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Atuação de Campinas é destacada em evento sobre mudanças climáticas

Mesa redonda promovida em Piracicaba (SP) abordou experiência campineira na construção 
de uma cidade mais resiliente.

O papel de Campinas para a promoção e estabelecimento da iniciativa Construindo Cidades 
Resilientes 2030 foi destaque nesta terça-feira, 8 de novembro, durante o 1º Ciclo de 
Eventos sobre Mudanças Climáticas em Piracicaba (SP). O diretor da Defesa Civil de 
Campinas, Sidnei Furtado, foi um dos convidados para mesa redonda sobre o assunto.

Campinas tem atuado em diversas frentes para atingir os objetivos da MCR 2030 além de 
ajudar outros municípios do Estado e do País a aderirem à Campanha. Promovida pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), a iniciativa visa assegurar que os municípios se 
tornem, até 2030, inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

No evento desta terça, a pauta abordou os caminhos para redução de emissões e adaptação 
às mudanças climáticas. Furtado abordou a experiência campineira, que tem se preparado 
por meio de cooperação internacional e nacional, articulação intersetorial, treinamentos, 
simulados, monitoramentos e ações preventivas. “O trabalho de Campinas para a construção 
de uma cidade mais resiliente tem sido cada vez mais reconhecido”, afirmou o diretor.

O ciclo de eventos é promovido pela Comclima (Comissão Municipal de Mudanças Climáticas), 
em parceria com o Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente) de Piracicaba 
e vai até esta quarta-feira, 9/11.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46501 



Defesa Civil capacita agentes para atuar em urgências e emergências

Ação é uma parceria com a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS)

O Departamento de Defesa Civil do município de Campinas iniciou na manhã desta 
segunda-feira, dia 7 de novembro, a edição 2022 do Curso Básico de Defesa Civil. A ação, 
realizada em parceria com a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS), visa 
capacitar os agentes para atuação na prevenção e atendimento de ocorrências de urgência e 
emergência. 

A capacitação é voltada a servidores da Defesa Civil que atuam no plantão de atendimento 199, 
na área administrativa e em atividades operacionais. O curso prevê atividades internas e 
externas com aulas práticas e teóricas. 



Os temas abordarão questões específicas de Defesa Civil como legislação, planos preventivos 
e procedimentos operacionais. Além disso, também haverá aula sobre climatologia e 
meteorologia, arboviroses, utilização do Sistema de Informação em Saúde Silvestre 
(SISS-Geo), ocorrências envolvendo ajuda humanitária em caso de desastres e questões 
relacionadas aos direitos humanos de imigrantes e refugiados. 

As 40 horas/aula de formação ocorrem até o próximo dia 18. As aulas são realizadas no Centro 
de Resiliência a Desastres que fica no Paço Municipal. As atividades externas serão no 
Parque Ecológico, no Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à 
Agricultura (Cepagri) da Unicamp e em uma área de risco da cidade. 

O conteúdo está embasado na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil tendo em vista a 
criação de sistema de informações e monitoramento de desastres. O foco central é adotar 
medidas para assegurar a profissionalização e a qualificação dos agentes públicos. 

O diretor do Departamento de Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, reforça que as ações 
de capacitação da equipe também estão no escopo do Centro de Resiliência a Desastres de 
Campinas, que foi instituído em janeiro deste ano. “O Centro de Resiliência tem como 
atribuição apoiar cidades, municípios ou outras entidades locais que tenham o compromisso 
político e técnico de tomar medidas para enfrentar os riscos de desastres e climáticos. O 
curso que estamos ministrando aos servidores reflete esse trabalho”, comentou. 

Conteúdo

- Legislação de Proteção e Defesa Civil, Planos Preventivos e Cidades Resilientes; - 
Climatologia e Meteorologia;
 
- Estruturação do Centro de Operações de Emergência (COE) Covid -19 – Arboviroses, 
Utilização do SISS Geo;
 
- Histórico e Estrutura da Defesa Civil de Campinas, utilização de uniformes;
 
- Procedimentos Operacionais Padrão – Gestão de Ocorrências da Defesa Civil (GODC); 
 
- Procedimentos Operacionais Padrão – SA + Donare;
 
- Direitos Humanos – Informações Básicas sobre Imigrantes e Refugiados em Campinas
 
- Visita ao Cepagri; 
 
- Procedimentos Operacionais – Padrão – SMA - 199 no Parque Ecológico
 
- Visita Área de Risco

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46472 



Um grupo de novos servidores que atua no Departamento de Defesa Civil (DDC) do município 
participa, nesta quarta-feira, dia 9 de novembro, de uma capacitação em saúde pública. O 
objetivo da ação é aprimorar o conhecimento e apresentar o funcionamento do Centro de 
Operações de Emergência (COE) tendo em vista a redução do risco de desastres e o aumento 
da resiliência das cidades para proteção da vida das pessoas.

O diretor do DDC, Sidnei Furtado, destacou que Campinas foi o primeiro município do Estado 
de São Paulo a utilizar o SISS-Geo. “Desde 2021 nosso município está usando o sistema 
SISS-Geo como ferramenta de identificação precoce de circulação de agentes causais de 
doenças entre animais silvestres. Somos a primeira cidade do Estado a implantar o Sistema 
de Informação em Saúde Silvestre”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que o adoecimento ou morte de animais silvestres pode indicar ocorrência 
de doenças que acometam as pessoas. “Identificar precocemente esses eventos, possibilita a 
adoção de medidas rápidas de intervenção para evitar a propagação de doenças e, desta 
forma, proteger a saúde das pessoas”, comentou.

A capacitação do SISS-Geo foi ministrada pela coordenadora da Unidade de Vigilância de 
Zoonoses (UVZ), Elen Fagundes, que abordou a atuação da unidade no contexto das 
emergências em saúde pública, envolvendo doenças e agravos zoonóticos.

A articuladora da intersetorialidade do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), 
Priscilla Brandão Bacci Pegoraro, fez uma exposição sobre a importância do Comitê de 
Arboviroses e sobre o Comitê Covid, destacando a integração das diversas secretarias 
municipais para enfrentamento de emergências de âmbito global.

“Em Campinas, várias ações foram adotadas pelos diversos setores da Administração 
Municipal que, integrados ao Comitê Covid, adotaram medidas que ajudaram a salvar vidas e 
minimizar o sofrimento da população”, detalhou Priscila.

A capacitação continua no período da tarde com uma visita ao Cepagri/Unicamp (Centro de 
Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) para conhecer o 
funcionamento de uma estação meteorológica.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46508

Servidores da Defesa Civil recebem capacitação em saúde pública

    Priscilla Pegoraro                                                                   Elen Fagundes 



Um mundo com zero desastres climáticos precisa de alertas precoces para todos

Os sistemas de alerta precoce são um componente fundamental da estratégia da UNDRR para 
avançar em direção a um mundo com zero desastres climáticos. O Plano de Ação anunciado 
na COP27 pelo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres – para colocar em prática a 
cobertura global do sistema de alerta precoce em cinco anos – é um passo firme na direção 
certa.

Adaptação e resiliência

O clima cada vez mais extremo é uma realidade. Embora seja essencial reduzir as emissões 
para desacelerar as mudanças climáticas, também é essencial agir para garantir que os 
riscos relacionados ao clima não se transformem em desastres.

“Devemos investir igualmente em adaptação e resiliência. Isso inclui as informações que nos 
permitem antecipar tempestades, ondas de calor, inundações e secas.” disse Guterres.

“Para esse fim, pedi que todas as pessoas na Terra sejam protegidas por sistemas de alerta 
precoce dentro de cinco anos, com a prioridade de apoiar primeiro os mais vulneráveis”.

A Representante Especial do Secretário-Geral para Redução do Risco de Desastres, Mami 
Mizutori, observou que aqueles com menos cobertura do sistema de alerta precoce são os 
que mais precisam.

“Um dos aspectos mais importantes do nosso trabalho nas Nações Unidas é defender os 
mais vulneráveis”, disse Mizutori.

“Neste momento, os países que menos contribuíram para criar a crise climática estão 
sofrendo as maiores perdas por desastres. Esses também são os países com os sistemas de 
alerta precoce mais fracos”.

O custo? Apenas US$ 0,50 por pessoa

O Plano de Ação Early Warnings for All exige investimentos iniciais direcionados de US$ 3,1 
bilhões entre 2023 e 2027 – cerca de 50c para cada pessoa a ser coberta.

De acordo com a Comissão Global de Adaptação, um investimento de US$ 800 milhões em 
sistemas de alerta precoce em países em desenvolvimento poderia evitar perdas de US$ 3 a 
US$ 16 bilhões por ano.

“Essas calamidades crescentes custam vidas e centenas de bilhões de dólares em perdas e 
danos. Três vezes mais pessoas são deslocadas por desastres climáticos do que por 
guerras. Metade da humanidade já está na zona de perigo”, disse Guterres.

O professor Petteri Taalas, secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, explicou 
que este investimento oferece dividendos consideráveis na redução dos custos de eventos 
climáticos extremos.

“Os alertas precoces salvam vidas e proporcionam grandes benefícios econômicos. Apenas 24 
horas de aviso de um evento perigoso iminente pode reduzir os danos resultantes em 30 por 



cento”, disse o professor Taalas.

“Tal progresso só é possível com ciência moderna, redes sustentadas de observação 
sistemática, troca internacional diária de dados de qualidade, acesso a produtos de alerta 
precoce de alta qualidade, tradução de previsões em impactos, além de avanços nas 
telecomunicações”, disse ele.

Quatro pilares para o investimento

O Plano de Ação estabelece quatro áreas principais de investimento: 

• Observações e previsões – US$ 1,18 bilhão para monitorar os serviços de alerta precoce e de 
perigos,

• Preparação e resposta – US$ 1 bilhão para construir capacidades de resposta nacionais e 
comunitárias,

• Conhecimento de risco de desastres – US$ 374 milhões para coletar dados e realizar 
avaliações de risco sobre perigos e vulnerabilidades,

• Divulgação e comunicação – US$ 550 milhões para comunicar informações de risco de 
forma acessível, para que chegue a todos que precisam.

O plano identifica áreas-chave para o avanço do conhecimento universal sobre o risco de 
desastres, delineando as ações prioritárias necessárias para alcançar isso, com base na 
Estrutura de Sendai para Redução do Risco de Desastres. 
 



Um esforço global para combater a vulnerabilidade

O Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR) busca 
intensificar os esforços globais para combater a vulnerabilidade e a exposição aos riscos 
climáticos, com foco nos países e comunidades na linha de frente da emergência climática – 
com o objetivo de reduzir a zero o número de desastres climáticos até 2030.

A Sra. Mizutori destacou que as comunidades mais propensas a desastres são aquelas sem 
sistemas de alerta precoce, ou com cobertura deficiente ou ineficaz.

“Ao mesmo tempo, a pobreza, a desigualdade, a reversão dos direitos humanos e o 
desenvolvimento insustentável estão expondo comunidades em todos os lugares a impactos 
cada vez maiores da crise climática. Devemos redobrar os esforços para lidar com isso”, disse 
ela.

“Se o fizermos, podemos criar um mundo com zero desastres climáticos.”

Zero desastres climáticos até 2030

A estratégia da UNDRR para realizar essa ambição envolve aumentar os compromissos 
políticos e financeiros para a adaptação juntamente com a redução de emissões.

Reconhece o papel que a pobreza desempenha no aumento da vulnerabilidade aos perigos e 
exige esforços concentrados para reduzir a vulnerabilidade e a desigualdade, alcançando os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O gerenciamento abrangente de riscos precisa ser 
ampliado, para que os riscos sejam melhor compreendidos e gerenciados. O envolvimento da 
comunidade local é vital e a ação precisa ser inclusiva.

Os sistemas de alerta precoce precisam estar em vigor e os planos devem ser desenvolvidos 
para tomar medidas precoces quando um perigo for previsto.

“O alerta precoce e a ação antecipada de vários perigos são as ferramentas mais eficazes 
para reduzir a mortalidade por desastres e as perdas econômicas”, disse Mizutori.

FONTE:https://www.preventionweb.net/news/world-zero-climate-disasters-needs-early-warnings-all?utm_source=PreventionWeb&ut
m_campaign=8469664dfd-PreventionWeb+Newsletter%3A+Knowledge+base+highlight&utm_medium=email&utm_term=0_b73053c1c6
-8469664dfd-363608026 

FONTE:https://public.wmo.int/en/earlywarningsforall

FONTE:https://public.wmo.int/en/media/press-release/early-warnings-all-action-plan-unveiled-cop27 



Com desastres relacionados ao clima deslocando mais pessoas do que conflitos, o 
secretário-geral da ONU, António Guterres, divulgou os detalhes de seu plano para garantir 
que todos no planeta estejam protegidos por sistemas de alerta precoce nos próximos cinco 
anos.

O anúncio foi feito na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, COP27, em Sharm 
el-Sheikh, no Egito, durante uma reunião de líderes mundiais e da ONU, agências de 
financiamento, empresas de tecnologia e o setor privado.

Mais financiamento

O Plano Executivo de Ação para a iniciativa Early Warnings for All, ou Alerta Precoce para 
Todos, na tradução livre em português, prevê novos investimentos direcionados iniciais de 
US$ 3,1 bilhões entre 2023 e 2027. O total equivale a 50 centavos por pessoa por ano.

Guterres alertou que as pessoas que mal contribuíram para a crise climática são as que 
correm maior risco e as menos protegidas. Segundo ele, comunidades vulneráveis “estão 
sendo surpreendidas por desastres climáticos em cascata sem qualquer meio de alerta 
prévio”.

O chefe da ONU citou ainda populações na África, no sul da Ásia, na América do Sul e Central 
e os habitantes de pequenos Estados insulares que têm 15 vezes mais chances de morrer de 
desastres climáticos. Ele lembrou que esses fenômenos deslocam três vezes mais pessoas do 
que a guerra, e que “a situação está piorando”.

Prevenção

Guterres disse que embora os sistemas de alerta precoce salvam vidas, as comunidades 
vulneráveis “não têm como saber que o clima perigoso está a caminho”. Ele ressaltou que 
países com cobertura limitada de alerta precoce têm mortalidade por desastres oito vezes 
maior do que países com alta cobertura. E que o Plano de Ação “estabelece o caminho a 
seguir para corrigir esse erro e proteger vidas e meios de subsistência”.

O secretário-geral havia anunciado pela primeira vez a meta de alertas antecipados em março 
deste ano. O plano abordará as principais lacunas na compreensão do risco de desastres, 
monitoramento e previsão, comunicação rápida e preparação e resposta.

Pequeno preço a pagar

O valor de US$ 3,1 bilhões representa uma pequena fração, cerca de 6%, dos US$ 50 bilhões 
solicitados em financiamento de adaptação, de acordo com a Organização Meteorológica 
Mundial, OMM. A agência da ONU e seus parceiros elaboraram o plano, que foi apoiado por 
uma declaração conjunta assinada por 50 países.

A OMM disse que a necessidade de sistemas de alerta precoce é urgente, pois o número de 
desastres registrados aumentou cinco vezes, impulsionado em parte pelas mudanças 
climáticas induzidas pela humanidade e condições climáticas mais extremas.

ONU revela plano de US$ 3,1 bilhões para alcançar sistemas de alerta precoce até 2027



Embora se espere que essa tendência continue, metade de todos os países não possui 
sistemas de alerta precoce, e menos ainda possuem estruturas regulatórias para vincular 
alertas precoces a planos de emergência.

A cobertura é pior para os países em desenvolvimento na linha de frente das mudanças 
climáticas, ou seja, os países menos desenvolvidos do mundo e os pequenos Estados 
insulares em desenvolvimento.

Conselho Consultivo

A ONU, governos e parceiros trabalharão juntos para alcançar a meta de alerta precoce nos 
próximos cinco anos. O plano resume as ações iniciais necessárias e define o caminho para a 
implementação.

Para garantir a implementação eficaz, o secretário-geral da ONU está estabelecendo um 
Conselho Consultivo que será copresidido pelos chefes da OMM e do Escritório das Nações 
Unidas para Redução de Riscos de Desastres.

Entre os membros estarão muitos dos principais parceiros que ajudaram a moldar o plano até 
o momento. O secretário-geral receberá relatórios de progresso antes das futuras reuniões 
anuais da COP.

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/11/1805027?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=b803f959c8-EMAIL_CA
MPAIGN_2022_11_09_01_06&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-b803f959c8-105027597

Armados com camisetas, faixas, cartazes, megafones e, principalmente, com depoimentos 
emocionantes e cheios de fatos científicos e financeiros, os jovens tomaram as salas da 
COP27 para exigir dos negociadores que abordem a questão das perdas e danos.

“Há catástrofes climáticas e destruição, e meu país acaba pegando dinheiro emprestado do 
Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial para lidar com as repercussões… nossos 
países não podem se desenvolver por causa dos custos da crise climática”, disse um jovem 
ativista africano durante um dos muitos protestos desta quinta-feira.

Perdas e danos

“Nossos futuros estão sendo roubados de nós e isso é uma injustiça”, declarou.

“Perdas e danos” referem-se a custos assumidos por países que contribuíram menos para 
a mudança climática, mas estão sofrendo os impactos, como aumento do nível do mar e 
eventos climáticos extremos cada vez mais comuns.

Atualmente, países em desenvolvimento como Paquistão, Bangladesh e um bom número de 
nações africanas são obrigados a arcar com custos muito altos para se recuperar de 
desastres induzidos pelo clima, e os jovens acreditam que é hora dos grandes poluidores 
pagarem sua dívida ecológica.

Na COP27, jovens ativistas afirmam que já passou da hora de lidar com 
“perdas e danos”



“Esta é uma questão que foi deixada de lado COP após COP. O fato de estarmos em um país 
africano este ano é muito significativo. É um fato científico que os países com menos recursos 
econômicos e com quase nenhuma responsabilidade pelas emissões são os que acabam 
sofrendo mais... Trata-se de reparação e justiça social”, disse Bruno Rodriguez, jovem ativista 
argentino à ONU News.

O apelo dos jovens foi claro: eles querem o estabelecimento de um mecanismo de 
financiamento para perdas e danos que possa fornecer valores adicionais e prontamente 
acessíveis para ajudar as nações em desenvolvimento a se ajustarem e limitarem os 
“impactos irreversíveis de mudança de vida sobre os jovens”.

A comunidade científica concorda

O relatório anual “10 Novas Percepções em Ciência Climática” oferece uma síntese concisa 
das descobertas mais urgentes sobre pesquisas relacionadas a mudança climática para 
informar as negociações da COP e destacou a importância de lidar com perdas e danos como 
um “imperativo planetário urgente”.

Durante a divulgação do relatório nesta quinta-feira, que coincidiu com o Dia da Juventude e 
Ciência, os cientistas ressaltaram que perdas e danos já estão ocorrendo e devem aumentar 
significativamente com base nos modelos de trajetórias atuais.

“Embora muitas perdas e danos possam ser calculados em termos monetários, também há 
aqueles que não são econômicos e precisam ser compreendidos e contabilizados”, alertaram 
os autores do relatório, pedindo uma resposta política global coordenada “urgente” sobre a 
questão.

O documento também destaca que muitas dessas consequências não podem ser evitadas 
com meras medidas de adaptação e que agir rapidamente para reduzir as emissões é uma 
opção muito melhor.

Para os autores do relatório, a realidade de que dezenas de milhares de pessoas que já estão 
morrendo devido ao impacto climático precisa estar no centro das negociações.

Eles também destacaram que mais de 3 bilhões de pessoas vão viver em áreas com maior 
suscetibilidade a riscos climáticos até 2050, o dobro do que é hoje.

Jovens tomam conta do evento

Jovens, adolescentes e crianças tomaram conta da COP27 e foram vistos, e ouvidos, em quase 
todos os cantos do centro de conferências. Eles se expressaram não apenas protestando, mas 
também com música, dança, roupas coloridas e desenhos nas paredes com mensagens aos 
líderes mundiais.

Um grito comum foi para “expulsar os poluidores”. Três ONGs denunciaram que na lista de 
participantes, com mais de 45 mil registrados, há mais de 600 lobistas de combustíveis 
fósseis, um aumento de 25% em comparação com ano passado.

O embaixador Wael Aboulgmagd, representante especial para a presidência egípcia da COP27, 
disse durante uma conferência de imprensa que, embora ele não pudesse dizer se esses 
participantes eram lobistas ou apenas membros de certas entidades, havia de fato muitas 



indústrias contribuindo para as emissões presentes, como empresas de cimento e 
fertilizantes. Mas eles não estavam participando das negociações, esclareceu.

Ele disse que espera que durante o Dia da Descarbonização, que será sexta-feira, muitos 
deles demonstrem como estão avançando na redução de suas emissões.

Com relação às negociações gerais, Aboulgmagd disse que há agora um primeiro projeto de 
texto de decisão para o programa de trabalho de mitigação que mostra um “progresso muito 
bom”, e que na manhã de sábado, as delegações começariam a fornecer contribuições para o 
documento final da COP27.

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/11/1805147?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=998cce149c-EMAIL_CA
MPAIGN_2022_11_11_01_06&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-998cce149c-105027597 

Este relatório alimenta as negociações e discussões em andamento sobre financiamento de 
perdas e danos, explorando diferentes opções de como isso pode ser operacionalizado. Com 
base na literatura sobre finanças climáticas e de desenvolvimento, incluindo novas análises 
desde a COP26, bem como em insights de um grupo diversificado de partes interessadas, ele 
demonstra a necessidade de financiamento e identifica as principais lacunas nos sistemas 
existentes (Seção 1); estabelece um conjunto de princípios para orientar o financiamento de 
perdas e danos e formas de operacionalizá-los (Seção 2); e examina a aplicabilidade desses 
princípios a uma nova linha de financiamento para perdas e danos (Seção 3). Conclui com 
recomendações para a COP27 e posteriores.

As principais conclusões que emergem deste relatório incluem:

1. O financiamento de perdas e danos deve adotar uma abordagem baseada nas pessoas que 
centralize as necessidades das comunidades vulneráveis e marginalizadas. 
2. Há necessidade de utilizar e aprender com as estruturas existentes, em vez de começar do 
zero, principalmente em nível nacional. 
3. O financiamento baseado em doações e programático, não projeto por projeto, e que visa o 
nível local provavelmente será mais eficaz e equitativo para alcançar os mais necessitados, 
especialmente em situações de emergência. 
4. Embora a separação entre financiamento para mitigação, adaptação, ajuda humanitária, 
desenvolvimento e perdas e danos faça sentido em nível global, é provável que essas 
atividades tenham sobreposições nos níveis nacional e local. 
5. Embora este relatório se concentre principalmente na lacuna principal de lidar com perdas 
e danos, nossas descobertas também são relevantes para estruturas de financiamento para 
evitar e minimizar perdas e danos.

FONTE:https://www.sei.org/publications/finance-loss-damage-principles-modalities/ 

Operacionalizando finanças para perdas e danos: dos princípios às modalidades



O relatório fornece uma voz oficial sobre o estado atual do clima usando indicadores 
climáticos-chave e relatórios sobre eventos extremos e seus impactos. A Situação do Clima 
Global em 2022 é produzida anualmente, complementando o mais recente ciclo de avaliação 
longo fornecido pelo sexto Relatório de Avaliação do IPCC. Esta é a versão provisória; 
espera-se que o relatório completo e final seja publicado em março de 2023.

Este relatório destaca que ainda existem lacunas significativas para muitos parâmetros 
climáticos importantes, incluindo a acidificação dos oceanos (ODS 14) e as emissões de 
metano (ODS 13). Preencher essas lacunas é essencial para entender as interconexões entre 
mudança climática e desenvolvimento e abordar melhor as disparidades de onde os impactos 
estão sendo sentidos, melhorando a adaptação e pedindo uma mitigação rápida.

FONTE:https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11359

A Indonésia usará o jab a partir do próximo ano, mas alguns cientistas dizem que não há 
dados suficientes para descartar que isso possa piorar as infecções em algumas pessoas.

Uma vacina para prevenir a infecção da dengue – uma doença transmitida por mosquitos que 
mata 20.000 pessoas por ano – está prestes a ser lançada na Indonésia no próximo ano. Mas 
o jab está agitando o debate: alguns pesquisadores dizem que importantes preocupações de 
segurança foram negligenciadas.

A vacina, chamada Qdenga e desenvolvida pela empresa farmacêutica Takeda, com sede em 
Tóquio, é particularmente significativa por ser a primeira para pessoas que não foram 
expostas à dengue. O vírus infecta até 400 milhões de pessoas por ano. O regulador de 
medicamentos da Indonésia aprovou o uso da vacina sem testes para exposição anterior em 
agosto. O regulador de medicamentos da Europa também está considerando aprovar a vacina 
sem testes.

A única outra vacina aprovada, a Dengvaxia, desenvolvida pela Sanofi em Paris, pode ser 
administrada apenas a pessoas que já foram infectadas. Em indivíduos sem histórico de 
infecção, a Dengvaxia aumenta o risco de doença grave, incluindo febre hemorrágica, que 
pode ser causada por uma condição rara, mas grave, chamada realce dependente de 
anticorpos (ADE), na qual a vacinação induz anticorpos que pioram uma infecção subsequente

É a possibilidade de ADE que está alimentando as preocupações sobre a nova vacina entre 
alguns cientistas, que dizem que ela não pode ser descartada com base nos dados de ensaios 
clínicos coletados até agora. “Fiquei realmente desapontado e surpreso que o governo 
indonésio tenha aprovado” a vacina sem restrições, diz Aravinda de Silva, virologista da 
Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, que colaborou com Takeda e outros 
desenvolvedores de vacinas contra a dengue.

Estado provisório do clima global em 2022

Vacina contra dengue pronta para lançamento, mas preocupações de segurança 
permanecem



Um porta-voz da Takeda diz que os dados de ensaios clínicos foram coletados de mais de 
28.000 pessoas ao longo de 4,5 anos, o que está de acordo com as recomendações da 
Organização Mundial da Saúde. Os dados mostram que o Qdenga é seguro, 
independentemente da exposição anterior à dengue, diz o porta-voz. E a Agência Europeia de 
Medicamentos diz que não há evidências claras de um risco maior de doença grave em 
pessoas que não foram infectadas anteriormente.

Outros pesquisadores dizem que o Qdenga ajudará a reduzir a crescente carga de dengue. O 
vírus é endêmico em mais de 100 países, predominantemente na Ásia. Sem tratamentos e 
formas limitadas de controlar a propagação de mosquitos, as vacinas são desesperadamente 
necessárias. “Eu apoio o licenciamento da vacina na Indonésia”, diz Tedjo Sasmono, virologista 
do Centro de Pesquisa Eijkman para Biologia Molecular em Jacarta. A Indonésia tem um dos 
maiores números de infecções por dengue do mundo a cada ano.

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-03546-2?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=b67cb5536b-briefing-dy-2
0221109&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-b67cb5536b-46140994 

Indea-MT orienta criadores e proprietários em Mato Grosso a reforçarem medidas de 
biosseguridade contra a influenza aviária

Criadores e proprietários de aviários em Mato Grosso estão sendo orientados a reforçar as 
medidas de biosseguridade e a atenção com a sanidade avícola diante da confirmação de 
casos de influenza aviária na América Latina.

O pedido de reforço é realizado por médicos veterinários do Instituto de Defesa Agropecuária 
de Mato Grosso (Indea-MT), após a confirmação da doença em aves na Colômbia e no México 
nas últimas semanas.

“As medidas de biosseguridade na avicultura são imprescindíveis para evitar a entrada, 
manutenção e disseminação de doenças nas granjas. Os cuidados também são importantes, 
para garantir a segurança dos alimentos que chegam à mesa do consumidor final”, orienta 
a fiscal do Indea e médica veterinária, Caroline Lemes Bourscheid.

• Indea alerta indústria em Mato Grosso para mudanças de regras na venda carne moída
• Indea realizou 5,7 mil fiscalizações durante vazio sanitário da soja em Mato Grosso

Indea percorre granjas em Mato Grosso

De acordo com o Indea, como medida de prevenção e monitoramento, médicos veterinários do 
órgão ligado ao governo de Mato Grosso estão percorrendo granjas comerciais para a coleta 
de amostras.
O instituto revela que já foram colhidos 1.177 soros e 2.354 amostras, com uso de “swab” na 
traqueia e cloaca das aves, para identificação dos vírus da influenza aviária e Doença de 
Newcastle, em 15 municípios.
A fiscal do Indea e médica veterinária, Caroline Lemes Bourscheid, destaca que entre as 
principais medidas de biosseguridade está a utilização de telas anti-pássaros, roupas 
exclusivas, desinfecção de veículos, materiais e equipamentos na entrada e saída dos 
estabelecimentos e registro de controles sanitários.

Influenza aviária: Indea pede atenção em MT após casos na Colômbia e México



Brasil nunca teve casos de in�uenza aviária

A in�uenza aviária nunca foi registrada no Brasil. Entretanto, a Doença de Newcastle, que também 
atinge aves, teve um caso noti�cado em Mato Grosso, em 2006, no município de Lambari d’Oeste.
 
A influenza aviária é causada por um vírus, que pode ser transmitido pelo ar, água, alimentos 
e materiais contaminados, bem como o contato com aves doentes. O contato das aves com 
aves silvestres de vida livre e o acesso de pessoas alheias às criações comerciais deve ser 
evitado ao máximo.

O Indea orienta ainda aos avicultores que notifiquem o órgão a ocorrência de mortalidade 
acima do normal, em período inferior a 72 horas, ou em caso de aparecimento de problemas 
respiratórios, digestivos ou nervosos nas aves.

FONTE:https://www.canalrural.com.br/mato-grosso/influenza-aviaria-indea-pede-atencao-em-mt-apos-casos-na-colombia-e-mexico/ 

FONTE:https://avinews.com/pt-br/brasil-se-blinda-influenza-aviaria/ 

FONTE:https://abpa-br.org/wp-content/uploads/2022/10/Manual-de-Biosseguridade-revisao-1.pdf 

Um novo estudo do STOP Spillover and Tufts University's Jonathon Gass, Felicia Nutter e 
Jonathan Runstadler analisa os padrões de movimento espaço-temporal dos vírus Influenza 
A através da migração de aves selvagens através da região ártica - e o que esses padrões 
significam para a disseminação e transmissão viral globalmente.

FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.16738 

Antes do surgimento do vírus influenza A A/goose/Guangdong/1/1996 (Gs/GD) H5N1, o 
paradigma de longa data e bem sustentado era que os surtos de influenza aviária altamente 
patogênica (HPAI) eram restritos a aves, o resultado da transmissão entre espécies de vírus 
precursores de aves aquáticas selvagens que posteriormente ganharam patogenicidade em 
aves domésticas. Portanto, as agências de manejo normalmente adotavam uma estratégia de 
prevenção, controle e erradicação que incluía biossegurança rigorosa para a produção de aves 
domésticas, isolamento de bandos infectados e expostos e despovoamento imediato. Na 
maioria dos casos, essa estratégia provou ser suficiente para erradicar o HPAI. Desde 2002, 
este paradigma tem sido desafiado com muitas detecções de descendentes virais da linhagem 
Gs/GD entre aves selvagens, a maioria dos quais tem sido associada a eventos esporádicos de 
mortalidade. Desde o surgimento e evolução dos vírus HPAI da linhagem 2.3.4.4 Gs/GD 
geneticamente distintos em aproximadamente 2010, houve aumentos adicionais na 
ocorrência de HPAI em aves selvagens e disseminação geográfica através do movimento de 
aves migratórias. Um exemplo proeminente é a introdução de vírus clade 2.3.4.4 Gs/GD HPAI 
do leste da Ásia para a América do Norte através de aves migratórias no outono de 2014, que 
acabou levando ao maior surto de HPAI na história dos Estados Unidos. Dada a aparente 

Nova Pesquisa: Aves Selvagens, Migrações e Influenza A

A gripe aviária altamente patogênica é uma ameaça de doença emergente para 
aves selvagens na América do Norte



manutenção de vírus HPAI da linhagem Gs/GD em um reservatório aviário global; troca 
bidirecional de vírus entre aves selvagens e domésticas facilitando a adaptação contínua de 
vírus Gs/GD HPAI em hospedeiros de aves selvagens; a frequência atual de surtos de HPAI em 
aves selvagens em todo o mundo, e particularmente na Eurásia, onde os vírus Gs/GD HPAI 
podem agora ser enzoóticos; e a dispersão contínua de vírus de IA do leste da Ásia para a 
América do Norte por meio de aves migratórias, a HPAI agora representa uma ameaça 
emergente de doença para a vida selvagem norte-americana. Essa recente mudança de 
paradigma implica que o manejo de HPAI em aves domésticas por si só pode não ser mais 
suficiente para erradicar vírus HPAI de um determinado país ou região. Em vez disso, as 
agências que gerenciam aves selvagens e seus habitats podem considerar o desenvolvimento 
ou a adoção de estratégias de mitigação para minimizar a introdução de aves, reduzir os 
impactos negativos nas populações de aves selvagens e diminuir os efeitos adversos para as 
partes interessadas que utilizam os recursos da vida selvagem. O objetivo principal desta 
revisão é, portanto, fornecer informações que ajudarão os gestores da vida selvagem no 
desenvolvimento de estratégias ou abordagens de mitigação para lidar com surtos de Gs/GD 
HPAI em aves selvagens na forma de preparação, vigilância, pesquisa, comunicações e 
ações de gestão direcionadas. Os planos e ações de resposta a surtos resultantes podem 
representar passos significativos dos gestores da vida selvagem para o uso de abordagens 
colaborativas e multijurisdicionais da One Health quando se trata de detecção, investigação 
e mitigação de vírus emergentes na interface humano-animal doméstico-vida selvagem.

FONTE:https://wildlife.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jwmg.22171 

Por Karolina Corin e Emily Kopp

O genoma do COVID-19 mostra sinais consistentes com manipulação genética, de acordo 
com uma nova pré-impressão.

A pré -impressão , divulgada na semana passada, argumenta que o SARS-CoV-2, o vírus que 
causa o COVID-19, pode ter se originado como um vírus sintético no laboratório. Ainda não foi 
revisado por pares ou publicado em uma revista científica.

Como grande parte do trabalho do US Right to Know, a pré-impressão examina as 
evidências disponíveis para obter um vislumbre de quais experimentos de virologia podem 
ter sido realizados antes da pandemia.

Duas teorias concorrentes sobre a origem do COVID-19 ocuparam o centro do palco. Uma 
teoria sustenta que o vírus se espalhou de mamíferos vivos vendidos em um mercado de 
frutos do mar, enquanto a outra postula que o vírus foi liberado de um laboratório famoso por 
coletar e estudar coronavírus.

Para determinar se o SARS-CoV-2 tinha características de manipulação genética, os autores 
analisaram o padrão de marcadores chamados locais de restrição no genoma do 
SARS-CoV-2. Os locais de restrição são locais onde o DNA é cortado durante a engenharia 
genética.

Esses locais de restrição ocorrem naturalmente em vírus, mas também podem ser 

Pré-impressão: COVID-19 mostra 'impressão digital' da engenharia de laboratório



adicionados em locais-chave no laboratório para permitir a manipulação genética.

Os autores descobriram que dois locais de restrição comumente usados para engenharia 
genética - BsaI e BsmBI - foram espaçados uniformemente ao longo do genoma. O fragmento 
mais longo entre esses locais de restrição é incomumente curto.

Ambas as pistas são típicas para vírus sintéticos, de acordo com os autores. Ambos os locais 
de restrição são reconhecidos por enzimas de restrição do tipo IIS, que são úteis para 
engenharia. Os autores estimam que as chances de um vírus natural ter um padrão 
semelhante de locais de restrição para essa família de enzimas é inferior a 0,07%.

“Nossa pré-impressão encontrou fortes evidências sugerindo que o SARS-CoV-2 foi montado 
com um protocolo de laboratório conhecido, acrescentando peso à teoria que o SARS-CoV-2 
se originou como uma construção de laboratório”, disse Alex Washburne, um dos coautores 
do estudo e um biólogo computacional que desenvolveu modelos de transbordamento 
zoonótico.

Críticas e preocupação de alguns virologistas

A pré-impressão levantou sobrancelhas entre alguns virologistas.

A principal preocupação expressa por especialistas é que uma abordagem clássica usada 
para montar genomas de coronavírus – a chamada “Golden Gate Assembly” – geralmente 
remove locais de restrição ou “cicatrizes” do produto final.

“Eu até brinquei… no futuro seremos facilmente capazes de distinguir DNA real versus 
sintético apenas vendo se existem sites BsaI e BsmBI presentes, porque a maioria dos 
métodos sintéticos para fazer DNA deixará o produto final ausente de esses sites”, disse Tom 
Ellis, professor de engenharia do genoma sintético no Imperial College London.

Sylvestre Marillonnet, que foi pioneiro na Golden Gate Assembly, disse ao The Economist que 
o padrão dos locais de restrição realmente parecia ser típico da engenharia, mas que ficou 
impressionado com o fato de os locais de restrição permanecerem no genoma.

Stanley Perlman, um coronavirologista da Universidade de Iowa com experiência em sistemas 
genéticos reversos, também achou incomum que locais usados para gerar fragmentos para 
montagem in vitro fossem deixados no genoma montado. Como resultado, ele achou a 
pré-impressão “não muito confiável”.

No entanto, os autores da pré-impressão disseram que analisaram coronavírus sintéticos 
reunidos antes da pandemia e oito em cada dez mantiveram seus locais de restrição.

O Golden Gate Assembly também não é a única maneira de clonar genomas virais. Outros 
métodos mantêm os sítios de restrição no genoma final.

De fato, os autores apontam que os métodos que mantêm os locais de restrição eram 
populares no Instituto de Virologia Wuhan e em um laboratório parceiro nos EUA na 
Universidade da Carolina do Norte.

FONTE:https://usrtk.org/covid-19-origins/preprint-covid-19-shows-fingerprint-of-laboratory-engineering/ 



Republicanos do Comitê de Ajuda do Senado: 'A pandemia foi, 
mais provavelmente, um incidente relacionado à pesquisa'

Uma análise das informações públicas da equipe republicana do Comitê de Saúde, 
Educação, Trabalho e Previdência do Senado concluiu que a pandemia do COVID-19 era 
“mais provável do que não um incidente relacionado à pesquisa”.

Um relatório provisório de 35 páginas divulgado na quinta-feira conclui que a epidemiologia da 
pandemia inicial difere radicalmente de como outras epidemias transmitidas pelo ar surgiram pela 
primeira vez em humanos e se espalharam.

O relatório provisório ecoa aspectos de outras investigações nascentes sobre as origens do 
COVID-19: o relatório da Comissão Lancet e o relatório provisório do Grupo Consultivo 
Científico da Organização Mundial da Saúde sobre as Origens dos Novos Patógenos . O 
Escritório do Diretor de Avaliação de 90 Dias de Inteligência Nacional dos EUA sobre as 
origens do COVID-19 também foi inconclusivo sobre a hipótese de “vazamento de 
laboratório”.

O relatório também segue um relatório divulgado pelos republicanos do Comitê de Relações 
Exteriores da Câmara no ano passado que chegou a conclusões semelhantes. Os membros do 
ranking de vários comitês importantes indicaram interesse em investigar as origens do 
COVID-19 se os republicanos obtiverem o controle de qualquer câmara do Congresso após as 
eleições de meio de mandato do próximo mês.

De acordo com o novo relatório, a pandemia de COVID-19 parece ter surgido em Wuhan, na 
China, sem deixar vestígios.

O novo relatório pergunta por que o SARS-CoV-2 deixou tão poucas pistas em seu rastro antes 
de surgir em humanos e se essas pistas podem de fato ser encontradas no Instituto de 
Virologia de Wuhan.

"A evidência disponível parece ser inconsistente com o precedente histórico e a 
compreensão científica de como ocorrem os transbordamentos zoonóticos naturais de vírus 
respiratórios como o SARS-CoV-2", afirma o relatório.

O surgimento do SARS-CoV-2 representa uma “ruptura significativa em relação ao precedente 
de outros transbordamentos zoonóticos envolvendo vírus respiratórios, como MERS e SARS”, 
continua o relatório.

Os vírus primos mais próximos do SARS-CoV-2 foram descobertos no sudeste da Ásia rural e 
na província de Yunnan, mas o SARS-CoV-2 parece ter chegado à metrópole de Wuhan, na 
China, sem deixar um rastro óbvio na vida selvagem ou nas populações rurais pelo caminho.

O relatório argumenta que a ausência de evidências ao longo das centenas de quilômetros 
que separam o sul da China e Wuhan contrasta fortemente com as evidências que os 
primeiros casos de SARS deixaram para trás em 2002.

Os virologistas consideram improvável que o SARS-CoV-2 tenha se adaptado ao homem em 
morcegos devido a diferenças importantes em nossos sistemas imunológicos (embora o 



relatório admita que seja possível).

No entanto, quase três anos após o surgimento do SARS-CoV-2, um “hospedeiro 
intermediário” – um reservatório de outros mamíferos no qual o vírus poderia ter desenvolvido 
as mudanças necessárias para infectar e se espalhar entre humanos – não foi identificado.

Por outro lado, as autoridades chinesas identificaram infecções por SARS em civetas de 
palmeira e cães-guaxinim dentro de seis meses após o primeiro caso humano de SARS, 
aponta o relatório. Este reservatório animal continuou a causar infecções. No entanto, com o 
SARS-CoV-2, não foi demonstrado que os animais infectados continuaram a causar infecções 
fora do mercado de frutos do mar de Huanan, em Wuhan.

No entanto, o vírus surgiu preparado para infectar e transmitir em populações humanas. (A 
ex-coordenadora de resposta à COVID da Casa Branca, Deborah Birx , disse no início deste ano 
que o COVID-19 “saiu da caixa pronto para infectar”.)

Enquanto isso, muitos virologistas ocidentais disseram que as evidências apontam 
inequivocamente para o mercado de frutos do mar de Huanan como o epicentro inicial dos 
casos.

Muitos casos iniciais estavam vinculados ao mercado, e mesmo casos sem vínculo direto com 
o mercado aparecem centrados na área circundante.

Michael Worobey, biólogo evolutivo da Universidade do Arizona e principal autor de um artigo 
bem divulgado que liga os primeiros casos de COVID-19 ao mercado de frutos do mar de 
Huanan, recuou no relatório do Senado algumas horas antes da publicação no Twitter.

Worobey afirmou que a ausência de um animal intermediário óbvio ou melhor evidência de 
que o SARS-CoV-2 circulou em um reservatório animal é “uma lacuna de evidência”, mas “não 
significativa”, citando seu artigo e um artigo irmão que descreve a evolução inicial do SARS- 
CoV-2 como dois spillovers zoonóticos separados.

“Nossos dois artigos recentes estabelecem que uma origem zoonótica natural é o único 
cenário plausível para a origem da pandemia”, escreveu Worobey. “O relatório da comissão 
do senador não pode alterar as evidências científicas.”

Worobey rejeitou as alegações de que o foco das autoridades chinesas no mercado pode ter 
influenciado os dados iniciais.

Mas o relatório também cita a semelhança genética entre amostras retiradas de bancas de 
mercado e amostras virais humanas. Eles indicam que o mercado foi um evento de 
superdisseminação humana, não o epicentro de um transbordamento zoonótico, afirma o 
relatório, citando uma pré-impressão de autoria de virologistas chineses que recebeu críticas 
dos virologistas ocidentais .

O relatório inclui um mapa de distribuição espacial de usuários do site de rede social chinês 
Weibo que procuraram ajuda para sintomas semelhantes aos da gripe do final de dezembro 
a meados de janeiro e descobriram que estavam mais agrupados em torno do Instituto de 
Virologia Wuhan.



Worobey disse que as evidências provam que o vírus surgiu naturalmente e que continuar 
especulando sobre a origem laboratorial do COVID-19 prejudica a confiança na ciência .

“Aqueles que promovem teorias da conspiração e atacam descobertas científicas que não 
vão na direção que desejam, independentemente de quão bem credenciados, infligem danos 
extraordinários à nossa capacidade de promover efetivamente a saúde global”, escreveu 
Worobey recentemente em Foreign Policy .

FONTE:https://usrtk.org/covid-19-origins/senate-help-committee-republicans-pandemic-was-more-likely-than-not-a-research-relate
d-incident/ 



O desafio da nutrição: soluções para sistemas alimentares

A forma como os alimentos são produzidos, comercializados e disponibilizados às pessoas 
mudou tremendamente nos últimos 50 anos. Muitos avanços foram feitos, levando a cadeias 
de abastecimento de alimentos mais eficientes que, por sua vez, geraram melhorias na 
segurança alimentar e nutricional. No entanto, a desnutrição em todas as suas formas 
continua sendo um dos maiores desafios enfrentados por nossa geração, e dietas não 
saudáveis estão entre as principais causas de morte e incapacidade.

Em algumas partes do mundo, as pessoas não estão ingerindo quantidades suficientes de 
alimentos para fornecer as calorias, vitaminas e minerais de que precisam para uma saúde 
ideal, enquanto em outras, as pessoas estão ingerindo muito mais alimentos do que o 
necessário para sua saúde e bem-estar, ou simplesmente excesso de alimentos ricos em 
gordura, açúcar e/ou sal.

Este resumo descreve o que os parlamentares precisam saber sobre a atual situação 
nutricional no mundo e como nossos sistemas alimentares estão moldando os ambientes 
alimentares que orientam as pessoas para dietas não saudáveis, que são um dos fatores 
causais da desnutrição. Os parlamentares estão bem posicionados para facilitar a ação para 
transformar os atuais sistemas alimentares do mundo. Este resumo dá exemplos concretos 
de medidas através das quais os formuladores de políticas podem influenciar os sistemas 
alimentares de modo a promover dietas saudáveis e prevenir a desnutrição em todas as 
suas formas, incluindo desnutrição, nanismo, perda de peso, deficiências de 
micronutrientes, sobrepeso e obesidade, bem como não-nutrição relacionada à dieta. 
doenças transmissíveis (DNT).

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-18-10 

Este resumo explica como o Programa Mundial de Alimentos está integrando ação 
antecipatória e proteção social. Quando a ação antecipatória está em camadas com proteção 
social, ela pode ajudar a abordar os riscos climáticos que afetam as populações mais 
vulneráveis de maneira oportuna, sustentável e econômica.

Existem duas formas principais de integrar Ação Antecipada e proteção social, que podem 
ser combinadas: (1) A implementação de ações antecipatórias por parte do governo ou atores 
humanitários potencializa elementos da arquitetura de proteção social; e (2) Os sistemas de 
proteção social integram os componentes centrais de um sistema de ação antecipatória.

FONTE:https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000144265/download/ 

Integrando ação antecipatória e proteção social



Redução do risco de desastres: uma necessidade vital em um mundo em 
mudança climática (documento de política SEM para a COP 27)

Combater as mudanças climáticas e evitar, minimizar e abordar seus impactos são 
essenciais se quisermos alcançar o objetivo final de uma vida bem vivida para todos. As 
Nações Unidas usam a linguagem do desenvolvimento sustentável, incluindo a redução do 
impacto dos desastres, como um meio de garantir os direitos das gerações presentes e 
futuras. Para fazê-lo efetivamente, é necessária uma abordagem de toda a sociedade - 
garantindo que todos os atores tenham a oportunidade de fazer sua parte - bem como uma 
abordagem de todo o governo - garantindo a coerência entre uma série de processos de 
reforço. Para as pessoas e o planeta, devemos nos comprometer a garantir a rápida 
implementação do Acordo de Paris e abordar a urgência de ação sobre Perdas e Danos nas 
negociações/processos de mudanças climáticas da UNFCCC. O Mecanismo de Engajamento 
das Partes Interessadas para Redução do Risco de Desastres é um mecanismo aberto, 
mecanismo estruturado de 17 grupos de atores não estatais para participar da 
implementação e monitoramento da Estrutura de Sendai para Redução do Risco de Desastres 
(Estrutura de Sendai). Ele vê um tremendo benefício para uma maior coerência política e 
abordagens compartilhadas entre o Acordo de Paris e a Estrutura de Sendai e estará 
promovendo essas iniciativas na COP27 e além.

Várias recomendações específicas são descritas com mais detalhes no documento de 
política do SEM para a COP27, mas três experiências de redução de risco de desastres vêm 
à tona. Em primeiro lugar, a inclusão das partes interessadas em todos os níveis é essencial 
para qualquer avanço significativo e sustentado no combate à crise climática. Em segundo 
lugar, já existem soluções e estratégias dentro das comunidades além dos mecanismos 
convencionais da UNFCCC. Recorrer a eles faria muito para fortalecer a integração e 
melhorar a eficácia, inclusive em perdas e danos. Finalmente, a ação climática e a redução do 
risco de desastres são dois lados da mesma moeda - à medida que as mudanças climáticas 
são mitigadas, os desastres são reduzidos e, à medida que a resiliência é construída nas 
comunidades, os impactos das mudanças climáticas são atenuados.

FONTE:https://www.preventionweb.net/publication/disaster-risk-reduction-vital-need-climate-changing-world-sem-policy-paper-cop-
27?utm_source=PreventionWeb&utm_campaign=7922f36a74-PreventionWeb+Newsletter%3A+Publications%2C+policies&utm_medium
=email&utm_term=0_b73053c1c6-7922f36a74-363608026 

Este artigo reconstrói e analisa o processo de fornecimento e entrega de habitação 
temporária na Itália Central. Ele combina uma meta-análise de documentos publicados e 
modelagem de processos de negócios para descobrir ligações entre política, sociedade e 
espaço. Como o planejamento estratégico cresce em popularidade como um paradigma de 
Redução de Risco de Desastres (RRD), uma análise de sua aplicação e resultados ajuda a 
capturar lições para informar futuras práticas de assistência habitacional.

Os resultados sugerem que as lacunas no planejamento estratégico (relacionadas à 
governança multinível, gestão de processos e recursos) são fatores explicativos significativos 
para os embates técnicos e sociais evidenciados pela análise. Ressalta-se a importância de 

A construção das cidades após os desastres: planejamento estratégico e o 
processo de habitação temporária da Itália Central



produzir planos estratégicos bem informados para atingir as metas de RRD e o potencial 
benefício de adotar a abordagem proposta para esse fim, alavancando sua capacidade de 
modelar e simular o processo de oferta e entrega de habitação temporária.

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275122004929?via%3Dihub 

As simulações de jogos como ferramenta estão sendo cada vez mais usadas para treinar 
pilotos, operadores, estrategistas de defesa e muitas outras profissões que exigem tomadas 
de decisão complexas. Então, por que não para profissionais de gerenciamento de risco de 
desastres que desejam tomar melhores decisões para tornar a infraestrutura mais resiliente 
a choques compostos? 

O Fundo Global para Redução e Recuperação de Desastres (GFDRR), com apoio do Governo do 
Japão, está usando ferramentas inovadoras para apoiar a inclusão da redução do risco de 
desastres e resiliência da infraestrutura na agenda de desenvolvimento. Utilizando fundos do 
Programa do Banco Mundial do Japão para a Integração da Gestão de Riscos de Desastres em 
Países em Desenvolvimento, a equipe conceituou, projetou e implantou uma ferramenta de 
simulação que ajuda a entender melhor a alocação de recursos para promover a resiliência 
em investimentos em infraestrutura para portos e aeroportos em Cabo Verde.  

O jogo de simulação envolve múltiplos participantes assumindo papéis como tomadores de 
decisão. Devem fazer recomendações sobre a dotação orçamental anual ao 
Primeiro-Ministro, para aumentar a resiliência dos edifícios de infraestruturas nas ilhas de 
Cabo Verde. Para avançar no jogo, os participantes devem construir uma infraestrutura 
resiliente que minimize as perdas antes que os perigos naturais e causados pelo homem 
atinjam as ilhas vulneráveis. Os projetos vão desde aumentar a resiliência dos portos e 
aeroportos locais, estabelecer novas conexões aéreas e marítimas domésticas e 
internacionais e proteger a economia e as pessoas contra desastres. O jogo emula as 
complexidades de cenários da vida real, como recursos financeiros limitados, e os 
participantes são incentivados a discutir o raciocínio por trás de suas decisões de aprender 
uns com os outros. 

Em 23 de junho de 2022, a equipe do GFDRR colaborou com o departamento de Parcerias 
Internacionais da Comissão Europeia para realizar um exercício de simulação usando o jogo. 
O objetivo foi fornecer um vislumbre das possibilidades que tal método pode oferecer para 
apoiar uma melhor compreensão dos desafios da tomada de decisão complexa para projetos 
de infraestrutura resilientes. Primeiro, uma apresentação de meia hora sobre infraestrutura 
resiliente foi feita para fornecer um resumo dos princípios-chave sobre o financiamento de 
infraestrutura resiliente do Banco, usando o estudo de caso do projeto de rodovia resiliente a 
enchentes em Belize. Seguiu-se uma hora e meia de exercício de simulação, onde mais de 40 
profissionais se envolveram em discussões sobre alocação de recursos em um ambiente 
informativo, desafiador e divertido. 

O que nós e os jogadores aprendemos? 

Imediatamente após o evento, uma breve pesquisa foi realizada e 17 participantes forneceram 

Jogando os dados: aprendendo por meio de jogos para tomar 
melhores decisões para a resiliência



feedback. Aqui está o que nós e os participantes aprendemos. 

• Formato: Os entrevistados ficaram divididos se preferiam os jogos de simulação que lhes 
deram cenários da vida real para resolver ou a apresentação prévia que melhorou sua 
compreensão das decisões de financiamento de infraestrutura resiliente. Combinados, ambos 
os formatos parecem ter proporcionado uma compreensão abrangente dos desafios para a 
tomada de decisões em infraestrutura resiliente. 

• Participação: O exercício de simulação incentivou a participação ativa, e muitos dos 
entrevistados indicaram que são mais propensos a participar de um exercício de jogo de 
simulação novamente. Esse tipo de envolvimento pode ser uma ferramenta crítica de defesa e 
compartilhamento de informações para promover diálogos ativos entre formuladores de 
políticas e investidores privados.   

• Experiência: O design, a interface do usuário e o aplicativo on-line usado para jogar o jogo 
podem ser aprimorados para uma melhor experiência geral. Além disso, as regras do jogo 
poderiam ser simplificadas, pois um participante comentou que “as regras são bastante 
complexas e devem ser melhor explicadas no início para evitar frustrações”. A duração do jogo 
de simulação também pode ter sido muito curta para os jogadores colherem todos os 
benefícios do exercício. 

O caminho a seguir 

Inquestionavelmente, há evidências suficientes de quão úteis as ferramentas de simulação de 
jogos podem ser. Se refinadas e melhoradas, essas ferramentas podem ser otimizadas para 
treinar profissionais envolvidos na defesa e implementação de projetos de infraestrutura 
resilientes para reduzir os riscos de mudanças climáticas e desastres relacionados a 
desastres naturais.  

Se você estiver interessado em discutir a possibilidade de usar essa abordagem em seu 
projeto, entre em contato com a equipe do Programa Global de Infraestrutura Resiliente do 
GFDRR. 

FONTE:https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/rolling-dice-learning-through-games-make-better-decisions-resil
ience

 



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/  


