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Servidores são capacitados para operar aeronaves
remotamente pilotadas

A segunda turma do Curso Básico de Operação de Sistemas de Aeronaves Remotamente
Pilotadas (RPAS – sigla em inglês) iniciou as aulas nesta segunda-feira, dia 13 de
setembro, no Jardim Nova Europa. A capacitação é promovida pela Escola de Governo e
Desenvolvimento do Servidor (EGDS), ligada à Secretaria de Gestão e Desenvolvimento
de Pessoas, e pela Defesa Civil de Campinas. Segue também nos dias 15 e 17 de
setembro. Trinta alunos participam do curso que tem o apoio do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de SP (IFSP) – Campus Avançado de Rio Claro.

A secretária municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine Pereira,
participou da abertura e disse que o curso é fruto de uma parceria que vai ao encontro do
mote da Escola de Governo, que é pensar a qualificação do servidor no espectro da
necessidade da administração pública. "A pandemia de Covid-19 nos mostrou que as
tecnologias imprimem mais celeridade e uma expansão das possibilidades de trabalho.
As aeronaves remotamente pilotadas são tecnologias que foram incorporadas às
atividades da administração pública, especialmente em áreas essenciais como as que
estão representadas nesta segunda turma. Por último, é importante ressaltar que as
capacitações também são uma oportunidade de integração entre servidores de órgãos e
secretarias diferentes, estabelecendo redes para realização mais efetiva dos trabalhos."
As aulas foram ministradas pelo professor Wagner Martins Araújo, capitão da reserva da
Polícia Militar, que promove o curso junto ao IFSP de Rio Claro. Ele agradeceu à Prefeitura
por ter promovido a iniciativa e ressaltou a importância da participação dos servidores
que se disponibilizaram para aprender. "Não podemos desperdiçar a oportunidade de
conhecer um pouco mais e vou dividir esse conhecimento com vocês. O diretor do IFSP de
Rio Claro, Marcelo Camacho, que também é professor do curso, em mensagem gravada
aos novos alunos, destacou que a capacitação é extremamente importante "porque
coloca o uso da tecnologia inserida dentro do dia a dia nas rotinas operacionais da Defesa
Civil e está registrada como um curso de extensão junto ao Ministério da Educação
(MEC)."
As RPAS são direcionadas para as emergências, segundo o diretor da Defesa Civil de
Campinas, Sidnei Furtado. "Podem ser empregadas no caso de incêndios, rompimento de
barragens, ações contra arboviroses, envolvendo principalmente a saúde pública. Além
disso, cada órgão participante pode verificar a aplicação em seu ramo de trabalho como
no trânsito e na segurança pública." De acordo com Furtado, um fator novo é a abertura
para participação da comunidade no curso. Os alunos Ari Vieira de Paiva e Renan Barbosa
Pinto vieram participar da capacitação e também serão treinados para o uso do
aplicativo SISS-Geo (Sistema de Informações em Saúde Silvestre) desenvolvido pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Participaram do curso servidores das Secretarias de Serviços Públicos, Cooperação nos
Assuntos de Segurança Pública, Defesa Civil de Campinas e Sanasa. Além dos dois
participantes da comunidade, também houve a presença de servidores da Defesa Civil de
Itatiba.
A ação integra um processo amplo de treinamentos para diferentes áreas da Prefeitura
Municipal e autarquias. No final de junho, 28 servidores foram capacitados na primeira
turma do curso.

FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/41839

Os coronavírus podem transbordar o tempo todo
Os coronavírus relacionados à síndrome respiratória aguda grave (SARS) podem saltar
dos animais para as pessoas em média 400.000 vezes por ano em transbordamentos não
detectados. Os pesquisadores basearam suas estimativas em informações sobre onde as
pessoas vivem no sudeste da Ásia, pequenas pesquisas de soroprevalência que testaram
pessoas para anticorpos contra coronavírus relacionados à SARS e mapas dos habitats de
23 espécies de morcegos conhecidas por abrigar esses coronavírus. Eles descobriram que
cerca de 500 milhões de pessoas vivem perto da espécie de morcego, com maior risco
no sul da China, Vietnã, Camboja e ilhas da Indonésia. Há muitas advertências e a
pesquisa ainda é preliminar, mas os cientistas dizem que ela destaca o quão pouco
sabemos sobre a extensão dos spillovers zoonóticos.
FONTE:https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.09.21263359v1.full.pdf

Consumo de carne selvagem aumenta risco de propagação
de doenças de origem animal
Um novo relatório alerta sobre o aumento do risco de propagação de doenças de origem
animal para humanos como resultado do maior consumo doméstico de carne de
espécies selvagens.
Este é um dos impactos mais expressivos que afetam animais protegidos pela
Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres.
Mamíferos
O Programa da ONU para o Meio Ambiente, Pnuma, confirmou que 70% das espécies de
mamíferos protegidas são consumidas como carne silvestre. A situação causou quedas
drásticas e a extinção de diferentes populações migratórias de mamíferos.
O primeiro relatório sobre o tema aponta ainda o consumo da carne selvagem como a
principal motivação para a caça legal e ilegal, principalmente de mamíferos com cascos,
chamados ungulados, e os primatas.
A procura é mais frequente em tempos de conflito, fome e durante a mudança do uso da
terra. Também ocorre por tradições culturais, uso medicinal, conflito homem-vida
selvagem, captura não intencional e para esporte ou caça de troféus.

A análise aponta fortes evidências de ligação de surtos de doenças zoonóticas às
atividades humanas, como apontam alguns cientistas no caso da atual pandemia de Covid19.
Espécies
O consumo de carne selvagem causa diretamente o contágio entre humanos do
chamado vírus monkeypox, do grupo da varíola. Na mesma linha estão ainda o Sars e o
ebola das espécies do Sudão e do Zaire.
No total, 60 agentes virais zoonóticos foram relatados como sendo hospedados pelas 105
espécies migratórias analisadas na publicação.
Fatores como invasão de habitats virgens por meio de infraestrutura e atividades
econômicas transformaram áreas vastas em novos locais de acesso à carne selvagem. A
situação aumentou o risco de doenças para os humanos.
A diretora executiva do Pnuma, Inger Andersen, ressalta que “a pandemia Covid-19
ensinou que a superexploração da natureza tem um custo alto”.
Leis
Ela defende que é preciso deixar urgentemente de atuar dentro da mesma lógica em
relação ao assunto para se “salvar muitas espécies à beira da extinção e proteger os
humanos de futuros surtos de doenças zoonóticas.
Apesar de a atenção global estar mais concentrada no comércio internacional, o relatório
constatou que a grande maioria da captura de espécies para o consumo de carne
selvagem se destina ao uso direto ou comércio doméstico.
O estudo destaca fatores que alimentam o problema. A legislação e os regulamentos
nacionais podem precisar de maior clareza ou frequentemente apresentar regras
desatualizadas ou mal aplicadas.
Produtos de luxo
Houve ainda um aumento de conflitos civis e mudança no uso da terra, mais animais
migratórios cruzando países e regiões com leis e abordagens específicas em sua aplicação.
A urbanização e o aumento da venda de carne silvestre como produto de luxo também
estão em alta.
O estudo também documenta ligações entre a caça e as tendências de declínio
populacional de várias espécies: cerca de 77% foram avaliadas como tendo populações
decrescentes, foram registradas como ameaçadas pela caçada.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/09/1763302?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=511b21e201EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_17_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-511b21e201105027597

Como Valência esmagou Covid com IA
Em 2019, poucos meses antes de a pandemia atingir, o governo regional de Valência
pediu a Oliver que ajudasse a desenvolver uma nova estratégia que incorporaria
inteligência artificial em sua metodologia de governo.
Embora o uso de inteligência artificial tenha se tornado relativamente comum em grandes
empresas de tecnologia e engenharia na última década, ainda é incomum que os governos
usem esses sistemas com sucesso.
As pesquisas foram surpreendentemente bem recebidas pelos residentes, com mais de
140.000 respostas nas primeiras 40 horas . Nos meses seguintes, eles geraram centenas
de milhares de respostas - pontos de dados - que ajudaram a Generalitat a ver o que sua
população estava pensando e sentindo quase em tempo real. As respostas incluíram a
localização, o tempo e a forma de mistura social, as medidas de proteção pessoal que os
residentes estavam tomando, como eles percebiam a segurança relativa de diferentes
atividades, desde fazer compras no mercado até jantar em restaurantes, e se os indivíduos
se sentiam financeiramente seguros o suficiente para se isolar, se necessário.
A equipe também desenvolveu outros modelos preditivos baseados em aprendizado de
máquina. Um permitiu que eles previssem a prevalência de Covid-19 em uma
determinada área em um determinado momento; outro os ajudou a analisar águas
residuais de banheiras, bacias, máquinas de lavar e chuveiros e detectar anomalias que
podem refletir mudanças nas taxas de infecção locais. Um terceiro permitiu prever as
taxas de hospitalização futuras, reconhecendo quando as unidades de terapia intensiva
poderiam atingir sua capacidade máxima.
https://www.wired.co.uk/article/valencia-ai-covid-data

OMS pede adoção de 5 Metas no Dia Mundial da
Segurança do Paciente
O Dia Mundial da Segurança do Paciente é marcado nesta sexta-feira, 17 de setembro,
com a Organização Mundial da Saúde fazendo um apelo à garantia da segurança na hora
do parto.
Segundo a agência da ONU, todos os dias, cerca de 800 mulheres e 6,7 mil bebês
morrem durante o parto ou logo após o nascimento. Além disso, o número diário de

natimortos chega a 5,4 mil, sendo que 40% dessas mortes ocorrem devido a problemas na
hora de nascer.
Intervenções desnecessárias
A OMS explica que essas situações acontecem devido a diagnósticos incorretos ou que
chegam tarde demais; erros médicos; erros cirúrgicos ou ligados à anestesia; transfusões
inseguras; falta de práticas de controle de infecções; intervenções desnecessárias ou maus
tratos.
A segurança materna e neonatal é o tema do dia mundial este ano. A OMS está pedindo a
líderes de hospitais e a trabalhadores de saúde de todo o mundo para adotarem um
conjunto de cinco metas:
- Partos seguros e com respeito
- Reduzir práticas desnecessárias e prejudiciais às mulheres e bebês durante o parto;
- Reforçar a capacidade e o apoio aos trabalhadores de saúde para cuidados seguros às
mães e recém-nascidos;
- Melhorar o uso seguro de medicamentos e de transfusões de sangue durante o
nascimento;
- Reportar e analisar os incidentes que acontecem durante o parto.
Cor laranja
Para marcar o Dia Mundial da Segurança do Paciente, a OMS sugere que monumentos,
pontos históricos e outros locais públicos sejam iluminados de laranja neste 17 de
setembro.
A OMS explica que as Cinco Metas do Dia Mundial da Segurança do Paciente
buscam também acelerar as ações para os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, ODSs.
Faz parte da Agenda 2030 reduzir a mortalidade materna e acabar com mortes de recémnascidos que poderiam ser evitadas.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/09/1763452?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=0621780d0fEMAIL_CAMPAIGN_2021_09_18_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-0621780d0f-105027597

Novos modelos de previsão podem ajudar a prevenir
mortes relacionadas ao calor

Para partes do sul da Europa, ondas de calor extremas são agora a regra, não a
exceção. Novos modelos de previsão do tempo precisos e confiáveis podem ajudar as
regiões a 'antecipar, preparar, responder e se recuperar' desses eventos climáticos cada
vez mais extremos.
Parafraseando uma canção popular do início dos anos 2000, 'está ficando quente aqui' especialmente no sul da Europa. Este verão viu o mercúrio atingir 48,8 ° C na Sicília possivelmente a temperatura mais alta já registrada na Europa.
Este não é apenas um acaso; as temperaturas têm subido continuamente há anos,
resultado do aumento - e em grande parte sem controle - das mudanças climáticas.
"À medida que as temperaturas médias aumentam, as temperaturas extremas também
aumentam, levando a ondas de calor mais frequentes e quentes", disse Rachel White ,
professora assistente da Universidade de British Columbia . “Isso é particularmente
preocupante em regiões que já experimentam altas temperaturas, como o sul da Europa”.
De todos os desastres naturais ocorridos nas últimas décadas, as ondas de calor causaram
a maior perda de vidas humanas. E, à medida que as temperaturas continuam a
aumentar, mais vidas serão colocadas em risco .
A chave para salvar vidas é o uso de modelos de previsão do tempo precisos e confiáveis
que vão muito além das previsões semanais padrão de hoje.
Um desses modelos é a previsão sub-sazonal para sazonal (S2S).
Você não pode prever o futuro, mas ...
Caindo entre os modelos de previsão do tempo, que preveem o tempo ao longo da
próxima semana ou depois, e os modelos climáticos, que preveem o tempo médio, ou
clima, ao longo de muitos anos, a previsão S2S serve como previsões meteorológicas
estendidas.
Para funcionar, os modelos S2S usam o estado observado da atmosfera no momento em
que a previsão começa e, com base nisso, simulam como o sistema climático
provavelmente evoluirá nas próximas quatro a oito semanas. Para dar conta da
variabilidade natural do clima, o modelo produz um grupo de diferentes simulações com
base em condições ligeiramente variadas.
Os modelos S2S geralmente funcionam por alguns meses. Assim, por exemplo, podemos
usar previsões executadas a partir do início de junho para prever o tempo para o resto do
verão.
Devido à sua capacidade de 'ver o futuro', a previsão S2S tem o potencial de prever com
precisão eventos climáticos extremos com várias semanas de antecedência - tempo
suficiente para as áreas afetadas reagirem.
Construindo modelos S2S mais robustos

No entanto, apesar desse potencial, os sistemas S2S são uma tecnologia em
desenvolvimento e permanecem em sua infância.
"Embora promissores, os modelos de previsão S2S não são sofisticados o suficiente para
prever ondas de calor extremas ou para desempenhar um papel em sistemas de alerta
precoce", disse Marie Drouard, pesquisadora da Universidade Complutense de Madrid .
Drouard, juntamente com David Barriopedro, um investigador do Conselho Nacional de
Investigação Espanhol , ambos os quais fazem parte do projecto ISSUL , estão a trabalhar
para fazer avançar a sofisticação - e utilidade - dos modelos S2S. Para fazer isso, eles estão
recorrendo ao poder do aprendizado de máquina.
O benefício de usar o aprendizado de máquina é que ele permite analisar e dar sentido a
grandes quantidades de dados de forma rápida e eficiente - o que pode ser extremamente
útil quando se trata de prever eventos climáticos extremos, como ondas de calor.
"Esperamos que, com a ajuda do aprendizado de máquina, os modelos S2S se tornem
sofisticados o suficiente para que os climatologistas algum dia os usem para prever com
precisão a frequência e a intensidade das ondas de calor", disse Barriopedro.
Os pesquisadores planejam testar seu modelo S2S aprimorado de aprendizado de
máquina em todo o sul da Europa, incluindo Grécia, Itália, Bálcãs e Península Ibérica.
Colocando a onda na onda de calor
Pesquisas anteriores sugerem que o aquecimento global induzido pelo homem causa o
movimento em grande escala do ar, conhecido como padrões de circulação atmosférica,
que levam a ondas de calor mais frequentes. “Isso significa que a mudança climática
pode ter uma influência dupla nas ondas de calor, fazendo com que não apenas todas as
temperaturas fiquem mais quentes, mas também causando ondas de calor mais
frequentes devido às mudanças nos padrões de circulação atmosférica”, explicou White.
Como parte do projeto PROTECT , White, junto com Donate, demonstrou quantos
eventos extremos de temperatura estão associados a padrões de circulação atmosférica
chamados de ondas de Rossby. Essas ondas são conhecidas tanto por sua força quanto por
seu hábito de ficar 'presas', por exemplo, no sul da Europa por muitos dias ou mesmo
semanas, causando ondas de calor extremas e perigosas como as que foram vistas no
verão de 2021.
"Nossa pesquisa abriu a porta para o uso potencial das previsões S2S para prever não
apenas as temperaturas de superfície das ondas de calor, mas também as condições de
circulação atmosférica que as causam", disse White. 'Esta abordagem pode ajudar a
melhorar a capacidade dos modelos S2S de prever a probabilidade de ondas de calor em
uma determinada região na próxima temporada.'
Pesquisa para o resgate

Embora as ondas de calor extremas sejam sempre perigosas, devido à densidade
populacional, elas representam uma ameaça especial para as áreas urbanas.
'As áreas urbanas devem se tornar mais resilientes às mudanças climáticas e
especialmente às ondas de calor extremas', disse Beniamino Russo, gerente de projetos
de P&D do Grupo SUEZ e líder científico do projeto RESCCUE .
Russo está ajudando a criar novas soluções que as cidades podem usar para se antecipar,
se preparar, responder e se recuperar de eventos climáticos extremos. Essas soluções,
como a "Estrutura para avaliação de resiliência de cidades" ou a "Ferramenta e banco de
dados para a seleção de estratégias de adaptação" permitiriam aos planejadores de
cidades e emergências prever e planejar chuvas moderadas a fortes, como as que
atingiram a Alemanha, Bélgica e Holanda no verão de 2021.
Os pesquisadores estão agora nos estágios iniciais de teste da aplicabilidade do sistema
a ondas de calor extremas, com os testes sendo realizados em Badalona, um município
imediatamente a nordeste de Barcelona.
FONTE:https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/new-forecasting-modelscould-help-prevent-heat-related-deaths

A maioria das mortes e internações hospitalares em
excesso ocorre fora dos períodos de alerta das ondas de
calor
Os esforços para reduzir os efeitos adversos do clima quente devem se concentrar na
temporada de verão, e não apenas nas ondas de calor.
Mais preparação é necessária para reduzir o risco de efeitos adversos à saúde durante
os períodos no verão, quando as temperaturas estão abaixo dos limites atuais de alerta
de calor e saúde, de acordo com um novo relatório .
Liderado pela London School of Hygiene & Tropical Medicine e financiado pelo National
Institute for Health Research (NIHR), o relatório é uma avaliação independente da
implementação e dos efeitos potenciais do Heatwave Plan (HWP) para a Inglaterra,
introduzido em 2004. Chave as descobertas incluem:



95% das mortes relacionadas ao calor em Londres e West Midlands ocorreram
em clima quente abaixo do limite de ação da onda de calor.
as relações entre temperatura e mortalidade e internações hospitalares de
emergência não mudaram substancialmente desde a introdução do HWP, embora
a mortalidade associada ao clima quente continue a cair




a maioria dos adultos na Inglaterra não se considera em risco de clima quente,
incluindo a maioria daqueles considerados "vulneráveis" aos seus efeitos
algumas autoridades locais ignoram os alertas regionais e possivelmente
subestimam os riscos atuais e futuros, visto que, até agora, raramente
experimentaram temperaturas que excedem os limites de alerta.

O HWP foi desenvolvido após a forte onda de calor em 2003, que foi responsável por
mais de 2.000 mortes em excesso no Reino Unido, e as previsões de mudanças
climáticas para verões mais quentes na Inglaterra. O objetivo do HWP é proteger a saúde
e reduzir os danos causados pelo clima severo por meio de um guia de boas práticas
sustentado por um sistema de alerta de saúde térmica.
O plano funciona disparando um alerta quando uma temperatura extrema é atingida, e o
período de alerta começa a partir de 1º de junho. Por exemplo, em Londres, o limite
diurno é 32 0 C.
O professor Nicholas Mays, diretor da Unidade de Pesquisa de Política NIHR em Inovação
de Política e Unidade de Pesquisa de Avaliação da Escola de Higiene e Medicina Tropical
de Londres, disse: “A evidência de que o mundo está esquentando é agora
inequívoca. Muitos países estão experimentando temperaturas mais altas no verão,
incluindo o Reino Unido. É vital garantir que os planos de contingência continuem a ser
avaliados e adaptados, se necessário. ”
Junto com a análise dos efeitos do clima quente na saúde, os pesquisadores pesquisaram
a população em geral sobre seus conhecimentos, atitudes e comportamento durante o
clima quente, bem como a equipe de enfermagem em hospitais, comunidades e lares de
idosos sobre sua consciência do HWP e ações tomadas durante o calor - alertas de
saúde. Também foram realizados estudos de caso de planejamento e implementação de
ondas de calor locais durante um período de um ano.
Geralmente, o público se sente positivo com relação aos dias quentes de verão, e a
maioria não se considera vulnerável ao calor. Por exemplo, apenas duas em cada cinco
pessoas com 75 anos ou mais consideram o calor um risco para a sua saúde. Como
resultado, muitas pessoas tomaram precauções inadequadas contra o calor. O
conhecimento de alguns comportamentos de proteção, como fechar janelas expostas ao
sol durante o dia, era insuficiente.

Enfermeiras da linha de frente disseram que muitas vezes lutam para proteger os
pacientes no calor. No entanto, o papel dos grupos de comissionamento clínico e clínicas
de GP, na organização da resposta ao clima quente, não estava claro.
Os entrevistados do estudo de caso local sugeriram que o planejamento das ondas de
calor era amplamente visto como um exercício de preparação para emergências, e não
como parte da saúde pública e do planejamento ambiental durante todo o ano.
O Professor Nicholas Mays disse: “Os resultados deste estudo destacam a importância de
garantir que os serviços sociais e de saúde estejam preparados para proteger aqueles que
estão em maior risco com o aumento das temperaturas médias no verão. Pessoas
especialmente vulneráveis ao clima quente incluem idosos com mais de 75 anos e pessoas
com certas condições de saúde. Alguns dos mais vulneráveis também podem ser difíceis
de alcançar, como a comunidade de sem-teto, e precisam de consideração adicional. ”
“As pessoas gostam do sol e do calor, mas talvez seja fácil se deixar levar por uma falsa
sensação de segurança durante este tempo. Embora o Plano de Ondas de Calor pareça ter
contribuído para reduzir os danos que ocorrem acima do limite de calor extremo, a
abordagem precisa ser alterada para refletir os riscos à saúde que ocorrem fora dos
períodos de alerta de saúde térmica. ”
Os autores reconhecem as limitações de seu relatório, incluindo a dificuldade de separar
o impacto do Plano de Ondas de Calor de outros fatores que potencialmente afetam a
vulnerabilidade das pessoas ao calor, como melhorias nas habitações e melhor saúde
geral.
FONTE:https://piru.ac.uk/assets/files/Evaluation%20of%20the%20Heatwave%20Plan%20for%20England
%20-%20Final%20Report.pdf

Primeiro estudo global sobre poluição por incêndios
florestais revela aumento importante na mortalidade
Governos e países devem mitigar as mudanças climáticas o máximo possível para evitar o
aumento dos incêndios florestais e o aumento das mortes.

A fumaça do incêndio está causando um número significativo de mortes em todo o
mundo, com os maiores impactos no Sudeste Asiático e na América Central, de acordo
com o maior estudo desse tipo no Lancet Planetary Health.
O estudo usou dados de mortalidade e estimativas de partículas finas relacionadas a
incêndios florestais (PM2.5) de 749 cidades em 43 países no período de 2000-2016. Os
autores descobriram que, nesses locais, ocorriam aproximadamente 33.500 mortes em
excesso a cada ano relacionadas à poluição derivada da fumaça de incêndios florestais,
das quais 7.000 por causas cardiovasculares e 3.500 por problemas respiratórios. Em
termos percentuais, as regiões com maior mortalidade foram Tailândia (2,32% do excesso
de mortes), Paraguai (2,09%) e México (1,72%).
O trabalho foi liderado por pesquisadores da Monash University dentro da Rede de
Pesquisa Colaborativa Multi-City Multi-Country (MCC) , uma colaboração internacional
coordenada pela London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) .
Eles estudaram os riscos de mortalidade associados usando modelos epidemiológicos de
última geração que contabilizam tempos de latência de até sete dias porque a fumaça do
incêndio continua a contribuir para a má qualidade do ar, mesmo após o incêndio.
O professor Antonio Gasparrini da LSHTM, co-autor do estudo e líder da Rede de
Pesquisa Colaborativa MCC, disse: “As mudanças climáticas estão causando um aumento
preocupante na frequência de climas extremos, como incêndios florestais, em todo o
mundo. A fumaça tóxica dos incêndios florestais por si só é uma ameaça considerável à
saúde pública. É fundamental que construamos políticas de saúde adequadas para lidar e
nos preparar para os perigos da poluição por incêndios florestais. ”
Durante os últimos três anos, incêndios florestais foram observados em muitos locais do
mundo, incluindo Austrália, Colúmbia Britânica do Canadá, oeste dos Estados Unidos e a
floresta amazônica. As ligações entre a poluição da fumaça do incêndio florestal e os
impactos na saúde foram previamente estabelecidas, mas este é o primeiro estudo a
examinar os impactos globais.
A fumaça do incêndio pode se espalhar até 1.000 km de distância e representa ameaças
generalizadas e sem precedentes à saúde humana. Os impactos gerais sobre a saúde
tendem a ser amplamente subestimados.
A equipe afirma que os legisladores e profissionais de saúde pública devem aumentar a
conscientização sobre a poluição por incêndios florestais para orientar as respostas
públicas imediatas e tomar medidas para reduzir a exposição prejudicial.
O professor Antonio Gasparrini disse: “Precisamos implementar políticas eficazes de
gestão de áreas silvestres para gerenciar a vegetação e mitigar as mudanças climáticas o
máximo possível. A criação de sistemas adequados para lidar com as implicações para a
saúde de nosso clima em mudança será essencial. ”
Os autores reconhecem as limitações do estudo, incluindo a impossibilidade de incluir
dados uniformemente distribuídos entre os 43 locais. Alguns resultados específicos de

cada país podem não representar totalmente os efeitos para a saúde para esses países
devido ao pequeno número de cidades incluídas neste estudo e poluentes de incêndios
florestais, incluindo monóxido de carbono, dióxido de carbono ou ozônio, não foram
considerados.
FONTE:https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2021/first-global-study-wildfire-pollution-revealsimportant-increasemortality?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news

Avaliação de risco de mudança climática 2021
Este breve relatório resume os riscos climáticos e suas consequências para as pessoas,
segurança alimentar e hídrica, bem como segurança nacional e internacional, migração,
economias e comércio, com foco nos impactos que provavelmente serão travados no
período de 2040–50, a menos que as emissões drasticamente declínio antes de 2030. O
documento destaca os riscos e impactos prováveis se as metas estabelecidas no Acordo
de Paris não forem cumpridas e o mundo seguir um caminho de emissões consistente com
as tendências históricas recentes. O documento de pesquisa destina-se a informar
funcionários de briefing, enquanto o relatório de resumo é destinado a chefes de governo
e ministros.
De acordo com o documento, os impactos climáticos em cascata podem causar taxas de
mortalidade mais altas, aumentar a instabilidade política e aumentar a insegurança
nacional e alimentar conflitos regionais e internacionais. Durante um exercício de
elicitação de especialistas conduzido como parte da pesquisa para este artigo, os riscos
em cascata que os participantes identificaram com maior preocupação eram as
interconexões entre os padrões de mudança do clima, resultando em mudanças nos
ecossistemas e no aumento de pragas e doenças. Combinados com ondas de calor e
secas, esses impactos provavelmente levarão a uma quebra de safra sem precedentes,
insegurança alimentar e migração. Por sua vez, tudo provavelmente resultará em
aumento de doenças infecciosas e um ciclo de feedback negativo agravando cada
impacto.
FONTE:https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-09/2021-09-14-climate-change-riskassessment-quiggin-et-al.pdf

FEMA atualiza o Guia de preparação abrangente 101:
Desenvolvimento e manutenção de planos de operações
de emergência
A FEMA atualizou o Guia de Preparação Abrangente (CPG) 101: Desenvolvendo e
Mantendo Planos de Operações de Emergência . O documento fornece diretrizes sobre o
desenvolvimento de planos de operações de emergência e promove um entendimento
comum dos fundamentos do planejamento e tomada de decisões baseados na
comunidade e informados sobre os riscos. O guia ajudará os planejadores a examinar as
ameaças e perigos potenciais e a produzir planos integrados, coordenados e
sincronizados.

Desde a última revisão do guia em 2010, os profissionais identificaram práticas bemsucedidas de eventos e exercícios do mundo real que podem informar o processo de
planejamento. O CPG 101 versão 3 baseia-se nessas lições aprendidas, bem como na nova
doutrina pertinente.
FONTE:https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_cpg-101-v3-developing-maintainingeops.pdf

Plano Nacional de Comunicações de Emergência (NECP)

O Plano Nacional de Comunicações de Emergência (NECP) é o plano estratégico da nação
para fortalecer e aprimorar as capacidades de comunicações de emergência. O NECP
navega na complexa missão de manter e melhorar as capacidades de comunicação de
emergência para respondentes de emergência e serve como o roteiro da nação para
garantir a interoperabilidade das comunicações de emergência em todos os níveis de

governo. O NECP estabelece uma visão compartilhada para comunicações de emergência
e auxilia aqueles que planejam, coordenam, investem e usam comunicações operáveis e
interoperáveis para operações de resposta e recuperação. Isso inclui disciplinas
tradicionais de atendimento a emergências e outros parceiros de toda a comunidade que
compartilham informações durante incidentes e eventos planejados.
O Título XVIII da Lei de Segurança Interna de 2002, conforme alterado, exige que a
Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura (CISA) desenvolva o NECP para
" fornecer recomendações sobre como os Estados Unidos devem apoiar e promover a
capacidade dos provedores de resposta a emergências e funcionários governamentais
relevantes para continuar a se comunicar em caso de desastres e para garantir, acelerar
e obter comunicações de emergência interoperáveis em todo o país. A lei também
orienta o CISA a desenvolver e atualizar periodicamente o NECP em coordenação com as
partes interessadas federais, estaduais, locais, territoriais, tribais e do setor privado.
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/19_0924_CISA_ECD-NECP2019_1_0.pdf

Defesa Civil de Mesquita forma 66 voluntários na Coreia

Ação foi a primeira do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil, que instruirá
cidadãos para auxiliarem a própria comunidade em ações de cidadania
A Defesa Civil de Mesquita, em parceria com a Clínica da Família Dr. Jorge Campos, na
Coreia, realizou no último sábado, dia 11 de setembro, uma capacitação para formar o 1º
Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil. A ideia é instruir cidadãos que tenham
vontade de ser voluntários, dando a eles conhecimentos voltados para a Defesa Civil.
Nesta primeira ação, foram certificados 66 Voluntários do bairro da Coreia.
“A ideia é orientar e treinar a população, a partir de conhecimentos básicos, para que
esses voluntários estejam aptos a auxiliar a comunidade em ações de cidadania. Eles

serão voluntários da Defesa Civil de Mesquita, ajudando a promover uma consciência
coletiva e, assim, uma mudança nos hábitos que possam evitar ou, pelo menos, reduzir
ocorrências de desastres”, explica Rholmer Louzada Junior, secretário municipal de
Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos.
Para isso, o grupo recebeu orientações sobre noções básicas de Defesa Civil e de primeiros
socorros, informações sobre a campanha do Setembro Amarelo, sobre prevenção de
desastres naturais, sobre combate a princípio de incêndio (com treinamento prático),
sobre como evitar e agir em casos de acidentes domésticos e também sobre serviço
voluntário. As palestras foram ministradas pelo diretor de projetos Marlon Araujo e o
instrutor Márcio Araujo, ambos da Defesa Civil de Mesquita, e pela enfermeira Daiana
Peixoto, da Clínica da Família Dr. Jorge Campos.
“É de suma importância esta capacitação, para que a população se torne cada vez mais
resiliente aos riscos de desastres. E possa atuar, preventivamente, na comunidade onde
reside”, enfatiza Marlon Araujo.
FONTE:https://defesa.com.br/defesa-civil-de-mesquita-forma-66-voluntarios-na-coreia/
FONTE:http://www.mesquita.rj.gov.br/pmm/semimsp/servicos-publicos-e-defesacivil/2021/09/13/defesa-civil-de-mesquita-forma-66-voluntarios-na-coreia/
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