Temas Abordados:
Iniciativa Mundial “Construindo Cidades Resilientes, Plataforma Global para a Redução do Risco de Desastres – Marco de Sendai
e a sua integração com Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para a
resiliência à desastres.
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Reunião do Comitê da Cidade Resiliente da cidade de Pedreira
Realizada no Tiro de Guerra da cidade de Pedreira no dia 16 de dezembro de 2021.
Assuntos abordados pelo Coordenador Regional de Defesa Civil, Sidnei Furtado:
1. Experiência do Comitê da Cidade Resiiente de Campinas;
2. A elaboração do Scorecard Preliminar e de Saúde Pública pelo Comitê da Cidade Resiliente de Pedreira;
3. Integração do Sistema de Proteção e Defesa Civil com a Iniciativa Construindo Cidades
Resilientes;
4. Parceria com a Defesa Civil de Campinas e com o CEPED Unicamp na elaboração do Scorecard Preliminar e Saúde Pública.

Sidnei Furtado – Coordenador Regional de Defesa Civil

Campinas está entre os dez municípios com maior PIB do Brasil
Cidade também é destaque no PIB per capita. Levantamento foi divulgado pelo IBGE
Campinas tem o décimo maior Produto Interno Bruto (PIB) entre todos os municípios brasileiros e está em segundo lugar no PIB per capita, de acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou nesta sexta-feira, 17 de dezembro, os dados de
2019. O estudo é feito em parceria com os órgãos estaduais de estatística, secretarias estaduais de governo e superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Os números são
de 2019, já que o PIB é sempre consolidado nos dois anos seguintes.
O PIB de Campinas chegou, em 2019, a R$ 65,8 bilhões, o que corresponde a 0,9% de participação no Produto Interno Bruno nacional. A cidade figura entre as maiores concentrações
urbanas do Brasil junto com São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto
Alegre, Curitiba, Salvador, Recife e Fortaleza.
Se fizermos uma análise exclusiva de concentração urbana entre as metrópoles brasileiras,
Campinas está em segundo lugar do PIB per capita, com 2,02, abaixo de Brasília, com 2,04 e
acima de São Paulo, em terceiro, com 1,65.
Em 2018, o PIB de Campinas foi de R$ 61,4 bilhões, com a cidade ocupando a décima primeira colocação no ranking. Em 2019, Campinas ganhou uma posição, chegando ao top 10.
Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Adriana Flosi, os números só
reforçam a ascensão constante do município na economia nacional: “observamos um crescimento consistente da cidade, resultado de muitos investimentos e das condições altamente
favoráveis de Campinas nos parques industrial, tecnológico e logístico, além do setor de
serviços. Agora com políticas públicas de crédito e incentivos fiscais, temos uma expectativa
ainda melhor para os próximos anos”, afirmou.
O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país, estado ou cidade, em um
ano. Para fazer o cálculo, o IBGE utiliza uma série de índices produzidos pelo próprio instituto e também pelo Banco Central, Receita Federal e Fundação Getúlio Vargas.
FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/42962

Os custos com a pandemia de Covid-19 na saúde levaram meio bilhão de
pessoas para a pobreza extrema em todo o mundo no ano passado.
Banco Mundial e a Organização Mundial da Saúde defendem mais esforços nacionais para
manter as pessoas seguras, saudáveis e protegidas financeiramente; gastos das famílias
para enfrentar pandemia empobrecem 90% delas.
Os serviços de saúde oferecidos desencadearam a pior crise econômica desde os anos 1930,
de acordo com um comunicado do Banco Mundial e a Organização Mundial da Saúde, OMS.
Valores
Ambas as entidades enfatizam que muitas pessoas arcaram com os custos da saúde com
valores do próprio bolso durante o auge da Covid-19.

Os dados destacam que a situação causada pela interrupção dos serviços de saúde dificulta
ainda mais a capacidade de cobertura.
O diretor-geral da OMS declarou que todos os governos devem retomar e acelerar imediatamente ações para “garantir que todos seus cidadãos tenham acesso aos serviços de saúde
sem temer as consequências financeiras.”
Tedros Ghebreyesus defende um foco nos sistemas de saúde e na cobertura universal definida.
Serviços
Em 2019, antes da pandemia, havia 68% da população mundial coberta com atendimento
pré e pós-natal e serviços de saúde reprodutiva.
Imunização, tratamento para doenças como HIV, tuberculose e malária, além de diagnóstico e cuidados com doenças crônicas como câncer, questões cardiovasculares e diabetes
também integravam o pacote.
Mas com a pandemia, as pessoas mais pobres e vivendo em áreas rurais ficaram prejudicadas e com menos possibilidade de obter serviços de saúde e pagar por eles.
Atualmente, chega a 90% a porcentagem de famílias que empobrecem por gastos diretos
com saúde, e que já estão na linha da pobreza ou abaixo desta condição.
Necessidades
Para o Banco Mundial e a OMS, só quando os países têm uma imagem precisa do desempenho de seu sistema de saúde podem ser capazes de direcionar ações para a melhora da
forma como atendem as necessidades de todas as pessoas.
No esforço para recuperação pós-Covid-19, os novos dados oferecem um alerta e orientações para que as nações mantenham suas populações seguras, saudáveis e financeiramente protegidas.
Desde o início da crise, o Banco Mundial revelou ter aplicado mais de US$ 157 bilhões para
combater os impactos da pandemia na saúde em áreas como economia e sociedade em
mais de 100 países.
Mais da metade das cerca de 60 economias beneficiárias de baixa e média rendas estão na
África.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/12/1773452?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=cc152cc9fb-EMAIL_CAMPAIGN_2021_12_14
_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-cc152cc9fb-105027597

Índice de risco de epidemia INFORM
O Índice de Risco Epidêmico INFORM avalia o risco dos países de surto epidêmico, que ultrapassaria a capacidade nacional de resposta à crise.
O Índice de Risco de Epidemia INFORM é uma versão protótipo do Índice de Risco INFORM
dependente de perigo criado em 2018. Foi desenvolvido sob a liderança técnica do JRC e em
estreita colaboração com a OMS para os componentes da epidemia. Por meio de extensas
consultas, a OMS identificou os impulsionadores de risco subjacentes da epidemia, o que
permitiu o desenvolvimento de uma estrutura conceitual para a avaliação do risco de epidemia nos países.

O JRC desenvolveu o Índice de Risco de Epidemia INFORM como uma adaptação do índice de
Risco INFORM, preservando a integridade do modelo original. A pontuação de risco varia de
0 a 10, onde 10 é o risco mais alto. Em sua versão original, cobre quatro grupos de doenças
infecciosas com base no modo de transmissão e na tríade epidemiológica que aborda
agente, hospedeiro e ambiente:
1.
2.
3.
4.

Zoonoses
Carregado por vetor
Pessoa a pessoa (P2P)
Transmitido por Alimentos e Transmitido por Água

FONTE:https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/Other-INFORM-Products/INFORM-Epidemic-Risk-Index

DRMKC -Centro de Conhecimento em Gerenciamento de Risco de Desastres
O DRMKC fornece suporte para o Epidemic Intelligence from Open Sources ( EIOS ) iniciativa, que reúne várias partes interessadas da saúde pública em todo o mundo para criar uma
abordagem unificada e multidisciplinar para a detecção precoce, avaliação e comunicação
de risco para a saúde pública usando informações publicamente disponíveis.
Contexto
Conforme demonstrado pela crise global COVID-19 de 2020, as doenças transmissíveis especialmente aquelas causadas por patógenos respiratórios - podem se espalhar mais e
mais rapidamente entre países e continentes do que nunca, em grande parte devido ao
aumento das viagens e comércio global. Nas últimas décadas, outras doenças como gripe,
SARS, MERS, Ebola, Zika, peste e febre amarela têm sido exemplos de doenças de alto
impacto e de rápida propagação, causando surtos frequentes e cada vez mais difíceis de controlar. A urbanização e o crescimento populacional, as mudanças climáticas e outras questões ambientais também podem aumentar o risco de ameaças com um custo potencialmente alto para a saúde humana e um impacto severo nas economias e sociedades (Comitê de
Monitoramento de Preparação Global, 2019 )
Em situações de rápida evolução, a detecção precoce e a avaliação de ameaças potenciais à
saúde pública desempenham um papel crucial para desencadear medidas adequadas que
podem prevenir ou mitigar o risco em tempo hábil. A coleta sistemática e a análise de quaisquer fontes relevantes de informação disponíveis publicamente - incluindo a mídia - são
essenciais para melhor apoiar a detecção precoce de ameaças à saúde pública em uma
escala global (Organização Mundial da Saúde, 2014 )
A iniciativa
A iniciativa EIOS baseia-se no princípio de Uma Saúde, Todos os Riscos , ou seja, a ideia de
que a saúde humana, animal e ambiental estão correlacionadas e que todas as fontes possíveis de risco para a saúde pública devem ser monitoradas de forma abrangente, aumentando a colaboração e a comunicação entre comunidades de especialistas com diferentes enfoques , experiência e mandatos.
Dois elementos estão no centro da iniciativa:

• Uma comunidade de prática para inteligência em saúde pública ( PHI ), sob a liderança da
Organização Mundial da Saúde , incluindo organizações internacionais e regionais, Estados
Membros da OMS e outros parceiros e colaboradores.
• Um sistema de TI desenvolvido em colaboração sob a liderança científica e técnica do
Centro Comum de Pesquisa da Comissão Europeia. O sistema apóia as instituições que
fazem parte da comunidade de prática em seu desempenho ativo da função de inteligência
de saúde pública, não apenas extraindo informações de artigos de fontes on-line disponíveis
ao público, mas também incluindo informações de outras ferramentas de inteligência de
saúde pública. Ele coleta vários milhares de artigos por hora, classificando-os automaticamente de acordo com ameaças potenciais e outros tópicos relevantes para a saúde pública
(por exemplo, medidas tomadas, sintomas e resultados de doenças, etc.). Eventualmente,
disponibiliza essa grande quantidade de informações à comunidade de analistas para monitoramento e avaliação por meio de um portal na web.
• A contribuição do DRMKC
• O DRMKC está empenhado no desenvolvimento contínuo do portal EIOS , que integra informações de artigos extraídas pela tecnologia EMM / Medisys (desenvolvida pelo Centro de
Competência para Mineração e Análise de Texto ) e apoia as atividades de inteligência de
saúde pública realizadas pela comunidade EIOS de especialistas em saúde pública.
FONTE:https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/initiatives-services/epidemic-intelligence-from-open-sources#documents/1032/details/20734/eios-newsletter-a
pril-2021

Preparação para riscos extremos: construindo uma sociedade resiliente
Este relatório explora os desafios enfrentados pelo Reino Unido (UK) ao lidar com cenários
de risco desafiadores e imprevisíveis. O parlamento considera que a resiliência generalizada é a resposta certa à ameaça de risco cada vez mais imprevisível. O sistema de gestão de
risco do Governo deve mudar da tentativa de prever e mitigar riscos discretos, para um
sistema mais holístico de preparação. Reformular a gestão de risco através da lente da resiliência produziria um sistema de gestão de risco que une todos os setores da sociedade. O
Reino Unido estaria então mais bem preparado para se defender contra a ampla gama de
ameaças e perigos emergentes que enfrentamos, com todos os elementos da sociedade
capazes de se mobilizar e responder aos eventos quando eles ocorrerem.
O relatório conclui que muitos dos riscos que o Reino Unido enfrenta provavelmente aumentarão em magnitude e frequência como resultado da mudança climática, e a avaliação de
risco não pode ser conduzida sem reconhecer esse fato. A mudança climática é um risco
cada vez mais significativo que o Reino Unido enfrenta, e as ações para enfrentá-lo precisam
ser empreendidas rapidamente e com prioridade. Acrescenta que o processo de avaliação
de risco do Governo não deve fugir da política, incluindo no seu conteúdo, o que significa
envolvimento ministerial, escrutínio parlamentar e participação das administrações descentralizadas.
FONTE:https://publications.parliament.uk/pa/ld5802/ldselect/ldrisk/110/110.pdf

Integrar processos de início lento à gestão de risco climático
Este documento de trabalho apresenta definições, principais desafios e oportunidades para compreender os riscos e gerar resiliência para processos de início lento (SOP) e eventos climáticos extremos relacionados (EWE). Embora os eventos climáticos extremos (EWE) tenham recebido a devida
importância na gestão de risco, os SOPs, como a elevação do nível do mar ou a desertificação, foram
menos considerados. Ele descreve uma estrutura de gestão de risco climático (CRM) desenvolvida
para esse fim e define áreas-chave para colaboração em pesquisa e cooperação para o desenvolvimento. O CRM é abrangente, integrativo e iterativo por design. Pode ser usado para ajudar a compreender, avaliar, reduzir e / ou abordar a diversidade de riscos representados pelas mudanças
climáticas, especialmente ao planejar ou sustentar o progresso do desenvolvimento.
O documento concluiu que, para enfrentar os desafios da causalidade de risco indireto, complexo e
de longo prazo associado ao SOP, uma combinação de abordagens metodológicas é recomendada.
A geração de evidências sobre a aceitabilidade e eficácia das medidas de CRM para que o SOP
preencha a lacuna existente também requer uma estrutura iterativa com base no aprendizado
contínuo. A melhoria na tomada de decisão e governança relacionada aos riscos de SOP (e EWE)
requer a avaliação e registro de perdas e danos relacionados a SOP em bancos de dados globais e
sua consideração para informar as agendas internacionais e a integração dos riscos climáticos,
incluindo aqueles decorrentes do contexto de SOP, em processos e políticas relevantes em níveis
nacionais e subnacionais, entre outras coisas.
FONTE:https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2021/12/GIZ_SOP_WorkingPaper.pdf

Relatório de Síntese do Centro de Resiliência COP26:
Mensagens chave e direções futuras
Este relatório sintetiza as principais mensagens do Resilience Hub e visa ajudar a definir a direção
para ações futuras em relação à COP27 e além. O relatório primeiro fornece uma visão geral das
principais decisões e anúncios de adaptação e resiliência que ocorreram durante a COP26; em
seguida, apresenta as principais mensagens resultantes dos eventos do Resilience Hub e oferece
comentários finais sobre os próximos passos em direção à COP27 e além.
O relatório conclui que a Adaptação Liderada Localmente é essencial para uma adaptação transformadora e equitativa e está pronta para ser ampliada, sujeita ao acesso a financiamento. Há também
uma necessidade urgente de aumentar a disponibilidade geral de financiamento de qualidade para
adaptação e resiliência, bem como diversificar os instrumentos financeiros enfatizando modelos
baseados em doações em vez de modelos baseados em empréstimos. A adaptação transformativa
e a resiliência exigem preencher as lacunas entre o conhecimento e a implementação por meio da
intermediação do conhecimento e do avanço da medição e do aprendizado. Soluções baseadas na
natureza são essenciais para transformar risco em resiliência por meio de ações climáticas urbanas,
costeiras e rurais integradas. E, finalmente, adaptação pragmática e equitativa e ação de resiliência
requerem que mulheres, jovens, deficientes, deslocados e povos indígenas estejam no centro do
design
FONTE:https://www.resilienceshift.org/wp-content/uploads/2021/12/COP26-RH-Synthesis-Report1.pdf

Estação Quarentenária da Embrapa é inaugurada e vai reduzir riscos
de introdução de novas pragas no País
Com a nova estrutura, será possível duplicar o número anual de recebimento de amostras vegetais,
de 30 mil para 60 mil
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa), inaugurou nesta quarta-feira (24), a sua Estação Quarentenária,
localizada na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília-DF. A estação é composta
por um prédio com 4.643m² de área construída, sendo 2.951m² de laboratórios para análises de
qualquer tipo de praga que possa correr o risco de entrar no território nacional, como insetos,
ácaros, fungos, bactérias, nematoides, plantas infestantes e vírus.
A inauguração contou com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina; do presidente da
Embrapa, Celso Moretti; do secretário de Defesa Agropecuária do Mapa, José Guilherme Leal; do
secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério e também presidente do Conselho de Administração da Embrapa, Fernando Camargo; de parlamentares que contribuíram, por meio de emendas nos últimos anos, para a construção da nova edificação, como os deputados federais Bia Kicis, Paula Belmonte e Júlio Cesar Ribeiro; e do secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, Candido Telles; além de chefes-gerais dos
centros de pesquisa da Embrapa no DF.
A Estação Quarentenária compreende ainda três casas-de-vegetação e 11 laboratórios com mais de
200 equipamentos para análises de pragas. Possui sala-de-caldeiras, incinerador e salas para tratamento fitossanitário, desinfecção e destruição de material quarentenário.
"A quarentena de plantas abrange ações voltadas a prevenir a introdução e disseminação de pragas
agrícolas e, por isso, é prioridade para a Embrapa desde a sua criação, na década de 1970, porque
sempre consideramos esse trabalho estratégico para a segurança nacional do país, justamente
porque está diretamente relacionado com a segurança alimentar da população", afirmou o presidente da Embrapa, Celso Moretti. Ele lembra que a entrada, em 2013, de apenas uma praga exótica,
a lagarta Helicoverpa armigera, causou danos de cerca de 1,7 bilhão de dólares aos cofres nacionais.
"Se multiplicarmos esse valor pelo número de pragas interceptadas, é possível estimar que o trabalho de quarentena desenvolvido pela Embrapa poupou centenas de bilhões de dólares à economia
do País", complementou, ressaltando que existem atualmente 400 pragas de enorme risco "batendo
na porta" das fronteiras brasileiras.
Para a ministra Tereza Cristina, é um momento de celebração para o Brasil, principalmente depois
de todas as dificuldades enfrentadas até chegar ao momento de inaugurar uma estrutura que tem
embutida muito esforço, muita tecnologia, muitos equipamentos importantes, e, o mais importante, muitas "cabeças de heróis" que fazem a diferença diariamente para a agropecuária brasileira,
ajudando a evitar que pragas e doenças entrem no nosso território e possam prejudicar as nossas
safras. "O mundo está passando por um momento de transição, intensificado pela pandemia, e cada
vez mais a Ciência tem mostrado o quanto o seu papel é transformador na melhoria de vida das
pessoas. Essa Estação Quarentenária é uma prova disso. Conto com o trabalho estratégico de vocês.
Cada dia a Embrapa se torna mais necessária, precisa se tornar mais moderna, ter mais inteligência
estratégica, porque a geopolítica do mundo está mudando, constantemente. Precisamos de vocês
para antecipar as mudanças que estão ocorrendo no mundo para tornar a agricultura mais sustentável", declarou.

A construção da nova estrutura foi iniciada em 2015, tendo como meta a ampliação da capacidade de atendimento para mais de 60 mil acessos ao ano, o dobro da capacidade na época.
As instalações foram projetadas conforme as regras de segurança exigidas pela Instrução
Normativa nº 29/2016 do Ministério da Agricultura e receberam investimentos iniciais de R$
10 milhões.
No ano de 2019 houve a retomada da construção do prédio, quando recebeu R$ 800 mil reais
de investimento da Embrapa e, no ano seguinte, a deputada federal Bia Kicis viabilizou, por
meio de um termo de execução descentralizada (TED), recursos para a conclusão da estrutura, assegurando a ampliação dos serviços quarentenários em território brasileiro, a partir
da integração das equipes da Embrapa com as do Serviço Quarentenário Nacional, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa (SDA).
O valor total do TED para conclusão do novo prédio foi do montante de R$ 1.216.108,39, aplicado em obras do laboratório, conclusão do prédio e na construção de um galpão para
maquinários. Além desse recurso, o TED permitiu a aquisição de equipamentos para instalação de datacenter e estruturação de equipamentos do Laboratório Quarentenário Nacional (compras de switch, trator, transceiver, patch e nobreaks), no total de R$ 253.891,61.
"A nossa Estação Quarentenária está credenciada, agora, com uma estrutura funcional que
vai ampliar a análise quarentenária de materiais genéticos que entram no País para fins de
pesquisa", explicou a chefe-geral da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Cleria
Inglis. Ela salientou que além desse serviço, a equipe também realiza treinamentos para
instituições pertencentes ao Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária e para técnicos
dos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária do Mapa, em especial na identificação de
pragas quarentenárias presentes e ausentes no país.
Existem atualmente cerca de 500 pragas quarentenárias oficialmente reconhecidas como
ausentes no território brasileiro, que incluem insetos, ácaros, nematoides, fungos, vírus e
bactérias, com uma característica comum: são exóticas, não existem no País e, por isso, não
há formas conhecidas para combatê-las. A priorização das pragas quarentenárias, feita pelo
Ministério, é importante porque permite desenvolver um trabalho mais específico para
evitar a sua entrada no Brasil ou na adoção de medidas para sua erradicação e controle,
quando já identificada em alguma parte do país.
A equipe da Estação Quarentenária, formada por mais de 16 profissionais, dentre pesquisadores, analistas e estagiários da Embrapa, ao longo dos últimos 44 anos conseguiu interceptar mais de 86 pragas, que poderiam ter causado danos produtivos e econômicos incalculáveis para o Brasil. Somente entre 2015 e 2019 foram interceptadas 14 pragas (quarentenárias ou exóticas), dentre os mais de 374 processos recebidos (287 pedidos de importação
com 16.277 acessos e 87 pedidos de exportação com 584 acessos). "Estes resultados se
devem ao elevado número de amostras recebidas pelo nosso centro de pesquisa e principalmente pela dedicação na condução técnica, análises e testes laboratoriais", complementa
Cleria.
A Estação contribui, ainda, com a defesa fitossanitária do país respondendo a demandas
técnicas do Mapa, como a revisão de normas internacionais de medidas fitossanitárias e
apoio técnico na revisão da lista de pragas quarentenárias editada pelo Ministério.
A estrutura é composta ainda por autoclaves, sala de resíduos químicos, salas de apoio para
as análises moleculares, recebimento e inspeção de materiais vegetais, separação de
sementes, duas câmaras frias para armazenamento, área de apoio aos quarentenários para
o preparo e guarda de substrato, adubos e defensivos utilizados no cultivo do material a ser
quarentenado. O prédio ainda possui área para suporte administrativo e de apoio com salas
de permanência, sala de reunião, arquivos, depósitos e sala de segurança.

Acordo de cooperação
Durante a inauguração, Mapa e Embrapa assinaram um acordo de cooperação para aperfeiçoar a execução de atividades conjuntas de intercâmbio de infraestrutura, conhecimentos, capacitações e treinamentos para o desenvolvimento de serviços
quarentenários inovadores. "O objetivo é integrar esforços nesta área estratégica para
fortelecer ainda mais as ações de vigilância fitossanitária, em especial das ações de prevenção, controle e erradicação de pragas relacionadas à importação de vegetais, parte de
vegetais e seus produtos", afirmou Rafael Vivian, chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.
FONTE:https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/66388340/embrapa-inaugura-estacao-quarentenaria-em-brasilia-para-reduzir-riscosde-introducao-de-novas-pragas-no-pais
FONTE:https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/51224342/pesquisador-da-embrapa-assume-a-presidencia-da-ctnbio

EVENTO

Embrapa promove ciclo de palestras sobre biossegurança laboratorial,
organismos geneticamente modificados e animais editados
Na próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro, a Comissão Interna de Biossegurança
(CIBios) da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia-SC promoverá a primeira edição de um
ciclo de palestras sobre biossegurança laboratorial, organismos geneticamente modificados e animais editados. O evento também abordará o papel das comissões internas de biossegurança e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio).
As palestras serão transmitidas ao vivo pelo canal da Embrapa no YouTube (youtube.com/embrapa) a partir das 8h30. O conteúdo estará direcionado a profissionais e estudantes
que já trabalham ou tenham interesse nos temas relacionados, mas o público em geral
também está convidado a participar e a interagir com os palestrantes por meio do chat do
YouTube.
A abertura será com Paulo Augusto Esteves, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, que
atua na área de virologia e tem a experiência de presidir o Comitê de Ética na Utilização de
Animais em Experimentos (CEUA) do centro de pesquisa. Ainda pela manhã, participarão a
professora Maria Lucia Zaidan Dagli, presidente da Comissão de Graduação da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP); Rubens José do
Nascimento, coordenador do Gabinete da Secretaria Executiva da CTNBio; e Sandra Camile
Almeida Mota, analista da Embrapa que atua na área de tratamento de efluentes e análises
ambientais.

A programação continuará à tarde, com o pesquisador José Rodrigo Cláudio Pandolfi, da
área de biotecnologia aplicada à sanidade e produção de aves e suínos da Embrapa; o
também pesquisador Jorge Fernando Pereira, da Embrapa Gado de Leite (Juiz de Fora-MG),
que trabalha com o estudo e manipulação, por transgenia e edição gênica, de mecanismos
bioquímicos e fisiológicos para a geração de cultivares úteis à pecuária de leite; a pesquisadora Mariana Groke Marques, da área de reprodução animal, embriologia e transgenia da
Embrapa Suínos e Aves; e Karina Gutierrez, pós-doutoranda na McGill University de Montreal (Canadá), onde pesquisa edição gênica para desenvolvimento de modelos animais.
Programação:
Dia 20 de dezembro de 2021
Manhã:
Link: youtu.be/IFHHWSf8kqE
•
8h30 - 8h40: Abertura/Boas-vindas (Paulo Augusto Esteves/CIBio - Embrapa Suínos e
Aves)
•
8h40 - 9h20: A CIBio da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP) e interações entre as CIBios da USP (Maria Lucia Zaidan Dagli/CIBio-FMVZ/USP)
•
9h20 - 10h: Legislação brasileira de biossegurança de OGM (Rubens José do Nascimento/coordenador do Gabinete da Secretaria Executiva da CTNBio)
•
10h - 10h15: Perguntas
•
10h15 - 10h25: Intervalo
•
10h25 - 11h: Noções básicas de biossegurança (Paulo Augusto Esteves/CIBio - Embrapa Suínos e Aves)
•
11h - 11h30: Procedimentos em caso de derramamentos químicos/biológicos (Sandra
Camile Almeida Mota/Embrapa Suínos e Aves)
•
11h30 - 11h45: Perguntas
Tarde
Link: youtu.be/SlBVeJK2B0E
•
13h30 - 14h: Organismos Geneticamente Modificados (José Rodrigo Claudio Pandolfi/CIBio - Embrapa Suínos e Aves)
•
14h - 14h30: Ações em biossegurança aplicada as atividades com OGMs e seus derivados na Embrapa Gado de Leite (Jorge Fernando Pereira/presidente CIBio - Embrapa Gado de
Leite)
•
14h30 - 14h45: Perguntas
•
14h45 - 14h55: Intervalo
•
14h55 - 15h25: Ações em biossegurança aplicada às atividades de produção de
animais geneticamente editados - Experiência na Embrapa Suínos e Aves (Mariana Groke
Marques/CIBio - Embrapa Suínos e Aves)
•
15h25 - 15h55: Ações em biossegurança aplicada às atividades de produção de
animais geneticamente editados - Experiência em solo canadense (Karina Gutierrez/McGill
University/Montreal-Canadá)
•
15h55 - 16h10: Perguntas
•
16h10: Encerramento

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/

