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 e Habitat III.
PUBLICAÇÃO: 21/02/2022

Reunião sobre Cidades Resilientes em Piracaia

A reunião aconteceu no dia 16/02, no gabinete do prefeito no Paço Municipal e contou com a
presença do prefeito de Piracaia, Dr José Silvino Cintra, do coordenador regional de Proteção
e Defesa Civil da Região de Campinas, Sidnei Furtado e coordenadora adjunta para a região
de Bragança Paulista, Leila Cavallaro, além de representantes da Defesa Civil de Piracaia e
Nazaré Paulista.
Assuntos discutidos:
•
Adesão à Iniciativa Construindo Cidades Resilientes;
•
Plano de Contingência para Barragens;
•
Estudo sobre a criação da Câmara Temática de Defesa Civil na região de Bragança Paulista, seguindo o modelo da região metropolitana de Campinas.
FONTE: https://www.piracaia.sp.gov.br/cidade/historia

Vistoria técnica na cidade de São Pedro
Vistoria foi realizada no dia 18 de fevereiro na cidade de São Pedro
Participação: Regional de Defesa Civil de Campinas, Instituto de Pesquisas Tecnológicas –
IPT, Corpo de Bombeiros e Prefeitura de São Pedro.

Planejamento para Simulado de Comunicação – Alerta Barragens 2022
Reunião realizada em Campinas no dia 18 de fevereiro.
Participantes: REPDEC Campinas e representantes das cidades de Pedreira, Jaguariúna e
Campinas.

Adesão da cidade de Itapira na Iniciativa Construindo Cidades Resilientes

Adesão da cidade de Itapira SP

FONTE:https://mcr2030.undrr.org/join

Resumo da política:
Acelerando o financiamento e reduzindo o risco do investimento
Este resumo de política explora os desafios enfrentados no financiamento da prevenção de
desastres e redução do risco de investimentos. O total de perdas seguradas por desastres
naturais e desastres induzidos pelo homem em 2020 foi estimado em US$ 187 bilhões, um
aumento de 25% em relação a 2019.1 Os custos socioeconômicos indiretos dos desastres são
muitas vezes maiores. E temos apenas uma compreensão escassa dos danos e perdas de
ecossistemas como resultado de desastres.
No entanto, em alguns países, as finanças públicas domésticas destinadas à prevenção de
riscos como objetivo principal são, em média, menos de 1% dos orçamentos nacionais, sugerindo um investimento crônico na redução do risco de desastres. Ações para reverter essa
tendência são necessárias se os governos quiserem alcançar o resultado e a meta da Estrutura de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 de forma eficiente e eficaz.
O resumo fornece as seguintes recomendações de política:
•
Uma mudança da perspectiva de curto prazo e priorização dos riscos de desastres para
a promoção de uma abordagem de 'Pensar Resiliência' que se torna obrigatória em todos os
investimentos do setor público e privado;
•
Integração do risco de desastres no investimento público e privado;
•
Garantir que instituições financeiras e bancos alinhem suas estratégias, operações e
atividades com o Marco de Sendai;
•
Criar um ambiente propício para um seguro eficaz;
•
Acompanhamento do financiamento da prevenção;
•
Realização de revisões orçamentárias sensíveis ao risco;
•
Aumento do uso e aplicação de dados financeiros e de risco;
•
Promover o financiamento misto e introduzir a prevenção nas obrigações;
•
Estabelecer um pipeline para investimento em infraestrutura resiliente a desastres e
clima;
•
Pacotes de estímulo COVID-19 que criam resiliência.
FONTE:https://www.preventionweb.net/publication/policy-brief-accelerating-financing-and-de-risking-investment?utm_source=PreventionWeb
&utm_campaign=7c1905a0ee-PreventionWeb+Newsletter%3A+Publications%2C+policies
&utm_medium=email&utm_term=0_b73053c1c6-7c1905a0ee-363608026

Relatório Mundial sobre clima e Segurança 2021
O grupo de especialistas do Conselho Militar Internacional sobre o Clima e Segurança –
2021
O relatório revela que o ritmo e a intensidade crescentes dos ritmos climáticos sobrecarregarão os serviços militares e de segurança em todo o mundo, a medida que são chamados a
responder as crises causadas pelo clima, ao mesmo tempo em que enfrentam ameaças
climáticas diretas à sua própria infraestrutura e prontidão.
FONTE:https://imccs.org/wp-content/uploads/2021/06/World-Climate-Security-Report-2021_Key-Risks-and-Opportunities.pdf

Avaliação sobre as origens da COVID-19
Avaliação desclassificada sobre as origens do COVID-19
O Escritório do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI) divulgou hoje uma avaliação desclassificada da Comunidade de Inteligência sobre as origens do COVID-19.
F O N T E : h t t p s : / / w w w . d n i . g o v / fi l e s / O D N I / d o c u m e n t s / a s s e s s m e n t s / D e classified-Assessment-on-COVID-19-Origins.pdf

Esforços Complementares sobre Incidentes Anômalos de Saúde
O governo dos EUA continua seus esforços para chegar ao fundo dos Incidentes Anômalos de
Saúde (IAHs) e cuidar das pessoas afetadas. Continuaremos a divulgar informações à nossa
força de trabalho e ao público à medida que nossas iniciativas começarem a dar frutos nas
principais questões pendentes. Esta atualização fornece informações sobre o Painel de
Especialistas da Comunidade de Inteligência sobre Incidentes Anômalos de Saúde, um
grupo convocado conjuntamente pelo Escritório do Diretor de Inteligência Nacional e Agência
Central de Inteligência (CIA) para ajudar a elucidar possíveis mecanismos causais de IAHs que
afetam funcionários do governo dos EUA.
FO N T E : h t t p s : / / w w w. d n i . g ov / i n d ex . p h p / n ew s ro o m / re p o r t s - p u b l i ca tions/reports-publications-2022/item/2273-complementary-efforts-on-anomalous-healthincidents

Projeto PREDICT
O PREDICT, um projeto do programa Ameaças Pandêmicas Emergentes (EPT) da USAID, foi
iniciado em 2009 para fortalecer a capacidade global de detecção de vírus com potencial pandêmico que podem se mover entre animais e pessoas. A PREDICT fez contribuições significativas para fortalecer as capacidades globais de vigilância e diagnóstico laboratorial para vírus
conhecidos e recém-descobertos em vários grupos de vírus importantes, como filovírus
(incluindo ebolavírus), vírus influenza, paramixovírus e coronavírus.
As atividades PREDICT apoiaram a preparação para ameaças pandêmicas emergentes e a
Agenda Global de Segurança da Saúde, principalmente na África e na Ásia. Uma década
depois, mais de 30 países ao redor do mundo têm sistemas mais fortes para detectar, identificar, prevenir e responder com segurança a ameaças virais. A PREDICT iniciou o One Health
Surveillance, uma abordagem colaborativa transdisciplinar para entender o risco de doenças
infecciosas na interface animal-humano. A força de trabalho treinada pela PREDICT, incluindo
especialistas em doenças zoonóticas e cientistas de laboratório em mais de 60 laboratórios
nacionais, universitários e parceiros, é um dos melhores recursos de resposta para ajudar na
detecção e resposta seguras e protegidas ao COVID-19 e outras ameaças biológicas emergentes.
Em 1º de abril de 2020, a PREDICT recebeu uma extensão de 6 meses para auxiliar nos
esforços de resposta à COVID-19 e está fornecendo suporte técnico e logístico aos nossos parceiros de implementação em todo o mundo.
Vida dos destaques do projeto:
•
6.800 pessoas treinadas para o One Health Workforce em mais de 30 países
•
164.000 animais e pessoas amostrados e testados com segurança para ameaças de
doenças zoonóticas
•
60 sistemas de laboratório aprimorados com recursos biosseguros de detecção de
doenças zoonóticas
•
949 novos vírus detectados, incluindo Bombali ebolavirus, Zaire ebolavirus, Marburg
virus e coronavírus relacionados a MERS e SARS
•
217 vírus conhecidos detectados
A PREDICT estabeleceu as melhores práticas em vigilância e biossegurança da One Health,
para identificar vírus com potencial de transbordamento de animais para pessoas e ajudar a
preparar o mundo para uma detecção mais rápida em futuras epidemias e pandemias. A PREDICT trabalha em total conformidade com as regulamentações federais e internacionais dos
EUA e estabelecemos o padrão para otimizar o trabalho colaborativo transdisciplinar necessário para a detecção precoce de ameaças virais onde elas são mais prováveis de surgir. Por
meio de nossa rede de parceiros globais e de países anfitriões, nosso trabalho atende aos
requisitos éticos, legais e regulatórios nacionais e internacionais e vamos além dessas obrigações para buscar práticas ideais em transparência, cooperação, biossegurança e compartilhamento de informações.
O PREDICT é liderado pelo UC Davis One Health Institute, e os principais parceiros incluem
USAID, EcoHealth Alliance, Metabiota, Wildlife Conservation Society e Smithsonian Institution.
FONTE:https://ohi.vetmed.ucdavis.edu/programs-projects/predict-project

Uma Força de Trabalho em Saúde –
Treinando a próxima geração para prevenção de Pandemias
Ameaças emergentes, como a nova epidemia de coronavírus de 2019, que provavelmente se
originou na vida selvagem e se espalhou para os seres humanos, destacam a importância de
uma força de trabalho da One Health bem preparada e tecnicamente qualificada para prevenção, detecção e resposta a doenças. A natureza complexa dessas ameaças à saúde emergentes é um lembrete de que uma rede multidisciplinar de profissionais de saúde em larga
escala é necessária para fortalecer nossas biodefesas e alcançar a segurança global da
saúde.
O projeto USAID One Health Workforce - Next Generation (OHW-NG) promove a segurança
global da saúde, capacitando as One Health University Networks na África e no Sudeste Asiático para construir os recursos humanos e reforçar a força de trabalho para uma vigilância e
controle mais eficazes de doenças. Usando uma variedade de formatos de pré-serviço e em
serviço, incluindo clubes estudantis One Health e aprendizado experimental, o OHW-NG está
promovendo as competências One Health.
FONTE:https://ohi.vetmed.ucdavis.edu/programs-projects/one-health-workforce-next-generation

Incêndios, poluição sonora e desordens
no ciclo da vida ameaçam meio ambiente
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) publicou nesta quinta-feira
(17) a nova edição do “Relatório Fronteiras”. O documento revela que “os incêndios estão
acontecendo, de forma mais severa e com mais frequência, a poluição sonora urbana está se
tornando um problema global de saúde e as desordens nos ciclos de vida na natureza estão
causando consequências ecológicas”.
A diretora-executiva do Pnuma, Inger Andersen, declarou que o Relatório Fronteiras “identifica e oferece soluções para três questões ambientais que merecem a atenção e ação de governos e do público em geral”.
Segundo Andersen, “poluição sonora urbana, incêndios e mudanças nos processos biológicos são problemas que destacam a urgência de se tratar da tripla crise planetária: mudança
climática, poluição e perdas da biodiversidade”. Esta é a quarta edição do relatório, sendo
que a primeira, publicada quatro anos antes da pandemia de Covid-19, em 2016, alertava
para o risco crescente das zoonoses.
Sobre a poluição sonora urbana, o documento destaca que barulhos causados pelo tráfego,
por ferrovias ou por atividades de lazer impactam de forma negativa a saúde e o bem-estar.
Muitas pessoas acabam tendo problemas no sono, o que pode resultar em desordens metabólicas, incluindo diabetes, falhas na audição e baixa saúde mental.

A poluição sonora já é responsável por 12 mil mortes prematuras por ano na União Europeia,
afetando um entre cinco cidadãos do bloco. O barulho em excesso também ameaça os
animais, alterando a comunicação entre espécies e os comportamentos de pássaros, insetos
e anfíbios.
Uma das soluções propostas pelo Pnuma é para que projetos de planejamento urbano levem
em conta a redução do barulho na fonte e que as infraestruturas urbanas criem “paisagens
sonoras” como cinturões de árvores, paredões verdes, jardins nos topos de edifícios e mais
espaços verdes nas cidades.
Em relação aos incêndios, o relatório revela que a situação irá piorar. Projeções mostram
que as queimadas serão mais intensas e frequentes, graças à mudança climática, com temperaturas mais quentes e clima mais seco. Além dos perigos para a saúde humana, haverá
grandes perdas de biodiversidade, ameaçando mais de 4,4 mil espécies terrestres e aquáticas.
Continente africano
Entre 2002 e 2016, por exemplo, cerca de 423 milhões de hectares de terra, uma área equivalente ao tamanho da União Europeia, foi queimada, sendo mais comum em florestas mistas ou
savanas. O Pnuma calcula que 67% de todos os tipos de queimadas aconteceram no continente africano.
O relatório pede mais investimentos para reduzir riscos de incêndios; desenvolvimento de programas de prevenção e resposta que incluam comunidades rurais e indígenas e utilização de
satélites e radares.
O terceiro alerta feito pela agência da ONU está relacionado com a fenologia, termo utilizado
para os estágios dos ciclos de vida que ocorrem graças às forças ambientais. O Pnuma explica que plantas e animais de todos os tipos utilizam temperaturas, duração dos dias ou
chuvas para saber quando desabrochar folhas e flores, dar frutos, fazer os ninhos, produzir
pólen ou migrar.
As alterações climáticas estão afetando esses ciclos, fazendo com que plantas ou animais
fiquem fora de sincronia com seus ritmos naturais. O problema atinge principalmente espécies migratórias de longa distância, que podem deixar de prever com precisão quais serão as
condições do clima no local de destino.
O Pnuma revela que mais pesquisas são necessárias sobre o fenômeno, mas destaca ser
essencial limitar as taxas de aquecimento global por meio da redução das emissões de CO2.
FO N T E : h t t p s : / / w w w. u n e p . o rg / p t - b r / re s o u rce s / f ro n t e i ra s - 2 0 2 2 - b a rulho-chamas-e-descompasso

Inovação pode tornar pecuária aliada na
redução de emissão de gases de efeito estufa
Emissões de metano, liberadas em diversos sistemas de produção agrícola, especialmente na
pecuária, são até 28 vezes mais nocivas ao meio ambiente quando comparado com outros
gases de efeito estufa.
O alerta do diretor do Escritório de Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Meio Ambiente da
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, Eduardo Mansur disse
à ONU News, de Roma, que inovações e acordos, firmados na Conferência sobre Mudança
Climática, COP26, no ano passado, podem reverter esse cenário.
Produção sustentável
“40% das emissões de metano que temos saem do setor agrário. Portanto, o desafio que nos
temos é ter tecnologias para diminuição das emissões. A boa notícia é que elas existem, para
ter uma atividade pecuária de baixo impacto de carbono com uma alimentação que diminua a
fermentação entérica de ruminantes, para ter uma produção de arroz em áreas cobertas de
água que tenham baixa fermentação e baixa emissão de metano. A redução dentro de uma
gestão sustentável do adubo orgânico, incluindo o aproveitamento da fermentação para produção de energia renovável”
O diretor da FAO destacou uma aliança proposta pela União Europeia e Estados Unidos durante a COP26, em Glasgow, na Escócia. O objetivo é reduzir a emissão do gás em 30% até 2030,
tanto na criação de gado quanto em outras atividades, como na plantação de arroz em áreas
alagadas.
O Compromisso Mundial do Metano já tem a adesão de mais de 100 países, incluindo os principais emissores, como Brasil e México. Segundo dados, o cumprimento do acordo ajudaria a
reduzir o aquecimento global em até 0,2ºC até 2050.
Adaptação para pequenos produtores
Com mais nações firmando esse compromisso, o desafio é a extensiva implementação das
tecnologias, especialmente em países em desenvolvimento, onde a prioridade de pequenos
produtores é garantir formas de adaptação aos crescentes desafios com o aquecimento
global.
“Nos faltam mecanismos de disseminação de larga escala. O pequeno produtor já trabalha
com uma margem de risco muito grande, aumentar riscos em novas tecnologias tem que
haver uma compensação, alguma garantia, para que pequenos produtores também participem desse processo de luta contra as mudanças climáticas e produção de baixo impacto. O
pequeno produtor, sobretudo em países em desenvolvimento, tem outra preocupação: como
se adaptar as condições de mudanças climáticas. Os países vulneráveis necessitam ter apoio
para se adaptar a essas condições porque a mudança climática é inevitável, estão acontecendo numa velocidade que estamos vivendo essas mudanças.”

De acordo com Eduardo Mansur, a atividade agrária é responsável por pelo menos um terço
das emissões de gases - o metano corresponde por cerca de 40%. Por isso, ele afirma que o
setor precisa agir como parte da solução. Mansur também pontua que os fenômenos climáticos impactam diretamente na produtividade e é de interesse da área que sejam mitigados.
O diretor da FAO ressalta que os últimos anos tem batidos recordes nas oscilações de temperatura, desafiando a agricultura em diversos países. Além da pior seca em anos na região do
Chifre da África, Mansur afirma que Portugal também observa falta de chuvas, que prejudicam a produção local.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/02/1779602?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=836c8a7801-EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_1
5_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-836c8a7801-105027597

A interrupção global da educação causada pela pandemia de COVD-19 não tem paralelo e os
efeitos na aprendizagem são graves. A crise interrompeu os sistemas educacionais em todo
o mundo, com o fechamento de escolas afetando mais de 1,6 bilhão de alunos. Embora quase
todos os países do mundo ofereçam oportunidades de aprendizado remoto para estudantes, a
qualidade e o alcance dessas iniciativas variaram muito e foram, na melhor das hipóteses,
substitutos parciais do aprendizado presencial. Agora, 21 meses depois, as escolas continuam fechadas para milhões de crianças e jovens, e outros milhões correm o risco de nunca
mais voltar à educação. Evidências dos impactos prejudiciais do fechamento de escolas na
aprendizagem das crianças oferecem uma realidade angustiante: as perdas de aprendizagem
são substanciais, com as crianças e jovens mais marginalizados frequentemente afetados de
forma desproporcional.
FONTE:https :// d oc u m en t s 1 . wor l dba n k. org/c u rate d/en/383711638854600820/pdf/Executive-Summary.pdf

Orientação do programa para a água,
saneamento e higiene resilientes ao clima
Este documento foi elaborado para orientar a WaterAid e as organizações parceiras da WaterAid sobre como incorporar a resiliência climática em todo o trabalho do programa. Fortalecer os sistemas de água, saneamento e higiene (WASH), abordar as desigualdades e melhorar
a sustentabilidade de WASH ajuda a tornar WASH (e, portanto, as pessoas) mais resilientes ao
clima.
O documento baseia-se nas experiências práticas da WaterAid na implementação de WASH
resiliente ao clima, incluindo exemplos em que WASH e a gestão de recursos hídricos foram
integrados para aumentar a resiliência. O documento também descreve as ligações entre as
alterações climáticas, WASH e resiliência climática melhorada, e estabelece as metas, objetivos e compromissos mínimos da WaterAid para a programação WASH resiliente ao clima.
FONTE:https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/programme-guidance-for-climate-resilient-water-sanitation-and-hygiene.
pdf

Água, saneamento e higiene:
A base para construir resiliência em comunidade vulneráveis ao clima
Este relatório, que envolveu contribuições de toda a WaterAid, em particular da Unidade de
Apoio ao Programa (PSU) da WaterAid UK, inclui estudos de caso de vários países, incluindo
Bangladesh, Burkina Faso, Eswatini, Etiópia, Gana, Índia e Nepal, cada demonstrando o que
deve ser feito agora para melhorar os serviços de WASH e enfrentar os desafios atuais, a fim
de aumentar a resiliência da comunidade às mudanças climáticas. As mudanças climáticas já
estão afetando a precipitação e os padrões climáticos, aumentando a frequência e a gravidade
das inundações, secas, tempestades, temperaturas extremas e aumento do nível do mar.
Como parte normal da vida cotidiana, o acesso a água potável, banheiros decentes e boa higiene podem ajudar as pessoas a lidar com essas interrupções.
Em colaboração com o Centro de Pesquisa de Segurança Hídrica da Universidade de East
Anglia , a WaterAid realizou um estudo para explicar como WASH aumenta a resiliência das
pessoas às mudanças climáticas, especialmente aquelas que são mais vulneráveis aos seus
efeitos. A pesquisa descobriu que investir em água limpa, banheiros decentes e boa higiene
faz uma diferença duradoura. Embora esses serviços não garantam a resiliência, as comunidades sem eles terão dificuldades para lidar com isso. Os principais resultados incluem:
•
Aumento da riqueza das famílias de empregos e meios de subsistência mais seguros
ou diversificados

•
Melhor governança de WASH e empoderamento da comunidade por meio de capital
social e segurança fortalecidos, especialmente para mulheres
•

Melhor acesso à educação e treinamento

•

Melhor saúde da comunidade

FONTE:https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/2022-01/El%20agua%2C%20el%20saneamiento%20y%20la%20higiene%20
la%20base%20para%20aumentar%20la%20resiliencia%20en%20las%20comunidades%20

“Não deixar ninguém para trás“ na politica
e prática de resiliência climática na Europa
Este artigo examina como os impactos das mudanças climáticas afetam as pessoas de diferentes maneiras, com alguns membros da sociedade achando mais exigente a adaptação às
mudanças nas condições climáticas. Gerenciar a adaptação às mudanças climáticas e a transição para uma sociedade resiliente ao clima de maneira justa e inclusiva requer uma consciência sobre quais condições podem gerar injustiça, com distribuição desigual dos ônus dos
impactos climáticos. Os custos e benefícios das medidas de adaptação precisam ser distribuídos de forma justa e equitativa.
O documento fornece uma visão geral do conhecimento e da prática para a resiliência justa na
Europa. Ele revisa a literatura científica sobre os impactos sociais da adaptação e resiliência,
informações dos Centros Nacionais de Referência, contribuições do Grupo de Especialistas
em Resiliência Justa (estabelecido para esta análise), informações de relatórios regulatórios
sobre o progresso da adaptação nacional e uma triagem do Climate-ADAPT base de dados. O
documento conclui observando as barreiras e condições favoráveis para a resiliência justa,
recomendações acionáveis para formuladores de políticas, planejadores e profissionais de
adaptação, e identifica uma série de lacunas de conhecimento e direções para pesquisas futuras.
FONTE:https://www.preventionweb.net/publication/leaving-no-one-behind-climate-resilience-policy-and-practice-europe?utm_source=Preventi
onWeb&utm_campaign=7c1905a0ee-PreventionWeb+Newsletter%3A+Publications%2C+po
licies&utm_medium=email&utm_term=0_b73053c1c6-7c1905a0ee-363608026

Profissionalização do envolvimento da comunidade na gestão de riscos de
inundações: Insights de quatro países europeus
O estudo apresentado neste artigo examina como a profissionalização se manifesta no funcionamento dos grupos comunitários organizados envolvidos na gestão do risco de inundação na Itália, Alemanha, Inglaterra e Holanda, e discute as implicações ambivalentes que
a profissionalização tem para o envolvimento da comunidade na gestão do risco de inundação . O envolvimento da comunidade na gestão do risco de inundação é um instrumento
primordial para alcançar a preparação e a resiliência da comunidade aos perigos de inundação. Em um campo tradicionalmente dominado por especialistas em tomada de decisões
de cima para baixo, conhecimento técnico e um número limitado de partes interessadas, o
envolvimento da comunidade é combinado com a profissionalização, que muitas vezes é considerada um requisito para uma prestação de serviços eficaz e eficiente.
Independentemente das diferenças nos contextos institucionais e regimes de gestão do risco
de inundação nos quatro países em estudo, os grupos comunitários organizados exibiram
quatro facetas invariantes de profissionalização. Em particular, os autores observaram a profissionalização manifestando-se na estrutura dos grupos comunitários, no conhecimento e no
aprendizado intensivo, no avanço das atividades dos grupos e no posicionamento dos grupos
no campo profissional da gestão de risco de inundação. É altamente recomendável levar em
consideração as implicações ambivalentes da profissionalização durante o desenvolvimento
de estratégias de envolvimento da comunidade. Isso ajudaria a garantir que as comunidades
tenham espaço suficiente e uma variedade de maneiras de contribuir significativamente para
o gerenciamento de riscos.
FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420922000309?via%3Dihub

Guia para facilitar a gestão de risco de desastres liderada pela comunidade
Este guia apoia os profissionais de RRD e adaptação às mudanças climáticas para promover
uma abordagem comunitária, inclusiva e responsável para gerenciar o risco de desastres,
seja em um programa de desenvolvimento, uma intervenção de recuperação de desastres
ou em um projeto específico de gerenciamento de riscos de desastres. Suas instruções
passo a passo, exemplos, dicas e lições aprendidas por mobilizadores e facilitadores comunitários experientes são relevantes para as comunidades urbanas e rurais e para lidar com os
riscos criados por perigos de início lento e rápido.
O guia começa por delinear os princípios do GRD liderado pela comunidade, nomeadamente
liderança pela comunidade, inclusão e responsabilização. Seguem-se três etapas, abrangendo a criação de um mecanismo de participação para o planejamento e implementação de
DRM, avaliação de risco da comunidade e desenvolvimento de um plano de ação da comunidade. A parte de trás do guia contém uma seção de recursos com informações adicionais, listas
de verificação, modelos, materiais de amostra e leitura adicional para apoiar os profissionais
em cada um dos 10 processos.
FONTE:https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/guide-to-facilitating-community-led-disaster-risk-management.pdf

Rastreamento de contatos e quarentena no contexto da variante Omicron
SARS-CoV-2: orientação provisória
Esta orientação provisória foi desenvolvida no contexto do atual aumento global de casos
devido à variante SARS-CoV-2 Omicron e deve ser lida em conjunto com as orientações
atuais da OMS sobre rastreamento de contatos e quarentena . Uma orientação consolidada
de rastreamento e quarentena de contatos com evidências atualizadas está atualmente em
desenvolvimento, que, quando estiver pronta, substituirá tanto esta orientação provisória do
CT Omicron quanto os documentos atuais de orientação de rastreamento e quarentena de
contatos . Esta orientação provisória do Omicron CT também deve ser lida em conjunto com
os seguintes documentos de orientação provisória da OMS:
•

Ações críticas de preparação, prontidão e resposta para o COVID-19

•
Recomendações para estratégias nacionais de teste de SARS-CoV-2 e capacidades de
diagnóstico
•

Vigilância em saúde pública para COVID-19

Agradecemos as contribuições técnicas e conselhos de especialistas fornecidos pelos membros do Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes de Rastreamento de Contatos e Quarentena
(GDG), o GDG de Prevenção e Controle de Infecções e os funcionários seniores da OMS
COVID-19 IMST.
F O N T E : h t t p s : / / w w w . w h o . i n t / p u b l i c a t i o n s / i / i tem/WHO-2019-nCoV-Contact-tracing-and-quarantine-Omicron-variant-2022.1
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19

EVENTOS:

Data: sexta-feira, 04/mar/2022

FONTE:https://www.conftool.net/weatherandsociety2022/sessions.php

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/

