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Centro de Resiliência de Campinas é destaque em fórum no Egito

Cidade participou de evento da ONU sobre resiliência e redução de risco de desastres 
apresentando experiência local e ações.

O Centro de Resiliência de Campinas e o Comitê de Cidades Resilientes levou a experiência 
de Campinas com a redução do risco de desastres e resiliência até ao Egito. Fórum sobre o 
tema realizado na última quinta-feira, 8 de dezembro, na cidade de Sharm El Sheik, contou 
também com a presença de representantes de outras cidades que têm um histórico de boas 
práticas de resiliência e estão comprometidas em apoiar e orientar outros municípios.

As estratégias campineiras para apoiar a iniciativa Construindo Cidades Resilientes MCR 
2030 do escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR) no 
Brasil foram apresentadas pela assessora técnica de saúde pública, Priscilla Brandão Bacci 
Pegoraro, da Secretaria Municipal de Saúde.



No fórum, a representante de Campinas abordou o pioneirismo do Centro de Resiliência local, 
primeiro do Brasil. “Também destacamos as atividades sólidas que são realizadas para 
contribuir com o aumento da resiliência da cidade”, afirmou Priscilla Pegoraro. Ela também 
lembrou o papel de Campinas no intercâmbio de conhecimentos e no apoio e orientação a 
outras cidades que também querem fazer parte da MCR 2030, além da atuação de forma 
sistêmica que integra diversos órgãos e secretarias e a visão estratégica com antecipação de 
cenários.

A servidora pública de Campinas foi convidada a participar do evento pelas Nações Unidas e a 
viagem não teve custos para o município. Responsável pelo trabalho intersetorial no Comitê 
da Cidade Resiliente, a assessora técnica atuou durante a pandemia de covid-19 e em outras 
ações de saúde pública e fortalecimento da resiliência no Município. 

O evento foi realizado pela UNDRR em parceria com o Centro de Resiliência de Hub Sharm 
El-Sheikh. Representações de hubs e cidades resilientes que são reconhecidas como líderes 
globais em ações relacionadas à resiliência participaram do fórum. "Cidades ao redor do 
mundo estão passando por um momento de fragilidade e incerteza, sem precedências. Em 
particular, desastres climáticos estão se tornando mais frequentes, intensos e 
imprevisíveis", disse a diretora da UNDRR, Paola Albrito. De acordo com ela, a MCR2030 
pode garantir que esses riscos sensíveis no desenvolvimento urbano continuem sendo 
prioridade em uma variedade de agendas políticas.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46857

Medalha Defesa Civil foi entregue a agentes do próprio órgão, autoridades municipais e Corpo 
de Bombeiros

Defesa Civil condecora personalidades por serviços prestados ao município



A Defesa Civil de Campinas realizou nesta quarta-feira, 14 de dezembro, a solenidade de 
entrega da Medalha Defesa Civil, homenagem que é feita na cidade há dez anos. São 
condecoradas com a medalha pessoas que contribuíram de forma relevante com as ações do 
sistema municipal de proteção e defesa civil.
 
Foram homenageados o prefeito de Campinas, Dário Saadi, o secretário de Saúde, Lair 
Zambon, o presidente da Rede Mário Gatti, Sérgio Bisogni, o tenente-coronel do 7º 
Grupamento do Corpo de Bombeiros, Eglis Roberto Chiachirini e os agentes da Defesa Civil 
Luis Claudio Malachias e Valmir Botini, que não pôde comparecer e receberá a medalha 
posteriormente.
 
Usando o colete da Defesa Civil, o prefeito agradeceu a homenagem reforçando o simbolismo 
maior da medalha após a pandemia de covid-19. “A pandemia foi muito cruel. Eu nunca 
imaginei passar por um momento de tanta agonia. Sou muito grato à Defesa Civil e a todas 
as secretarias que nos permitiram fazer com muita segurança esse trabalho de 
enfrentamento. A palavra é gratidão”, afirmou o prefeito.
 
O diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, enalteceu o trabalho dos homenageados durante a 
pandemia e em outras situações emergenciais no município. “A pandemia foi uma 
calamidade, um desastre de grandes proporções e essas pessoas que estão aqui, hoje, foram 
fundamentais nesse momento. O Corpo de Bombeiros e os servidores da Defesa oferecem um 
suporte fundamental a todas as nossas ações”, explicou Furtado.
 
Também participaram da solenidade o secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança 
Pública, Christiano Biggi, e os vereadores Luiz Carlos Rossini e Higor Diego.
 
 
Medalha
 
A Medalha da Defesa Civil foi instituída pelo decreto Nº 17.537, de 12 de março de 2012

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46892



Todos os recursos que poderão ser empregados em ações de emergência foram apresentados 
durante atividade desta segunda, 12/12.

A Defesa Civil de Campinas promoveu na manhã desta segunda-feira, dia 12 de dezembro, o 
apronto operacional da Operação Chuvas de Verão. A ação foi no Parque Ecológico Monsenhor 
Emílio José Salim e reuniu servidores e voluntários que atuarão na Operação, além dos 
equipamentos que poderão ser empregados em emergências como viaturas, barracas e 
geradores. 

A Defesa Civil de Campinas promoveu na manhã desta segunda-feira, dia 12 de dezembro, o 
apronto operacional da Operação Chuvas de Verão. A ação foi no Parque Ecológico Monsenhor 
Emílio José Salim e reuniu servidores e voluntários que atuarão na Operação, além dos 
equipamentos que poderão ser empregados em emergências como viaturas, barracas e 
geradores. 

O evento desta segunda contou também com a montagem de acampamento operacional e das 
salas de Situação e da Rede Estadual de Emergência de Radioamadores (REER) – SP.
Os cachorros do canil de Itatiba (SP) que atuam em operações da Defesa Civil também foram 
apresentados.

Segundo o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, foi a 
primeira vez que um apronto operacional foi realizado em conjunto. Além de Campinas, as 
cidades de Itatiba e Pedreira estavam envolvidas na atividade. “Essa ação busca aprimorar a 
resiliência na Região Metropolitana de Campinas, reduzindo riscos de desastres com a 
preparação das equipes para atuar em situações adversas que decorram do período mais 
chuvoso”, afirmou.

Apronto Operacional da Operação Verão é realizado no Parque Ecológico



Sobre a Operação Verão

Diversos setores da administração pública fazem parte da Operação, conduzida por uma 
força-tarefa, que tem o intuito de mobilizar as áreas no socorro a situações de emergência e 
de desastres, minimizando suas consequências.

A estratégia inclui o acompanhamento de índices pluviométricos e previsão meteorológica 
com envio de alertas à população e aos órgãos responsáveis, vistorias em área de risco e 
adoção de medidas antecipadas para reduzir riscos.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46873

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46858 

O Comitê de Gestão de Risco e Desastres da Operação Verão 2022/2023 abriu oficialmente os 
trabalhos nesta quarta-feira, 14 de dezembro, durante reunião na Sala de Resiliência a 
Desastres do Paço Municipal. Desde o início do mês, já estão ocorrendo ações no âmbito da 
Operação Verão que vai de 1º de dezembro de 2022 a 31 de março de 2023.

Ao lado da Defesa Civil de Campinas, que coordena a Operação, participaram servidores das 
secretarias de Saúde, Habitação, Assistência social , Comunicação e Serviços Públicos, além 
da Sanasa e Emdec. Membros do Corpo de Bombeiros de Campinas também estiveram 
presentes.

De acordo com o diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, o momento é de implementação do 
que foi definido no plano da Operação Verão. “Estes primeiros 13 dias de dezembro foram um 
período bastante complicado”, lembrou.

Abertura oficial da Operação Verão alinha trabalho de setores municipais



Na primeira quinzena do mês, Campinas registrou estado de atenção durante seis dias. 
Nessas ocasiões, o índice de chuvas acumulado em 72 horas ultrapassou os 80 mm.

De 5 a 13 de dezembro, o município registrou 307 ocorrências ocasionadas pelas chuvas, 
sendo 45 quedas de árvores e galhos, 49 alagamentos de imóveis, 15 deslizamentos e 34 
imóveis colocados em risco. Estes últimos foram vistoriados e em apenas dois houve 
necessidade de interdição. Nos demais casos, os moradores puderam voltar às suas casas.

A reunião desta quarta-feira teve como objetivo alinhar o trabalho dos diferentes setores 
envolvidos na Operação, com destaque para o reforço dos plantões. “O prefeito Dário Saadi 
pediu empenho de todos os profissionais que atuam nestas ações, uma vez que há indicativos 
de chuvas mais volumosas para as próximas semanas”, afirmou Furtado.

Chuvas são esperadas para os próximos 15 dias

Para que os membros do comitê se inteirassem do prognóstico de chuvas, o meteorologista do 
Cepagri da Unicamp, Bruno Kabke Bainy, apresentou a previsão para as próximas duas 
semanas. Os modelos do Cepagri indicam chuvas regulares, em frequência diária, até o final 
do mês, sobretudo na forma de pancadas ou temporais de verão.

Irão requerer atenção especial os períodos de 19 a 21 de dezembro e a partir do dia 25, 
especialmente do dia 27 em diante. Para estas datas, há indicativos de chuvas mais 
volumosas. O meteorologista também destacou a indicação de que o verão será típico, com 
chuvas dentro da média, enquanto a transição para o outono, entre março e abril, será mais 
seca.

Operação Verão

A Operação Verão mobiliza diversas áreas no socorro a situações de emergência e desastres 
ocasionados pelas chuvas fortes e temporais típicos do verão. A estratégia inclui o 
acompanhamento de índices pluviométricos e previsão meteorológica, com envio de alertas à 
população e aos órgãos responsáveis, vistorias em área de risco e adoção de medidas 
antecipadas para reduzir riscos.

A Operação deste ano foi instituída pelo decreto nº 22.507 de 21 de novembro de 2022.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46900

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46914 

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46889

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46889 



A falta de dados significa que provavelmente nunca saberemos quantas 
pessoas morreram de COVID

Nunca saberemos exatamente quantas pessoas a pandemia do COVID-19 matou: muitas 
mortes em todo o mundo ainda não são registradas. As análises estatísticas sugerem, no 
entanto, que em 2021, o COVID-19 ultrapassou a doença cardíaca coronária e se tornou a 
principal causa de morte no mundo. Essa conclusão não vem dos registros oficiais do 
COVID-19, mas de estimativas de excesso de mortalidade: ou seja, mortes que excedem os 
níveis esperados.

Nesta semana, na Nature 1 , pesquisadores que trabalham com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) publicam detalhes de seus cálculos de excesso de mortalidade durante a 
pandemia, depois de divulgar seus primeiros números no início deste ano . Os dados 
sugerem que durante 2020 e 2021, o excesso de mortalidade foi cerca de 2,7 vezes maior que 
o número oficial, entre 13,2 milhões e 16,6 milhões de mortes, com o valor mais provável de 
14,8 milhões.

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-04422-9?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=921b85d4b6-briefing-dy-2
0221215&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-921b85d4b6-46140994

 "Este resultado não era inevitável", diz o presidente do subcomitê

O Subcomitê da Câmara sobre a Crise do Coronavírus discutiu seu relatório final abre em uma 
nova guia ou janela destacando as lições aprendidas com a pandemia do COVID-19, desde a 
necessidade de investir em vacinas de última geração até a importância de combater a 
desinformação, durante uma audiência na quarta-feira.

O relatório, resultado de 42 audiências e briefings de membros, 37 análises e depoimentos 
de dezenas de funcionários, detalha a "falha do governo Trump em reconhecer e responder à 
ameaça representada pelo vírus" e inclui dezenas de recomendações destinadas a prevenir 
futuros pandemias.

FONTE:https://coronavirus.house.gov/sites/democrats.coronavirus.house.gov/files/2022.12.09%20Preparing%20for%20and%20Prevent
ing%20the%20Next%20Public%20Health%20Emergency.pdf

Relatório do Subcomitê da Câmara detalha falhas pandêmicas e lições 
aprendidas



Mapeado: laboratórios de contenção máxima em todo o mundo

Em 2022, o Boletim fez parceria com a GlobalBiolabs, uma iniciativa para fornecer detalhes 
de laboratórios de alta contenção em todo o mundo e suas políticas e práticas para garantir 
pesquisas de patógenos seguras, protegidas e responsáveis.

O Boletim colaborou com pesquisadores do King's College London e da George Mason 
University para relançar seu mapa de laboratórios de nível 4 de biossegurança (BSL-4) e 
BSL-3+ em todo o mundo.

Para países com laboratórios BSL-4, o mapa agora inclui pontuações que avaliam a 
abordagem de um país para o gerenciamento de biorisco e a governança e estabilidade 
nacional do país.

O mapa agora apresenta os resultados de pesquisa mais recentes e servirá como uma 
ferramenta para o desenvolvimento de recomendações de políticas para fortalecer o 
gerenciamento de biorisco em laboratórios BSL-4.

FONTE:https://thebulletin.org/global-biolabs/#post-heading

Em setembro passado, surgiram notícias de que o Pandemic Prevention Institute da 
Rockefeller Foundation não continuaria mais como uma entidade individual, mas seria 
incluído em outros esforços da fundação. Em entrevista à Science , Rick Bright, que liderava o 
instituto antes de ser dissolvido, observou que a Fundação Rockefeller queria se concentrar 
nas mudanças climáticas, o que conflitava com seu desejo de se concentrar “100 por cento, na 
prevenção, preparação e resposta a pandemias .”

Na mesma entrevista, Bright descreveu o padrão clássico que se tornou sinônimo de 
financiamento para prevenção de pandemia: “O que estamos vendo em muitas fundações é 
que há ciclos de pânico e negligência: coloque muito dinheiro e muito esforço em a crise do 
dia, e quando as pessoas acreditam que algo está acontecendo, o financiamento acaba.”

Não é apenas a filantropia que está perdendo o interesse: no ano passado, a Casa Branca 
solicitou aproximadamente US$ 65 bilhões para a preparação para uma pandemia, mas até 
agora o Congresso aprovou apenas cerca de US$ 2 bilhões em financiamento por meio da Lei 
PREVENT Pandemics. Dados os custos econômicos e de saúde do COVID-19 e os impactos 
esperados de futuras pandemias, esse é um subinvestimento dramático.

Investir na prevenção da pandemia é essencial para se defender de futu-
ros surtos



Após o 11 de setembro, o governo dos Estados Unidos gastou muitos trilhões de dólares em 
interferência estrangeira, criou o Departamento de Segurança Interna e declarou guerra ao 
terror. Em comparação, o investimento para prevenir futuras pandemias foi minúsculo. Em 
termos puramente econômicos, um investimento muito maior faz sentido – a COVID-19 custou 
aos Estados Unidos cerca de US$ 4 trilhões . Mesmo que uma pandemia semelhante à COVID 
ocorresse apenas uma vez por século, valeria a pena os Estados Unidos investirem bilhões de 
dólares anualmente em programas globais para evitá-la. Uma vez contabilizadas as doenças 
e a perda de vidas, o investimento nesta causa deve ser consideravelmente maior. ( COVID -19 
resultou em mais de um milhão de mortes em excesso nos Estados Unidos .)

Embora tenha havido um intervalo de mais de 100 anos entre a pandemia de influenza de 
1918 e o COVID-19, seria um erro ainda pensar nas pandemias como um evento único no 
século. Os cientistas sugerem que as mudanças nos padrões climáticos e de uso da terra 
aumentarão a probabilidade de surgimento de novos vírus e criarão mais oportunidades para 
um vírus com capacidade pandêmica passar de animais para humanos.

Os seres humanos também são mais propensos a enfrentar a ameaça de vírus sintéticos, pois 
os avanços na biologia potencialmente tornam a criação e edição de patógenos mais 
acessíveis. Tais desenvolvimentos em biotecnologia correm o risco de criar futuras pandemias 
que podem ser muito piores do que o COVID-19. Como tal, vários grupos sugeriram que a 
proteção contra uma pandemia catastrófica é necessária para ajudar a garantir um futuro 
próspero.

Parece que a falta de consciência desses riscos no governo não é o problema. Como Matt Field 
descreveu em um artigo do Bulletin no início deste ano , uma análise mostrou que houve 167 
audiências no Congresso dos EUA relacionadas à preparação para uma pandemia nos 15 anos 
anteriores à pandemia de COVID-19. Portanto, parece que o Congresso estava ciente dos 
riscos da pandemia, mas, nesse mesmo período, o orçamento para preparação para 
emergências de saúde pública foi reduzido em um terço ; em 2019, houve redução de gastos 
de US$ 325 milhões em comparação com 2013.

Esse subinvestimento histórico pareceria temerário cinco anos atrás. Mas, dados os danos causados 
pelo COVID-19, o subinvestimento em andamento parece absolutamente imprudente.

Impulsionando o subinvestimento estão os vieses cognitivos e os desincentivos políticos 
pressionando os formuladores de políticas contra agir agora para evitar problemas no futuro, 
semelhante às atitudes em relação às mudanças climáticas. Com as pandemias, também 
parece possível que o subinvestimento seja parcialmente causado pela falta de clareza sobre 
como gastar os fundos de maneira eficaz e rápida. Melhorar os sistemas de saúde é uma 
parte importante da mitigação do risco de pandemia, mas esse esforço pode absorver muito 
financiamento. Portanto, além de garantir que os sistemas de saúde pública sejam 
adequadamente financiados, devemos procurar outras oportunidades para gastar com 
eficiência agora. Aqui estão quatro áreas que o Congresso poderia financiar para reduzir o 
risco de pandemia: vacinas para protótipos de patógenos, vigilância de doenças usando 
sequenciamento metagenômico, tecnologia de ar interno limpo e melhores equipamentos de 
proteção individual (EPI).

FONTE:https://thebulletin.org/2022/11/investing-in-pandemic-prevention-is-essential-to-defend-against-future-outbreaks/#post-head
ing



Estrutura de orientação global para o uso responsável das ciências da 
vida: mitigação de bioriscos e governança da pesquisa de uso duplo

A estrutura de orientação global para o uso responsável das ciências da vida: mitigando os 
bioriscos e governando a pesquisa de uso duplo (a estrutura) visa fornecer valores e 
princípios, ferramentas e mecanismos para apoiar os Estados Membros e as principais partes 
interessadas a mitigar e prevenir os bioriscos e governar a dupla -use pesquisas.

A estrutura adota a abordagem One Health e se concentra no papel que a pesquisa 
responsável em ciências da vida pode desempenhar na prevenção e mitigação de riscos 
causados por acidentes, uso inadvertido ou deliberado com a intenção de causar danos a 
humanos, animais não humanos, plantas e agricultura, e o meio Ambiente.

O quadro:

• Aumenta a consciência sobre a importância da gestão de biorriscos no contexto da 
abordagem One Health;
• Fornece um conjunto de valores e princípios para orientar a tomada de decisões;
• Identifica ferramentas e mecanismos para gestão de biorisco;
• Apresenta uma abordagem prática de cinco etapas para a implementação da Estrutura;
• Oferece listas de verificação para várias partes interessadas; e
• Cenários desenvolvidos e estudos de caso para ilustrar questões e opções na governança de 
bioriscos e pesquisa de uso duplo.

A estrutura destina-se principalmente aqueles que têm responsabilidades na governança de 
bioriscos, como formuladores de políticas e reguladores encarregados de desenvolver 
políticas nacionais para aproveitar os benefícios potenciais das ciências da vida enquanto 
limitam seus riscos. A estrutura também é direcionada a cientistas e instituições de pesquisa, 
educadores, instrutores, equipe de gerenciamento de projetos, órgãos financiadores, editores, 
editores, agentes de segurança, setor privado e todas as partes interessadas relevantes que 
fazem parte do ciclo de vida da pesquisa.

A governança dos bioriscos é uma questão que deve envolver todos os países, embora os 
países tenham diferentes contextos, necessidades e pontos de partida. Mitigar esses riscos 
exigirá ações individuais e coletivas entre diferentes partes interessadas e disciplinas. Mitigar 
os bioriscos e governar a pesquisa de uso duplo é uma responsabilidade compartilhada.

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240056107 



Catálogo de melhores práticas para construir resiliência a inundações

Este documento mostra algumas das medidas que foram implementadas com sucesso por 
cidades indianas e globais para mitigar inundações e construir resiliência hídrica. A intenção 
é criar uma cesta de soluções que as cidades indianas possam escolher com base em suas 
necessidades e prioridades. A ênfase na replicabilidade e escalabilidade das intervenções no 
contexto das cidades indianas foi considerada ao selecionar as intervenções. Além disso, o 
custo de implementação, a escala de intervenção e os tipos de interessados envolvidos na 
implementação de medidas contra enchentes são fornecidos para ajudar as autoridades 
municipais a planejar ações semelhantes.

O desenvolvimento relacionado à urbanização, como construção em áreas baixas, drenagem 
natural e planícies de inundação, juntamente com uma rede de águas pluviais ineficiente, são 
essenciais para inundações e alagamentos. Além disso, com o desenvolvimento urbano, a 
área de superfícies impermeáveis que impedem a absorção de água subterrânea está 
aumentando, a cobertura verde que pode absorver e desviar a água das enchentes está 
diminuindo e os corpos d'água com potencial para armazenar água da enchente estão 
desaparecendo. O resultado de tais padrões de desenvolvimento não planejado resultou em 
graves inundações em muitas cidades do país. Além disso, o gerenciamento relacionado à 
água nas cidades, como o gerenciamento de águas pluviais e a manutenção de corpos d'água 
como rios, lagos e canais, são importantes.

FONTE:https://www.preventionweb.net/publication/catalogue-best-practices-building-flood-resilience?utm_source=PreventionWeb&ut
m_campaign=3ea1ba5dd8-PreventionWeb+Newsletter%3A+Publications%2C+policies&utm_medium=email&utm_term=0_b73053c1c6-
3ea1ba5dd8-363608026

Este artigo destaca a experiência prática de desenvolvimento de um sistema de ação 
antecipatória que fortaleceu a resposta proativa a desastres no Quênia, um país em que a 
ocorrência de desastres se tornou uma norma. Demonstra desafios práticos no pioneirismo 
desse tipo de sistema que exige qualidade e dados e conhecimentos adequados, enquanto não 
há arquivo central para todos os dados relevantes, lacunas na cobertura de sistemas de alerta 
precoce e capacidade limitada para acessar, interpretar e usar informações climáticas para 
tomada de decisão entre as instituições gestoras de riscos.

Até agora, dois sistemas de antecipação foram desenvolvidos com base em uma abordagem 
baseada em dados para prever e criar antecipação de potenciais impactos devastadores de 
desastres relacionados ao clima; seca e inundações. Os sistemas já estão atraindo alocação 
automática de fundos de doadores para apoiar as pessoas vulneráveis nas áreas de risco a 
tomar ações antecipadas para reduzir riscos e/ou impactos de secas e inundações.

FONTE:https://www.preventionweb.net/publication/use-data-anticipatory-risk-management?utm_source=PreventionWeb&utm_campai
gn=3ea1ba5dd8-PreventionWeb+Newsletter%3A+Publications%2C+policies&utm_medium=email&utm_term=0_b73053c1c6-3ea1ba5dd
8-363608026

Uso de dados na gestão antecipada de riscos



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/  


