticos do curso de vida e investiga os 
determinantes sociais que moldam a saúde mental e o bem-estar. 

Exige compromisso , comunicação e ação como parte de uma abordagem abrangente 
para promover uma boa saúde mental para todas as crianças, proteger as crianças 
vulneráveis e cuidar das crianças que enfrentam os maiores desafios. 

FONTE:https://data.unicef.org/resources/sowc-2021-dashboard-and-tables/  
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Curso Construindo Cidades Resilientes - MCR2030 
 
 

 
 
 
O "Curso Construindo Cidades Resilientes - MCR2030”, na modalidade totalmente à 
distância, oferecido pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com inscrições 
abertas na versão MOOC até o dia 22/10/2021  - https://mcr2030.undrr.org/es/news/la-
universidad-federal-de-juiz-de-fora-ufjf-lanza-una-nueva-version-de-su-curso-en-linea-
sobre 
 
O curso está organizado em cinco módulos, idioma Protuguês-BR, e tem duração 
de 25/10/2021 à 29/11/2021, totalizando 60h, com disponibilização de material didático 
em plataforma online (Moodle da UFJF), atividades individuais referentes aos conteúdos 
do curso. Nesse formato, o cursista terá a possibilidade de estudar e realizar as 



atividades individuais na plataforma Moodle, conforme a sua disponibilidade de acesso 
no prazo de duração do curso. Conforme a evolução e a conclusão das atividades, o 
cursista terá acesso ao material didático dos módulos seguintes.  
 
Trata-se de um Curso com certificado da Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal 
de Juiz de Fora sendo necessário atender os seguintes requisitos: 
- Realizar a avaliação de cada módulo e com 70% de aproveitamento. 
- Responder o formulário de pesquisa disponível na plataforma Moodle. 
 
Para mais informações acesse: https://www.ufjf.br/resiliencia/atividades/abertos/novo-curso-construindo-
cidades-resilientes-mcr2030-versao-mooc/ 
Link da Inscrição: https://forms.gle/UTgiY2rRAK4rFMEJ6   
 
 
 
 
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 

                    

 


