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Cidade assina compromisso com acordos ambientais e reforça liderança
Objetivo de documento sobre clima e biodiversidade firmado pelo prefeito é nortear plano
intersetorial aliado ao Estado.
A carta de Campinas “Compromisso para Cumprimento dos Acordos Ambientais sobre
Clima, Resiliência e Biodiversidade” foi assinada na tarde desta terça-feira, dia 13 de
setembro, pelo prefeito de Campinas, Dário Saadi. O documento traz diretrizes para a
elaboração de um plano de ação intersetorial até o fim de 2022, com ações municipais
alinhadas com iniciativas do Estado de São Paulo.
Entre os acordos ambientais incluídos na Carta estão o Race To Zero (Campanha Global da
Organização das Nações Unidas - ONU); Race To Resilience (Campanha Apoiada Pela ONU);
Acordo Ambiental São Paulo (do Estado de São Paulo). Faz parte da Carta, ainda, a Declaração
de Edimburgo (documento de posicionamento dos governos subnacionais em contribuição ao
Novo Marco Global para a Biodiversidade Pós-2020).
Na cerimônia, o prefeito Dário Saadi afirmou que o compromisso de sua gestão é fazer com
que Campinas avance cada vez mais no objetivo de ser referência em preservação do meio
ambiente e da biodiversidade, e em resiliência. Ele ressaltou que o município já atua com
firmeza nesta pauta, firmando muitos acordos de desenvolvimento sustentável ao longo dos
últimos anos. Pontuou ainda que o papel da prefeitura é “buscar o equilíbrio entre o
crescimento econômico e a preservação do meio ambiente: essa é a forma com que
trabalhamos, esse compromisso é do nosso governo e vai continuar”.
A apresentação das ações já realizadas e dos projetos futuros foi feita pelo secretário
Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes; pela
diretora do Departamento do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, Ângela Guirao, e pelo
engenheiro ambiental Gabriel Neves, da mesma Pasta. De acordo com Menezes, a assinatura
da Carta sobre clima marca a celebração dos acordos ambientais dos quais a Prefeitura é
signatária e reforça a posição de liderança ocupada pelo município. “Campinas se iguala, hoje,
às maiores cidades do mundo que estão à frente da agenda de biodiversidade e da agenda do
clima”, enfatizou.
A cerimônia de assinatura também teve a participação, via vídeo, de Oliver Hillel, oficial do
Programa da Secretaria da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), da ONU. Ele
realçou o progresso técnico de Campinas, citando como exemplos a infraestrutura verde, a
conectividade do meio ambiente através dos parques lineares e a ação metropolitana,
alinhada ao governo do Estado. O subsecretário Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente,

Eduardo Trani, também enviou vídeo celebrando a iniciativa.
Participaram do evento o vereador Luiz Rossini; a presidente do Conselho Municipal de Meio
Ambiente (Condema), Maria Helena Novaes Rodriguez; o secretário-executivo adjunto da rede
ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade América do Sul, Rodrigo Corradi. Os
secretários municipais de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, e Serviços Públicos, Ernesto
Paulella, também estavam presentes, assim como o presidente da Mata de Santa Genebra,
Cidão Santos; o coordenador do programa Primeira Infância de Campinas (PIC), Thiago
Ferrari; e o coordenador Regional e o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado.
Ações em andamento e projetos futuros em Campinas
Durante a cerimônia foram apresentadas as ações já em andamento no município e que
envolvem diversas secretarias e órgãos, como o Programa Reconecta. Outras iniciativas
detalhadas foram as dos parques lineares; saneamento rural; plano cicloviário; BRT
Campinas; Programa de Pavimentação Meu Bairro Bem Melhor 2; Plano de Saneamento da
Sanasa; Usina Verde de Compostagem e Arborização Urbana no Campo Grande.
A preocupação ambiental de Campinas foi reforçada, ainda, com a exposição do programa
Campinas Solidária e Sustentável; Projeto Gênesis; Controle das Cheias na Bacia do Ribeirão
Anhumas; 1º Centro de Resiliência do Brasil; Programa da Primeira Infância Campineira
(PIC) – uma vez que pensar nas crianças e no meio ambiente é pensar no futuro; Interface com
o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da RMC; Inventário de Gases de Efeito
Estufa da RMC; Infraestrutura Natural para Água em Campinas e Região, entre outras.
Sobre as ações futuras a serem realizadas no âmbito do compromisso firmado, foram citadas
a elaboração do Plano Local de Ação Climática e busca de recursos para as ações em
desenvolvimento; governança multidisciplinar; transparência nas ações e apoio às agendas
regionais de biodiversidade e clima, principalmente na RMC.
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45829

Campinas sobe duas posições e é a 7ª cidade mais competitiva do País
Sobre o funcionamento da máquina pública, Campinas subiu 65 posições. Já na
sustentabilidade fiscal, foram 48 posições
Campinas subiu duas posições no Ranking de Competitividade dos Municípios 2022,
elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A cidade agora é a sétima mais competitiva
do Brasil. Na região Sudeste, a cidade também ganhou duas posições e está na quarta
colocação. Qualidade da Educação, inovação e dinamismo econômico, funcionamento da
máquina pública e sustentabilidade fiscal são os itens que mais contribuíram para a melhora
de Campinas no ranking, em comparação com 2021.
O CLP analisou dados de 415 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes.
O ranking completo está disponível no:
https://municipios.rankingdecompetitividade.org.br/SP/campinas/geral/ranking-geral .
O objetivo do estudo é incentivar a competição positiva entre os municípios; permitir a

obtenção do amplo mapeamento dos fatores de competitividade e fragilidade de cada cidade;
valorizar os casos de sucesso; ser uma ferramenta para os cidadãos avaliarem e cobrarem
seus gestores; possibilitar a comparação simples, direta e concisa ente localidades; construir
e disponibilizar uma ferramenta prática para a formulação de políticas públicas; ser uma
ferramenta de fomento e apoio à qualificação do ambiente de negócios dos municípios.
Os pilares do ranking são: Inovação e Dinamismo Econômico, Educação, Saúde,
Sustentabilidade Fiscal, Funcionamento da Máquina Pública, Telecomunicação, Saneamento,
Capital Humano, Segurança, Inserção Econômica e Meio Ambiente.
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45836

Simulado de acidente com gasoduto de transporte
Aconteceu no dia 14 de setembro, das 08h00 as 11h30 e foi organizado pela Transportadora
Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A.

Local: Parque Universal, KM 20+730-s do gasoduto, no final da rua 2 em Campinas
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Encerramento do Exercício Simulado

Novo sistema de IA prevê como evitar incêndios florestais
Um modelo de aprendizado de máquina pode avaliar a eficácia de diferentes estratégias de
gestão
Os incêndios florestais são uma ameaça crescente em um mundo moldado pelas mudanças
climáticas. Agora, pesquisadores da Aalto University desenvolveram um modelo de rede
neural que pode prever com precisão a ocorrência de incêndios em turfeiras. Eles usaram o
novo modelo para avaliar o efeito de diferentes estratégias para gerenciar o risco de incêndio
e identificaram um conjunto de intervenções que reduziriam a incidência de incêndios em
50-76%.
O estudo se concentrou na província de Bornéu, em Kalimantan Central, na Indonésia, que
tem a maior densidade de incêndios em turfeiras no sudeste da Ásia. A drenagem para apoiar
a agricultura ou a expansão residencial tornou as turfeiras cada vez mais vulneráveis a
incêndios recorrentes. Além de ameaçar vidas e meios de subsistência, os incêndios em
turfeiras liberam quantidades significativas de dióxido de carbono. No entanto, as
estratégias de prevenção têm enfrentado dificuldades devido à falta de ligações claras e
quantificadas entre as intervenções propostas e o risco de incêndio.
O novo modelo usa medições feitas antes de cada temporada de incêndios em 2002-2019 para
prever a distribuição de incêndios em turfeiras. Embora as descobertas possam ser
amplamente aplicadas a turfeiras em outros lugares, uma nova análise teria que ser feita para
outros contextos. "Nossa metodologia poderia ser usada para outros contextos, mas esse
modelo específico teria que ser treinado novamente com os novos dados", diz Alexander
Horton , pesquisador de pós-doutorado que realizou o estudo.
Os pesquisadores usaram uma rede neural convolucional para analisar 31 variáveis, como o

tipo de cobertura da terra e os índices de vegetação e seca pré-fogo. Uma vez treinada, a rede
previu a probabilidade de um incêndio em turfeiras em cada ponto do mapa, produzindo uma
distribuição esperada de incêndios para o ano.
No geral, as previsões da rede neural estavam corretas 80-95% das vezes. No entanto,
embora o modelo geralmente estivesse certo ao prever um incêndio, ele também perdeu
muitos incêndios que realmente ocorreram. Cerca de metade dos incêndios observados não
foram previstos pelo modelo, o que significa que não é adequado como sistema preditivo de
alerta precoce. Agrupamentos maiores de incêndios tendiam a ser bem previstos, enquanto
incêndios isolados eram frequentemente perdidos pela rede. Com mais trabalho, os
pesquisadores esperam melhorar o desempenho da rede para que ela também possa servir
como um sistema de alerta antecipado.
A equipe aproveitou o fato de que as previsões de incêndio geralmente estavam corretas
para testar o efeito de diferentes estratégias de manejo da terra. Ao simular diferentes
intervenções, eles descobriram que a estratégia plausível mais eficaz seria converter
matagais e matagais em florestas pantanosas, o que reduziria a incidência de incêndios em
50%. Se isso fosse combinado com o bloqueio de todos os canais de drenagem, exceto os
principais, os incêndios diminuiriam em 70% no total.
No entanto, tal estratégia teria desvantagens econômicas claras. “A comunidade local precisa
desesperadamente de cultivo estável e de longo prazo para impulsionar a economia local”, diz
Horton.
Uma estratégia alternativa seria estabelecer mais plantações, uma vez que bem manejadas
reduzem drasticamente a probabilidade de incêndio. No entanto, as plantações estão entre os
principais impulsionadores da perda florestal, e Horton aponta que 'as plantações são
principalmente de propriedade de grandes corporações, muitas vezes sediadas fora de
Bornéu, o que significa que os lucros não são diretamente realimentados na economia local
além do fornecimento de trabalho para a força de trabalho local.'
Em última análise, as estratégias de prevenção de incêndios precisam equilibrar riscos,
benefícios e custos, e esta pesquisa fornece as informações para isso, explica o professor
Matti Kummu , que liderou a equipe de estudo. “Tentamos quantificar como as diferentes
estratégias funcionariam. Trata-se mais de informar os formuladores de políticas do que de
fornecer soluções diretas.'
FONTE:https://www.nature.com/articles/s43247-022-00534-2

Como os profissionais podem aproveitar suas redes para maximizar
a redução do risco de incêndios florestais?
Nota do editor: Max Nielsen-Pincus e Cody Evers juntam-se a nós para esta postagem de blog
convidado do Departamento de Ciência e Gestão Ambiental da Portland State University. Neste
blog, eles compartilham seis lições que aprenderam ao estudar uma amostra de redes no
oeste dos EUA trabalhando para reduzir o risco de incêndios florestais na comunidade.
É um refrão comum ouvir pedidos de espaço mais defensável, maior gerenciamento de
combustíveis, novos códigos de construção, melhorias na resposta a emergências ou
estratégias para recuperação de incêndios florestais. Ao contrário da supressão, onde uma
estrutura de comando clara dita objetivos e linhas de autoridade entre as agências parceiras,
não existe uma estrutura de comando formal para adaptação e mitigação da comunidade. Em
vez disso, comunidades de praticantes de adaptação e mitigação do fogo estão tentando
melhorar os resultados do fogo usando seu poder como um sistema de entidades
conectadas – como redes – para influenciar uns aos outros, aqueles a quem servem e os
sistemas em que trabalham. comunidades em todo o país desenvolveram estratégias
exclusivas para lidar com o risco de incêndios florestais que envolvem proprietários de
terras e moradores, governo local, agências estaduais e federais, organizações sem fins
lucrativos, e o setor privado. Esses esforços de mitigação e adaptação ocorrem em uma
ampla gama de jurisdições e propriedades de terra. Para emergir e prosperar, as redes
comunitárias devem facilitar a coordenação e a ação entre os atores.
Entre 2018 e 2022, estudamos redes comunitárias de redução de risco de incêndios florestais
no centro de Oregon, centro-norte de Washington, norte de Utah e noroeste de Wyoming,
quatro das várias dezenas de hotspots regionais de risco de incêndios florestais encontrados
no oeste dos EUA. Embora poucas dessas áreas tenham chamado suas conexões de “rede”
formal, elas trabalharam em redes – alavancando suas conexões e trabalhando além das
fronteiras setoriais e geográficas. Nosso objetivo tem sido aprender com essas redes para
entender melhor como sua estrutura e função influenciam o ritmo e a escala da adaptação e
mitigação do risco de incêndios florestais. Uma das principais conclusões de nossa pesquisa
é que as redes e o pensamento em rede desempenham uma função de organização crítica –
permitindo que as partes locais influenciem umas às outras e estendam seus impactos para
além do contexto local.
FONTE: https://fireadaptednetwork.org/how-can-practitioners-leverage-their-networks-to-maximize-wildfire-riskreduction/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=how-can-practitioners-leverage-their-networks-tomaximize-wildfire-risk-reduction

Inclusão de deficiência nas operações de gerenciamento de risco de
desastres: uma exploração de boas práticas e recursos
Esta nota visa atualizar as boas práticas de gestão de risco de desastres que incluam as
necessidades das pessoas com deficiência nas cinco áreas principais descritas pelo
relatório. Esta nota reconhece essas necessidades no contexto de múltiplas crises em
rápida evolução, especialmente pontuadas pela pandemia do COVID-19. A interseção da
pobreza e da deficiência, juntamente com outras fontes de marginalização, pode
desempenhar um papel significativo em minar a resiliência de uma pessoa a desastres.
O relatório destaca cinco grandes áreas para ações inclusivas de deficiência: (i) Incluir
pessoas com deficiência como partes interessadas valiosas nas atividades de GRD; (ii) Ajudar
a remover as barreiras à plena participação das pessoas com deficiência; (iii) Alavancar
políticas e estruturas legais para atender às necessidades das pessoas com deficiência; (iv)
Coletar dados desagregados por tipo de deficiência; e (v) Assegurar que novas construções,
reabilitação e reconstrução sejam acessíveis às pessoas com deficiência. Facilitar um
ambiente com infraestrutura acessível e modalidades de apoio adequadas permitiria que
mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência participassem plenamente da sociedade e
contribuíssem produtivamente para a economia.
FONTE;https://documents1.worldbank.org/curated/en/099025008152214591/pdf/P176516025211304f09f9201fb04c176943.pdf

Como o financiamento de perdas e danos pode alcançar essas catástrofes
climáticas duradouras?
Como o aquecimento global faz com que as perdas e os danos aumentem rapidamente, é
necessário um financiamento novo e adicional em larga escala para proteger vidas, meios de
subsistência e ecossistemas, especialmente nos países e comunidades mais pobres. Clara
Gallagher e Simon Addison exploram algumas das maneiras pelas quais diferentes
instrumentos financeiros podem ser colocados em camadas para obter os tipos certos de
financiamento no lugar certo na hora certa para implementar uma variedade de medidas de
perdas e danos.
Perdas e danos referem-se aos impactos adversos das mudanças climáticas que não foram,
não podem ou não serão evitados por mitigação ou adaptação. À medida que o aquecimento
global aumenta, também aumentam as perdas e danos ocorridos em todo o mundo – desde
perda de vidas e meios de subsistência até saúde e bem-estar, cultura e identidade social,
terra e abrigo e infraestrutura e PIB.
Por que o financiamento de perdas e danos é crítico?
Perdas e danos só podem ser resolvidos por meio de uma ação concertada para responder à
ampla gama de impactos climáticos que afetarão um país ou comunidade em diferentes
períodos de tempo, usando abordagens abrangentes que estratificam diferentes soluções de
maneira coordenada e complementar.
O financiamento de perdas e danos, portanto, precisa não apenas fornecer resposta a
desastres e reconstrução, mas também antecipar e evitar que as comunidades percam seus

ganhos de desenvolvimento. Deve permitir que países e famílias suportem e se recuperem
dos impactos de perdas e danos quando já tiverem feito todo o possível para se adaptar.
Os custos de lidar com perdas e danos nos países em desenvolvimento serão imensos. As
estimativas dos danos nos países em desenvolvimento variam de US$ 290 bilhões a US$ 580
bilhões até 2030. As inundações calamitosas em curso no Paquistão são um exemplo: as
primeiras estimativas sugerem que os custos econômicos atingirão um mínimo de US$ 10
bilhões.
Mas esses custos serão ofuscados por aqueles causados por formas não econômicas de
perdas e danos – perda de vidas, saúde, bem-estar, território, identidade cultural,
conhecimento indígena, biodiversidade e muito mais – que raramente são capturados por
estimativas formais.
As formas de financiamento existentes não são suficientes para fornecer o tipo e a escala de
ação necessários para lidar com perdas e danos de forma eficaz. Eles não são apenas
inadequados para lidar com a complexidade das perdas e danos por conta própria, mas
também são lamentavelmente inadequados para atender às crescentes necessidades dos
países e comunidades afetados. O financiamento novo e adicional é, portanto, crucial.
O que é uma resposta de perda e dano?
Os perigos climáticos afetam as pessoas de diferentes maneiras, dependendo da gravidade do
perigo e dos níveis de exposição, vulnerabilidade e capacidade de adaptação das pessoas.
Perdas e danos também variam ao longo do tempo, à medida que os riscos climáticos se
intensificam e se agravam.
Os esforços para lidar com perdas e danos devem, portanto, ser fundamentados nas
realidades cotidianas do risco de perdas e danos e adaptados às vulnerabilidades de
diferentes pessoas e locais a diferentes perigos ao longo do tempo.
A questão de como financiar ações para lidar com perdas e danos não é apenas como
mobilizar os trilhões de dólares necessários para financiar as respostas após um desastre,
mas também como garantir que os tipos certos de financiamento cheguem àqueles que estão
prestes a sofrer perdas. e danos, ou que não poderão evitá-los no futuro.
Diferentes formas de financiamento são, portanto, necessárias para financiar diferentes tipos
de respostas para lidar com diferentes tipos de perdas e danos em diferentes prazos.
FONTE:https://www.iied.org/how-can-loss-damage-finance-reach-those-enduring-climate-catastrophe

Os sobreviventes mais atingidos do furacão Harvey são cinco vezes
mais propensos a sentir ansiedade pela pandemia de COVID-19
Quando a Children's Environmental Health Initiative (CEHI) lançou o Texas Flood Registry em
abril de 2018, o objetivo era desenvolver uma avaliação das necessidades com foco nos
impactos na saúde e na habitação da área da grande Houston, que ainda estava se
recuperando menos de um ano após a devastação devastadora do furacão Harvey.
desembarque.
Em 2019, a tempestade tropical Imelda deu outro golpe no estado, causando inundações
significativas e atingindo uma comunidade já atingida – um exemplo de como as mudanças
climáticas estão causando tempestades intensificadas e eventos relacionados ao clima com
mais frequência.
Depois veio o COVID-19.
Com base no registro existente, pesquisadores do CEHI, com colaboradores da Rice University
e do Environmental Defense Fund, implantaram novas pesquisas para avaliar os impactos
econômicos e de saúde da pandemia nacionalmente, mas com foco especial naqueles
atingidos por back-to-back desastres climáticos. Dois resultados se destacaram.
Os entrevistados com os maiores impactos econômicos e de saúde mental do furacão Harvey
foram, respectivamente, quatro vezes mais propensos a sofrer perda de renda durante a
pandemia e cinco vezes mais propensos a sofrer ansiedade severa por causa da pandemia do
que os entrevistados que não foram severamente impactados pela tempestade.
“Este estudo ressalta o efeito cumulativo do estresse econômico e os impactos da saúde
mental no bem-estar de um indivíduo quando exposto a uma sucessão de múltiplas crises”,
disse Marie Lynn Miranda , diretora do CEHI e professora do Departamento de Matemática
Aplicada e Computacional e Estatísticas da Universidade de Notre Dame. “Ver um aumento de
quatro ou cinco vezes nesses modelos estatísticos é muito preocupante, e o tempo entre os
eventos destaca os impactos acumulados e duradouros desses estressores”.
O Texas Flood Registry é o primeiro de seu tipo a rastrear os impactos de curto e longo prazo
na saúde e habitação de furacões usando dados de pesquisa on-line.
Para o estudo , a equipe analisou dados de pesquisas coletados entre abril de 2018 e outubro
de 2020 de indivíduos impactados pelo furacão Harvey e outros grandes eventos de inundação,
incluindo a tempestade tropical Imelda. O registro originalmente perguntou sobre
experiências durante e após cada tempestade, incluindo perda de propriedade ou renda, bem
como sentimentos de angústia relacionados ao furacão Harvey.
Pesquisas para determinar o impacto do COVID-19 foram emitidas em abril de 2020 com
perguntas semelhantes. Os resultados foram extraídos de uma amostra de aproximadamente
3.000 entrevistados que completaram ambas as pesquisas.
O estresse econômico e de saúde mental sentido durante o furacão Harvey teve um impacto
maior em como os indivíduos se saíram durante a pandemia do que questões de danos
materiais e inundações. Os entrevistados negros não hispânicos e os entrevistados

hispânicos tiveram duas vezes mais chances de relatar dificuldades para pagar aluguel ou
contas durante a pandemia em comparação com entrevistados brancos não hispânicos,
consistente com outros estudos que mostram que esses grupos foram desproporcionalmente
afetados pelo COVID-19.
Pesquisadores do CEHI dizem que o estudo pode ajudar a informar os esforços de
recuperação, que tendem a se concentrar nos impactos agudos de desastres naturais, como
danos à propriedade, mas negligenciam os efeitos de longo prazo, como a saúde mental.
A pesquisa também pode ajudar autoridades federais, estaduais e locais a identificar as
comunidades com maior risco de estresse emocional e econômico durante e após eventos
climáticos severos, que podem se beneficiar de assistência ou ajuda adicional.
“Os desastres naturais estão aumentando em frequência e intensidade devido às mudanças
climáticas, e esta pesquisa mostra que a exposição repetida a desastres afeta a resiliência”,
disse Miranda. “Os impactos emocionais e econômicos desses eventos, especialmente para
grupos de alto risco, são sentidos por anos – muito depois que a própria tempestade passou”.
Para saber mais sobre a Iniciativa de Saúde Ambiental das Crianças, visite: cehi.nd.edu .
FONTE:https://news.nd.edu/news/hurricane-harveys-hardest-hit-survivors-five-times-as-likely-to-experience-anxiety-from-covid-19pandemic/

O sistema global de saúde precisa de mais “prevenção” para lidar
com futuras pandemias
O Conselho de Monitoramento de Preparação Global existente deve ser expandido para cobrir
a prevenção e servir como assessor externo do desempenho do novo Fundo Intermediário
Financeiro do Banco Mundial/OMS
O surto de Ebola na África Ocidental de 2014-2016 foi considerado uma grande ameaça global
e foi um alerta: sinalizou sérias deficiências na capacidade do setor de saúde para lidar com
pandemias em nível global. As principais lacunas foram expostas na vontade política, ação e
financiamento sustentável para os sistemas nacionais de saúde pública para lidar com crises
de saúde do nível local ao global, da prevenção à preparação e resposta. Também foi exposta
a falta de confiança das comunidades nos sistemas de saúde locais necessários para
melhorar a coordenação e as capacidades globais e regionais.
Em resposta, o Conselho de Monitoramento de Preparação Global (GPMB) foi criado como
um órgão independente de monitoramento e responsabilidade ostensivamente criado para
garantir a preparação para crises globais de saúde.
Co-convocado pelo Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde e pelo Presidente do
Banco Mundial, o GPMB é composto por líderes políticos, diretores de agências e
especialistas internacionais (ver lista de membros do Conselho). Tem a tarefa de fornecer uma
avaliação independente e abrangente para os formuladores de políticas e o mundo sobre o
progresso em direção ao aumento da preparação e capacidade de resposta para surtos de
doenças e outras emergências com consequências para a saúde.
O último relatório do GPMB, em 2021 , continha seis “mensagens-chave” principais, a maioria

concentrando-se na preparação da saúde humana, pedindo ações e reformas, como pode ser
visto abaixo:
• Fortalecer a governança global ; adotar um acordo internacional sobre preparação e
resposta a emergências de saúde e convocar uma Cúpula de Chefes de Estado e de Governo,
juntamente com outras partes interessadas, sobre preparação e resposta a emergências de
saúde;
• Construir uma OMS forte com mais recursos, autoridade e responsabilidade;
• Criar um sistema ágil de emergência em saúde que possa gerar equidade por meio de um
melhor compartilhamento de informações e um mecanismo de ponta a ponta para pesquisa,
desenvolvimento e acesso equitativo a bens comuns;
• Estabelecer um mecanismo de financiamento coletivo para preparação para garantir um
financiamento mais sustentável, previsível, flexível e escalável;
• Capacitar as comunidades e garantir o envolvimento da sociedade civil e do setor privado;
• Fortalecer o monitoramento independente e a responsabilidade mútua
O que está faltando no conselho do GPMB?
Desde a sua criação, o GPMB concentrou-se em seu mandato explícito. Embora mencionada
nas declarações gerais, a “prevenção” não foi objeto de suas deliberações aprofundadas.
Nas últimas reuniões do G7 e do G20, houve maior conscientização e apoio para isso, com o
endosso de uma abordagem “Saúde Única” , que considera a interface humana, animal,
vegetal e ecossistema como a rota mais eficaz e sustentável ao bem-estar.
O que sabemos muito bem é que os custos financeiros e humanos de uma preparação e
resposta a uma pandemia são enormes. Estaríamos todos muito mais bem servidos, e os
custos seriam muito menores, se antes gastássemos recursos humanos e financeiros, enfim,
na prevenção. Pelo menos até agora, o apoio à prevenção tem sido o elo mais fraco.
Em sua atual formulação e composição, seria injusto pedir ao GPMB que vá além do mandato
de “preparação e resposta” e assuma os esforços de monitoramento na prevenção de
epidemias e pandemias.
No entanto, com base no que existe agora, e com uma modificação importante em seu
mandato declarado, poderia muito bem servir como o “Conselho Global de Monitoramento de
Prevenção e Preparação (GPPMB).
O que pode ser feito para expandir o mandato do Conselho?
Fazer isso exigiria um acordo entre os principais, a saber, o Banco Mundial e a OMS para
alterar suas missões declaradas; seria necessário ter novos membros do Conselho a partir
das comunidades de especialistas em animais e meio ambiente.
Alguns podem vir da FAO , WOAH ( fundada como OIE ), UNEP e outros, como a comunidade
One Health. Por exemplo, Anthony Fauci se aposentará em dezembro do governo dos EUA , e
ele é um defensor e conhecedor do One Health e seria um ótimo complemento para o GPPMB

expandido.
Expandir o mandato do Conselho para cobrir a prevenção é especialmente relevante e
oportuno agora que há a necessidade de um órgão independente para fornecer
“monitoramento” objetivo do recém-criado Fundo Intermediário Financeiro de Prevenção,
Preparação e Resposta à Pandemia (FIF).
Um Conselho Global de Monitoramento de Prevenção, Preparação e Resposta (GPPRMB)
seria um ajuste perfeito, fornecendo avaliações regulares do grau em que o FIF está
cumprindo seus objetivos declarados.
A hora de ampliar o mandato do Conselho de Monitoramento e designá-lo como a entidade
que irá desempenhar essa tarefa de “corretor honesto” é agora, com a organização do FIF.
O Conselho Diretivo do FIF deve abordá-lo em sua sessão inaugural. Já, conforme relatado
pelo Banco Mundial , um primeiro passo foi dado no mês passado, em uma reunião
patrocinada pela UE entre doadores e representantes da sociedade civil em Bruxelas. Lá, foi
alcançado um acordo para envolver ainda mais os países parceiros, organizações da
sociedade civil (OSC), potenciais entidades implementadoras e outras partes interessadas no
projeto do FIF nas próximas semanas antes de seu lançamento.
Em particular, duas consultas globais de OSC, realizadas em 16 e 17 de agosto, já se
concentraram na estrutura de governança do FIF, no envolvimento da sociedade civil e no
Painel Técnico Consultivo. O próximo conjunto de consultas das OSCs a serem realizadas em
30 e 31 de agosto abrangerá o escopo e as prioridades do FIF.
Esse será o momento de dar o pontapé inicial e propor a cobertura da prevenção como parte
da expansão do escopo do FIF , incluindo uma expansão correspondente e papel revisado para
um novo Conselho Global de Monitoramento de Prevenção e Preparação.
Como disse Bill Gates em uma palestra recente no TED (abril de 2022), “se tomarmos as
medidas certas, podemos tornar o COVID-19 a última pandemia e podemos construir um
mundo mais saudável e mais justo para todos”:
FONTE:https://impakter.com/global-health-system-needs-prevention-address-future-pandemics/

Fortalecimento das cadeias de abastecimento de saúde
Essa estrutura reduz as ineficiências de sistemas complexos para garantir que os produtos
essenciais de saúde cheguem às pessoas que precisam deles.
A meta de Cobertura Universal de Saúde em países de baixa e média renda até 2030 só será
possível se as cadeias de suprimentos que fornecem produtos, medicamentos e serviços de
saúde forem fortalecidas e resilientes. E, no entanto, as cadeias de suprimentos são
vulneráveis a emergências globais de saúde e desafios de infraestrutura.
FONTE:https://www.villagereach.org/wp-content/uploads/2022/09/IntegrationWhitepaper_PT.pdf

Ferramenta de Análise e Planejamento de Resiliência (RAPT)
A ferramenta de análise e planejamento de resiliência dá a todos acesso a dados poderosos e
mapeamento GIS que podem ajudar todos a entender sua comunidade.
O RAPT inclui mais de 100 camadas pré-carregadas, incluindo indicadores atualizados de
resiliência da comunidade de pesquisas revisadas por pares, os dados demográficos mais
recentes do setor censitário, novas camadas de dados sobre previsões e equidade climáticas,
ferramentas de análise e uma experiência aprimorada do usuário.
FONTE:https://rapt-fema.hub.arcgis.com/
FONTE:https://fema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=90c0c996a5e242a79345cdbc5f758fc6
FONTE:https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_rapt-user-guide-2022.pdf
FONTE:https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_2022-community-resilience-indicator-analysis.pdf
FONTE:https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_integrating-dss-wise-lite-rapt.pdf

Sistema Nacional de Gestão de Incidentes
O Sistema Nacional de Gerenciamento de Incidentes (NIMS) orienta todos os níveis de
governo, organizações não governamentais e o setor privado a trabalharem juntos para
prevenir, proteger, mitigar, responder e se recuperar de incidentes.
O NIMS fornece às partes interessadas em toda a comunidade o vocabulário, sistemas e
processos compartilhados para fornecer com sucesso os recursos descritos no Sistema
Nacional de Preparação . O NIMS define sistemas operacionais que orientam como o pessoal
trabalha em conjunto durante os incidentes.
FONTE:https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/fema_nims_doctrine-2017.pdf
FONTE:https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-06/national_preparedness_goal_2nd_edition.pdf

Resumo da política da OMS: Construindo confiança por meio da comunicação
de riscos e envolvimento da comunidade, 14 de setembro de 2022
Visão geral
Pontos chave
• Informações de saúde credíveis, confiáveis, relevantes, oportunas, acessíveis e acionáveis
são cruciais para a aceitação e adoção de intervenções que salvam vidas.
• As abordagens e intervenções de comunicação de risco e envolvimento da comunidade
(RCCE) que envolvem efetivamente as populações afetadas provaram ser cruciais para os
planos de preparação e resposta a emergências da COVID-19.

• Melhorar a confiança por meio de comunicação estratégica e desenvolvimento de soluções
que melhor atendam às necessidades da comunidade são essenciais para acabar com a
emergência do COVID-19 em todos os países.
• Os Estados-Membros são incentivados a manter as equipes RCCE nos níveis de emergência
atuais para manter a prontidão operacional para eventos imprevisíveis no contexto da
emergência COVID-19 e emergências futuras.
• Continua sendo fundamental que as comunidades, sob a orientação das autoridades de
saúde pública, usem medidas sociais e de saúde pública (PHSM), como ficar em casa quando
se sentir mal, testar para SARS-CoV-2 e isolar se testar positivo. À medida que o vírus
continua a circular intensamente pelo mundo, as pessoas devem continuar a evitar multidões,
distanciar-se sempre que possível, usar uma máscara bem ajustada quando não puderem
manter o distanciamento e quando estiverem em ambientes fechados, melhorar a ventilação
e limpar as mãos como medidas para reduzir o risco de infecção e transmissão do
SARS-CoV-2.
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-RCCE-2022.1

EVENTOS:

Chamada de Artigos
O Dilema dos Alimentos de Origem Animal
Prazo de submissão: 20 de dezembro de 2022
Chamada de trabalhos para edição inaugural em O Dilema dos alimentos de origem animal
!! Qualquer tipo de artigo sobre o tema será considerado particularmente aqueles que incentivam o debate ético, o Fórum de Políticas e os artigos de comentários. Prazo de envio 20 de
dezembro de 2022.
Objetivos e Escopo:
As questões ambientais e de saúde que envolvem o consumo de carne são bem conhecidas, e
um debate ativo está ocorrendo em torno da ética da redução da carne nas dietas ou sua substituição por alternativas derivadas de plantas sintéticas. As abordagens One Health, que
buscam os benefícios de uma cooperação mais estreita de vários setores, estão idealmente
posicionadas para enfrentar o dilema de múltiplas metas sociais, econômicas e ambientais
para a sustentabilidade.
Convidamos os autores a contribuir com artigos para o CABI One Health na forma de Debates
Éticos, Fóruns de Políticas e Artigos de Comentários, bem como pesquisas originais e
revisões sobre o tema, para esta Coleção Especial sobre o consumo de alimentos de origem
animal a partir de uma perspectiva de Uma Saúde. Nosso objetivo para a Coleção Especial é
mostrar uma ampla gama de perspectivas para elucidar possíveis soluções e direções futuras.
FONTE:https://cabidigitallibrary.org/doi/10.1079/cabionehealth20220003

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/

