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Prefeito homenageia integrantes do comitê de enfrentamento à pandemia
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O prefeito de Campinas, Dário Saadi, homenageou, na noite de terça-feira, 16 de agosto, os 
integrantes do Comitê Municipal de Enfrentamento da Pandemia de Infecção Humana pelo 
Novo Coronavírus.

“O comitê sempre foi o balizador de nossas ações. Como prefeito, eu sempre tive muita segu-
rança em tomar as decisões que vinham dessas reuniões. No momento que tínhamos uma 
‘fila’ de mais de 200 pessoas esperando por leitos, foi o comitê que estruturou nossa linha de 
atuação e evitou que o sistema entrasse em colapso. Todos se empenharam muito para que 
as decisões fossem acertadas e isso aconteceu na imensa maioria das vezes”, disse o prefeito.

Participaram do evento, a formação atual do comitê e também integrantes do grupo em 2020, 
como o ex-secretário de Saúde Carmino de Souza e o ex-presidente da Rede Mário Gatti, 
Marcos Pimenta, entre outros, também homenageados.

No último dia 11 aconteceu a última reunião ordinária do comitê e, desde então, os integrantes 
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Defesa Civil: 14 municípios da RMC participam de reunião em Itatiba

só serão convocados em caso de necessidade. O comitê foi criado em 2020. Foram realizadas 
230 reuniões.

O Comitê Municipal de Enfrentamento da Pandemia de Infecção Humana pelo Novo Corona-
vírus é formado pelas secretarias de Saúde; de Governo; Administração; Desenvolvimento 
Econômico; Comunicação; Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos; 
Justiça; Cultura; Educação; Esporte e Lazer; Gestão e Desenvolvimento Pessoas; Relações 
Institucionais; Serviços Públicos; Verde Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
Gestão e Controle; Defesa Civil, além das autarquias Rede Mario Gatti de Urgência e Emer-
gência Hospitalar, Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), Setec (Ser-
viços Técnicos Gerais) e IMA (Informática de Municípios Associados).

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45497 

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45418

Encontro foi realizado nesta quarta-feira, dia 17 no auditório da Prefeitura

O auditório do Centro Administrativo Prefeito Ettore Consoline, sede da Prefeitura de Itatiba, 
recebeu na manhã desta quarta-feira (17/08), reunião ordinária da Câmara Temática de 
Defesa Civil da Região Metropolitana de Campinas (RMC), coordenada pela Agência Metropo-
litana de Campinas (Agemcamp).

Essa é a quarta reunião do ano entre o grupo e, dos 20 municípios integrantes, 14 marcaram 
presença: além de Itatiba, compareceram Campinas, Americana, Artur Nogueira, Cosmópo-
lis, Holambra, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara D'Oeste, Santo Antônio de 
Posse, Valinhos, Vinhedo e Morungaba.

A abertura foi feita pelo prefeito Thomás Capeletto de Oliveira, ao lado do vice-prefeito e secre-
tário de Ação Social, Trabalho e Renda, Mauro Delforno, e do secretário de Governo, Antonio 
de Carvalho, e contou com a presença do capitão Vagner Martins, diretor da Divisão de Gestão 
de Risco da Defesa Civil do Estado de São Paulo; Sidnei Furtado, coordenador regional da 
Defesa Civil - que mediou o encontro - e de Leila Recaman Cavallaro, coordenadora da Defesa 
Civil de Itatiba. Todos os participantes foram recepcionados pela labradora Gaia, da Defesa 
Civil de Itatiba, único município da RMC que tem um canil de busca.

Operação Estiagem

A reunião apresentou números da Operação Estiagem: foram 2.027 alertas enviados em 2021 
contra 683 em 2022; 1.231 comunicados preliminares de ocorrências no ano anterior contra 
660 neste ano. “São números muito bons, que indicam que estamos tendo ações mais asserti-
vas, menos incêndios, menos chamados e mais alerta emitidos. Indica que estamos seguindo 
o caminho certo. A gente se reúne para compartilhar as boas práticas e firmar a nossa parce-
ria com o cidadão, que é nossa principal ferramenta, através da conscientização”, comentou o 
capitão Vagner.



Força tarefa

O objetivo da Câmara Temática é integrar as Defesas Civis da Região e traçar ações para a 
resolução e prevenção de problemas na RMC. “Nesta reunião, em especial, foi apresentado 
mais um projeto, da força tarefa entre os 20 municípios, um conjunto de ações a ser firmado 
com os prefeitos para que haja uma integração no atendimento”, comentou a coordenadora 
Leila.

Também foi apresentado o Plano de Ação Nacional (PAN) para a Conservação dos Insetos 
Polinizadores Ameaçados de Extinção, para informar sobre as áreas de interesse com risco 
mais elevado de incêndios para preservação de abelhas - principalmente as mais de 300 espé-
cies sem ferrão, mais vulneráveis -, borboletas e mariposas Sphingidae.

FONTE:https://itatiba.portaldacidade.com/noticias/cidade/defesa-civil-14-municipios-da-rmc-participam-de-reuniao-e
m-itatiba-0417

Sobre o Dia 

A Assembleia Geral das Nações Unidas designou o dia 13 de outubro como o Dia Internacional 
para a Redução do Risco de Desastres (IDDRR) para promover uma cultura global de redução 
do risco de desastres. A edição de 2022 ocorre durante a Revisão Intermediária do Quadro de 
Sendai, que será concluída em uma Reunião de Alto Nível da Assembleia Geral em maio de 
2023 com uma declaração política.

É uma oportunidade para reconhecer o progresso que está sendo feito para prevenir e reduzir 
o risco de desastres e perdas de vidas, meios de subsistência, economias e infraestrutura 
básica, de acordo com o acordo internacional para reduzir o risco e perdas de desastres 
globais, o Quadro de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015- 2030, adotada em 
março de 2015.

O Marco de Sendai tem sete metas globais e 38 indicadores para medir o progresso na 

Reunião de planejamento para o Dia Internacional para Redução do Risco de Desas-
tres em Campinas

Data da reunião: 
18 de agosto de 2022 
Local: 
Sala de Resiliência à Desastres
Horário: 
09h30 as 11h30

Participantes:
Sidnei Furtado – Defesa Civil
Priscilla Pegoraro – Secretaria da Saúde 
Ana Ávila – Cepagri Unicamp
Gustavo Leão – OPAS / OMS



redução do risco de desastres e perdas. Esses indicadores alinham a implementação do 
Marco de Sendai com o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas para o alcance dos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável.

Em 2022, o Dia Internacional se concentrará na Meta G da estrutura de Sendai: “Aumentar 
substancialmente a disponibilidade e o acesso a sistemas de alerta precoce de vários perigos 
e informações e avaliações de risco de desastres para as pessoas até 2030”.

O descarte dessas substâncias persistentes geralmente requer altas pressões e temperatu-
ras.

Pesquisadores desenvolveram 1 uma abordagem para quebrar uma classe de produtos 
químicos de longa duração que eles dizem ser mais fácil e mais barato do que os métodos 
agressivos atualmente usados. O trabalho também sugere como esses produtos químicos, 
que têm sido associados a problemas de saúde, se desfazem – uma descoberta que pode 
ajudar a destruir esses poluentes persistentes.

Substâncias per e polifluoroalquil, ou PFASs, são amplamente utilizadas em produtos como 
espumas de combate a incêndio, roupas impermeáveis e panelas antiaderentes. Apelidados 
de "produtos químicos para sempre" porque não se decompõem em condições ambientais 
típicas, os PFASs se acumulam no solo e na água e podem persistir no corpo humano uma vez 
ingeridos. Um estudo de 2015 2 encontrou PFASs no sangue de 97% dos americanos , e os 
cientistas os associaram a condições como doenças da tireoide, colesterol alto e câncer.

Como destruir 'produtos químicos para sempre': método barato 



“Os produtos químicos foram originalmente projetados por empresas para serem estáveis – 
essa era uma característica, mas quando entram no meio ambiente, é uma falha”, diz Shira 
Joudan, química ambiental da Universidade de York em Toronto, Canadá.

Os PFASs podem ser removidos da água, mas o descarte desses produtos químicos provou ser 
um desafio. Quando enterrados em aterros sanitários, os PFASs são lixiviados para o ambien-
te circundante, arriscando a contaminação do solo e das águas subterrâneas.

Tratamentos severos

Os métodos para descartar PFASs normalmente dependem de tratamentos caros e agressi-
vos, alguns dos quais exigem altas pressões e temperaturas acima de 1.000 °C. Além disso, 
há evidências de que a incineração de produtos contendo PFASs pode levar à disseminação 
desses compostos no meio ambiente , diz Brittany Trang, química ambiental da Northwestern 
University em Evanston, Illinois, que co-liderou o estudo que descreve a nova abordagem. “Há 
uma necessidade de um método para se livrar dos PFASs de uma forma que não continue a 
poluir”, diz ela.

O método mais recente, publicado em 18 de agosto por Brittany Trang na Science , mostrou-se 
promissor em quebrar um dos maiores grupos de PFASs usando reagentes baratos e tempe-
raturas de cerca de 100 ° C.

Joudan, que não esteve envolvida no estudo, diz estar animada com a abordagem. “Esta é a 
primeira vez que vejo um mecanismo de degradação em que pensei: 'isso pode realmente 
fazer a diferença'”.

Os PFASs devem sua durabilidade a uma série de ligações carbono-flúor, que estão entre as 
ligações químicas mais fortes da natureza. Em vez de tentar quebrar essa ligação estável, 
Trang e seus colegas visaram um grupo químico contendo átomos de oxigênio em uma extre-
midade da molécula. Ao aquecer os compostos em um solvente chamado DMSO e um reagen-
te comum encontrado em produtos de limpeza e sabonetes, os pesquisadores eliminaram 
com sucesso o grupo contendo oxigênio. Isso desencadeou uma cascata de reações que, em 
última análise, decompôs os compostos em produtos inofensivos.

Produtos residuais

Usando essa abordagem, a equipe degradou dez PFASs, incluindo o PFOA – um produto 
químico proibido na maioria dos países – e um de seus substitutos comuns.
Análises computacionais sugeriram que esta classe de PFASs separa dois ou três carbonos de 
cada vez, em vez de um carbono de cada vez, como geralmente assumido. Compreender os 
mecanismos pelos quais esses poluentes se decompõem poderia informar abordagens para 
resolver o problema dos produtos químicos para sempre, diz Joudan.

Até agora, os cientistas identificaram mais de 12.000 PFASs . A abordagem de degradação 
mais recente funciona em PFOA e produtos químicos intimamente relacionados, mas não em 
outra classe popular de PFASs conhecida como ácido perfluorooctanossulfônico, ou PFOS – 
que é potencialmente tóxico e não está mais no mercado em muitos países. Por outro lado, os 
métodos existentes podem degradar o PFOA e o PFOS, diz Ian Ross, que lidera a consultoria 
em PFASs na Tetra Tech, uma empresa de consultoria e engenharia com sede em Pasadena, 
Califórnia.
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Ross também observa que o uso de DMSO como solvente no tratamento de resíduos pode não 
ser prático, e ele questiona se a abordagem encontrará aplicações no mundo real. “Vai custar 
uma fortuna se você comprar grandes quantidades de DMSO e depois descartar o DMSO – 
você não pode colocá-lo em um esgoto”, diz ele.

Os pesquisadores esperam que o estudo ajude outros a desenvolver suas próprias abordagens 
para quebrar os PFASs. “Qualquer pessoa que trabalhe na degradação de PFASs pode olhar 
para isso e talvez ter uma melhor compreensão do que pode estar acontecendo”, diz o coautor 
William Dichtel, que estuda a remoção de PFAS na Northwestern University. “Mesmo que eu 
não finja que esta é a solução final, é realmente por isso que eu faço ciência – para que eu 
possa ter um impacto positivo no mundo.”

FONTE: https://doi.org/10.1038/d41586-022-02247-0 

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-019-00441-1 

Este estudo analisa a progressão da modelagem de suscetibilidade a incêndios florestais 
nas últimas duas décadas 2001–2021. Em particular, este estudo fornece insights sobre os 
principais temas de pesquisa de modelagem de suscetibilidade a incêndios florestais, os 
principais fatores de entrada de base usados em modelos para mapear a suscetibilidade a 
incêndios florestais, os principais pesquisadores, as áreas onde esse tipo de pesquisa foi 
implementado, tecnologia e modelos usados . Também destaca oportunidades de colaboração 
e regiões, como América Central e África, onde é necessário o mapeamento da suscetibilidade 
a incêndios florestais.

Este estudo indica que a utilização de modelos para mapear a suscetibilidade a incêndios 
florestais está aumentando. Além disso, o mapeamento da suscetibilidade a incêndios 
florestais pode ser feito em países onde existem limitações de dados locais ou nacionais, uma 
vez que a maioria dos fatores usados pode ser derivada de bancos de dados globais. Por outro 
lado, a natureza geral desses fatores utilizados limita a utilidade dos modelos em escala local. 
Além disso, a identificação de atores destacou oportunidades de implementação e 
colaboração que podem promover a cooperação em pesquisa entre pesquisadores e países 
atualmente desconectados, o que é urgentemente necessário para mitigar os impactos dos 
incêndios florestais.

FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-022-05495-5 

Quem são os atores e quais são os fatores que são usados no modelo para 
mapear a suscetibilidade a incêndios florestais? Uma revisão sistêmica



Ação antecipatória: Mudando a forma como gerenciamos desastres

O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo

Esta publicação descreve em linguagem direta e não técnica o que é ação antecipatória, como 
ela funciona e por que ela faz a diferença na vida das pessoas que estão enfrentando crises, 
sejam elas causadas por desastres naturais, conflitos ou uma mistura de Fatores ambientais 
e humanos. A ação antecipatória é uma área crescente de gerenciamento de desastres que 
depende da análise de dados para prever onde as crises podem ocorrer e agir com 
antecedência. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) tem 
desempenhado um papel de vanguarda ao trazer esse tipo de intervenção precoce e protetora 
para o mainstream da programação humanitária.

Este documento identifica cinco ingredientes-chave de um sistema de ação antecipatória. Em 
primeiro lugar, cronogramas de crise que destacam quando e como os perigos impactaram as 
pessoas no passado. Isso os torna ferramentas valiosas para analisar a evolução de um perigo 
e como isso pode impactar os meios de subsistência das pessoas no futuro. Em segundo 
lugar, os sistemas de alerta precoce. Eles são a pedra angular de qualquer sistema de ação 
antecipatória. Eles permitem que a FAO e seus parceiros monitorem e comuniquem 
claramente os primeiros sinais de um perigo crescente e prevejam quando e onde os choques 
ocorrerão. Em terceiro lugar, as próprias ações antecipatórias. Essas ações são tão diversas 
quanto os contextos e situações a que respondem. Mas uma coisa que eles compartilham é a 
necessidade de flexibilidade: as ações destinadas a proteger os ativos produtivos de 
agricultores, pastores e pescadores precisam ser ajustáveis caso o contexto mude. Em quarto 
lugar está o financiamento flexível, permitindo que a FAO cumpra a janela antes que o 
desastre afete as comunidades e implemente ações apropriadas ao contexto antes que um 
choque possa se transformar em uma crise. Por fim, evidências que demonstrem que o valor 
das intervenções ultrapassa o âmbito monetário. Falando a indivíduos, líderes comunitários e 
parceiros governamentais, a FAO também descobriu que essas intervenções podem reduzir a 
insegurança alimentar, apoiar os esforços de resiliência e fornecer uma maneira mais digna 
de abordar a ajuda humanitária.

FONTE:https://www.fao.org/3/cb7145en/cb7145en.pdf 

O relatório deste ano deve dissipar quaisquer dúvidas remanescentes de que o mundo está 
retrocedendo em seus esforços para acabar com a fome, a insegurança alimentar e a 
desnutrição em todas as suas formas. Estamos agora a apenas oito anos de 2030, mas a 
distância para alcançar muitas das metas do ODS 2 está crescendo a cada ano. De fato, há 
esforços para avançar em direção ao ODS 2, mas eles estão se mostrando insuficientes diante 
de um contexto mais desafiador e incerto. A intensificação dos principais fatores por trás das 
tendências recentes de insegurança alimentar e desnutrição (ou seja, conflitos, extremos 
climáticos e choques econômicos) combinados com o alto custo dos alimentos nutritivos e as 
crescentes desigualdades continuarão a desafiar a segurança alimentar e a nutrição. Este 
será o caso até que os sistemas agroalimentares sejam transformados, 

No início do relatório, são apresentadas as últimas atualizações da situação de segurança 
alimentar e nutrição em todo o mundo, incluindo estimativas atualizadas sobre o custo e 
acessibilidade de dietas saudáveis. O relatório reconhece o atual contexto recessivo, o que 



torna ainda mais desafiador para muitos governos aumentar seus orçamentos para investir 
na transformação dos sistemas agroalimentares de que seus países precisam para alcançar 
o ODS 2. Assim, o relatório mergulha profundamente em como os governos estão apoiando 
o setor de alimentos e agricultura por meio de políticas e, com base em evidências, fornece 
recomendações. 

Apresenta-se um levantamento dos apoios à política alimentar e agrícola mais predominantes 
atualmente em vigor em todo o mundo para melhor compreender a quantidade de apoios, as 
atividades e atores mais apoiados (ou, pelo contrário, penalizados), e as vias através das quais 
este apoio está aumentando o custo relativo de alimentos nutritivos e promovendo dietas 
pouco saudáveis. Em seguida, são fornecidas orientações – baseadas em análises e 
evidências – sobre combinações alternativas de apoio à política alimentar e agrícola que 
podem ajudar a reduzir o custo de alimentos nutritivos, bem como sobre como as 
compensações resultantes precisam ser gerenciadas para garantir que os sistemas 
agroalimentares sejam não apenas mais eficiente, mas também mais sustentável e inclusivo. 
Uma recomendação importante é que os governos devem começar a repensar como podem 
realocar seus orçamentos públicos existentes para torná-los mais econômicos e eficientes na 
redução do custo de alimentos nutritivos e no aumento da disponibilidade e acessibilidade de 
dietas saudáveis, de forma sustentável e sem deixar ninguém para trás. Por fim, o relatório 
analisa de perto as políticas complementares, dentro e fora dos sistemas agroalimentares, 
que são importantes para apoiar os esforços de redirecionamento e os fatores e dinâmicas 
da economia política que dificultam ou facilitam os esforços de redirecionamento.

FONTE:https://www.fao.org/3/cc0639en/cc0639en.pdf 

Kate Jones acha que o mundo natural pode inspirar um diálogo sobre cidades sustentáveis 
e saudáveis para humanos e outros animais.
 

O que os morcegos podem nos ensinar sobre design urbano



Essa pesquisa lançou as bases para estudos mais detalhados mapeando a biodiversidade 
urbana e prevendo onde os surtos de doenças podem ocorrer. Um estudo em que trabalhei 
em 2020 destacou o impacto do desenvolvimento humano e a diminuição da biodiversidade 
nesses surtos 2 . Analisamos 3,2 milhões de registros de sítios ecológicos em seis continentes 
e descobrimos que, à medida que a paisagem mudou de natural para urbana, as populações 
de morcegos e outros mamíferos conhecidos por hospedar patógenos transmissíveis aos 
humanos aumentaram.

Pegue a febre de Lassa, que é transmitida por ratos. Descobrimos que seu habitat foi alterado 
por mudanças humanas no uso da terra e mudanças climáticas 3 . Isso cria áreas onde 
pessoas e ratos entram em contato com mais frequência – a urina e as fezes dos ratos entram 
nas plantações, por exemplo, e causam surtos. Agora estou trabalhando com modelos muito 
mais sofisticados e pensando em como prever picos de febre de Lassa.

Proteger o ambiente natural e incorporá-lo aos espaços urbanos é crucial para manter a 
saúde humana e planetária. Nosso trabalho na UCL East baseia-se no princípio 'uma terra, 
uma saúde': saúde humana, desenvolvimento sustentável, mudança climática e 
biodiversidade são interdependentes. Isso significa que precisamos adotar uma abordagem 
muito mais holística para gerenciar sistemas ecológicos. Em seu cerne está uma tentativa de 
considerar como as futuras universidades deveriam ser; se quisermos enfrentar alguns dos 
maiores desafios sociais, precisamos de pesquisa interdisciplinar e pensamento criativo.

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-02216-7

A saúde mental é extremamente importante para todos, em todos os lugares. Em todo o 
mundo, as necessidades de saúde mental são altas, mas as respostas são insuficientes e 
inadequadas. O relatório mundial de saúde mental: transformando a saúde mental para todos 
foi projetado para inspirar e informar uma melhor saúde mental para todos em todos os 
lugares. Com base nas evidências mais recentes disponíveis, apresentando exemplos de boas 
práticas de todo o mundo e expressando a experiência de vida das pessoas, ele destaca por 
que e onde a mudança é mais necessária e como ela pode ser melhor alcançada. Convida 
todas as partes interessadas a trabalharem juntas para aprofundar o valor e o compromisso 
dado à saúde mental, remodelar os ambientes que influenciam a saúde mental e fortalecer 
os sistemas que cuidam da saúde mental.

FONTE:https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860

Relatório Mundial de Saúde Mental: Transformando a saúde mental para todos



A Estrutura de Sendai para Desastres Redução de Risco 2015–2030 ( Marco de Sendai) foi um 
dos três marcos acordos adotados pelas Nações Unidas em 2015. Os outros dois são o  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e o Acordo de Paris sobre 
Mudanças Climáticas.

FONTE:https://gfmc.online/wp-content/uploads/UNDRR-ISC-Hazard-Definition-Classification-2021.pdf

UNOSSC, UNDRR GETI, OPAS, Programa Conjunto de Treinamento de Certificados da OMS

A urbanização continua a aumentar a um ritmo sem precedentes nas próximas três décadas, 
de 56% em 2021 para 68% em 2050 1 . Embora o futuro da humanidade seja, sem dúvida, 
urbano, onde as cidades são centros de empregos e oportunidades, um aumento na 
densidade populacional e assentamentos informais em áreas urbanas de alto risco estão 
aumentando os desafios para as populações urbanas.

Desde 2020, cidades ao redor do mundo enfrentaram ainda mais desafios com a pandemia do 
COVID-19, que exacerba as vulnerabilidades e traz um tremendo impacto na saúde e no 
bem-estar urbano. O vírus tirou a vida de milhões e as medidas de saúde pública e sociais 
trouxeram um enorme impacto econômico para os cidadãos. A pandemia do COVID-19 revela 

Suplemento à Revisão de Definição e Classificação de Perigo UNDRR-ISC             

“Transição para Gestão de Riscos Complexos e Futuros Urbanos Resilientes:
Aproveitando a Cooperação Sul-Sul e Aprendendo com a COVID-19”



a nova realidade: as cidades vivem com incertezas e enfrentam riscos muito mais complexos. 
Para fazer a transição para futuros urbanos resilientes e sustentáveis, as cidades precisam 
evoluir para refletir a interconexão das pessoas, do planeta e da prosperidade. As cidades 
devem fazer a transição para a governança sistemática de riscos com uma melhor 
compreensão dos riscos sistemáticos 2 .

Os negócios como de costume não levarão a mudanças. As cidades estão na vanguarda das 
oportunidades para aprender com o impacto sistemático da pandemia e a complexidade dos 
riscos em meio a emergências climáticas. As autoridades locais estão em uma posição vital 
para garantir que o clima, a saúde e outros riscos sejam integrados aos processos de 
planejamento e financiamento da cidade, permitindo que as partes interessadas da cidade 
colaborem e tomem ações coletivas para reduzir os riscos. Igualmente importante é a 
aprendizagem e o apoio mútuos entre as cidades dos países com suas experiências testadas 
e inovadoras. Fortalecimento das capacidades dos governos municipais na compreensão da 
natureza sistemática dos riscos, a redução do risco de desastres, a resposta a emergências de 
saúde pública, bem como suas habilidades para colaborar e aprender com as experiências 
uns dos outros permanecem essenciais para o sucesso das cidades neste mundo 
transformado.

O documento final de Buenos Aires da segunda Conferência de Alto Nível das Nações Unidas 
sobre Cooperação Sul-Sul (BAPA+40) em 2019 reconheceu que  as autoridades locais 
desempenham um papel cada vez mais indispensável na cooperação Sul-Sul e triangular,  
que pode assumir diferentes formas, como o conhecimento compartilhamento, treinamento e 
capacitação e intercâmbio de tecnologia em várias áreas temáticas, incluindo mitigação de 
risco de desastres e mudanças climáticas. Essa cooperação pode ajudar as cidades, 
especialmente nos países em desenvolvimento, a alcançar o desenvolvimento sustentável.

Este treinamento oferece uma oportunidade para autoridades locais e profissionais de 
desenvolvimento urbano aprenderem mutuamente e compartilharem experiências na 
transição para o gerenciamento de riscos complexos e um futuro resiliente. Organizado 
conjuntamente pelo Escritório das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul (UNOSSC), o 
Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR) e a 
Organização Mundial da Saúde (OMS)/Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), ele se 
baseia nas duas edições anteriores que foram realizadas anualmente em 2020 e 2021.

A primeira edição, realizada entre 8 de setembro e 6 de outubro de 2020, teve como foco 
“Tornar as cidades resilientes: desenvolver e implementar uma estratégia local de redução de 
risco de desastres para responder ao COVID-19 e melhor se preparar para o futuro” contou 
com a presença de mais de 2.500 participantes de 150 países e territórios. A segunda edição 
intitulada “Build Back Better: Harnessing South-South Cooperation and Risk Reduction 
Planning for Resilient and Healthy Cities in the Post-COVID-19 era”, foi realizada ao longo de 
junho de 2021 com mais de 5.000 inscrições e 2.979 atendimentos ao vivo de mais de 1.000 
cidades em 155 países e territórios com participação de gênero quase igual.

A terceira edição será organizada de 23 de agosto a 13 de setembro de 2022 com o foco em 
“Transição para Gestão de Riscos Complexos e Futuros Urbanos Resilientes: Aproveitando a 
Cooperação Sul-Sul e Aprendendo com a COVID-19” , em conjunto com o Global South-Sul 
Development Expo 2022.



Curso Objetivo

Este treinamento serve como treinamento introdutório para líderes, planejadores e profissio-
nais urbanos, com o objetivo de:

• Aumentar a compreensão e as capacidades  para gerenciar riscos de desastres complexos 
e sistemáticos e melhorar a preparação para a resposta a emergências de saúde pública e a 
cooperação Sul-Sul.

• Preparar melhor as partes interessadas da cidade  para a transição para a vida com a 
pandemia do COVID-19, promovendo a colaboração coletiva e tornando as cidades resilientes 
a crises futuras - especialmente emergências e incertezas de saúde.

• Facilitar parcerias cidade a cidade  na cooperação Sul-Sul e triangular (SSTC) para o 
desenvolvimento sustentável.

Ao final deste treinamento, os participantes:

• Descrever as conexões entre riscos sistemáticos, redução de risco de desastres, preparação 
para resposta a emergências de saúde pública e cooperação Sul-Sul e triangular.

• Explicar as tendências e políticas do SSTC na redução de risco de desastres, os 
elementos-chave da estrutura de Sendai e outras estruturas de redução de risco de desastres 
e respostas de saúde pública em níveis urbanos.

• Fornecer exemplos de transição das cidades para viver com COVID-19 e gerenciar cenários 
de risco complexos; compartilhar soluções relevantes sobre RRD e preparação para resposta 
a emergências de saúde e trocar experiências e boas práticas de SSTC das cidades sobre RRD 
e integração da preparação para emergências de saúde nas ações de desenvolvimento urbano 
da cidade.

• Use ferramentas relacionadas ao planejamento de redução de risco de desastres, resposta 
à saúde pública e SSTC.

Resultados esperados

• Funcionários do governo nacional e local, bem como profissionais de resiliência urbana com 
conhecimento aprimorado sobre os requisitos para promover cidades resilientes, aprendendo 
com a pandemia de COVID-19

• Maior compreensão das tendências e políticas de cooperação Sul-Sul e triangular e sua 
importância na redução do risco de desastres e na resposta a emergências de saúde pública; 
estruturas normativas de redução de risco de desastres (DRR), como o Sendai Framework for 
RRD, a iniciativa Making Cities Resilient 2030; e ferramentas para ajudar a fortalecer a 
redução do risco de desastres e o planejamento da resiliência da saúde pública, como o 
Cartão de Avaliação de Resiliência de Desastres para Cidades – Adendo de Resiliência do 
Sistema de Saúde Pública

•Maior conscientização sobre a experiência e as soluções das cidades sobre a COVID-19 e 
respostas a emergências de saúde pública, estratégias de redução de desigualdade, 



planejamento estratégico de redução de risco de desastres, gerenciamento de riscos 
complexos, vitrines de desenvolvimento urbano sustentável, intercâmbios e capturados em 
um relatório de conhecimento para divulgação e público elaboração de políticas

•intermediação de parceria entre cidades e entidades relacionadas à cidade facilitada e 
documentada para a incubação de comunidades temáticas de prática (CoP), aglomerados de 
cidades e redes de cidades

Público-alvo

Funcionários do governo local e nacional responsáveis pela redução e gestão do risco de 
desastres, desenvolvimento e planejamento urbano e preparação para emergências de saúde 
pública, associações nacionais de municípios, profissionais de resiliência e desenvolvimento 
urbano, bem como sociedade civil, setor privado e academia.

O curso está aberto a todos os candidatos de países desenvolvidos e em desenvolvimento, 
especialmente jovens especialistas e funcionários. Os participantes dos Países Menos 
Desenvolvidos (PMDs) e dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDs) são 
altamente encorajados.

Nº de Trainees: Máximo de 3.000 participantes, por ordem de chegada.

Data hora

23 de agosto, 30 de agosto, 6 de setembro e 13 de setembro de 2022
(todas as terças-feiras, um total de 4 sessões online)

Todas as sessões online serão realizadas entre 90 e 120 minutos, começando no mesmo 
horário a partir das 8:00 Nova York | 14:00 Genebra | 19:00 Banguecoque | 21:00 Incheon

FONTE:https://vepimg.b8cdn.com/uploads/vjfnew/6582/uploads/vjf/content/misc/1658750378Agenda.pdf

A Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE, torna pública a presente chamada para a 
concessão de bolsas de auxílio e fomento à pesquisa no âmbito do Projeto Estratégia Nacional 
para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção (GEF Pró-Espécies), conforme 
termos estabelecidos presente edital:

Os interessados deverão, obrigatoriamente, enviar o currículo em formato PDF, conforme 
modelo da plataforma Lattes/CNPq, informar o nº do CPF e telefone para contato para o 
e-mail proespecies@funape.org.br até as 00h00min do dia 23 de agosto de 2022, indicando no 
assunto: “nome da vaga – local de atuação – nome do candidato”.
 
As informações prestadas são de responsabilidade do candidato e deverão estar em 
conformidade com o currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes/CNPq. 

Fonte: SEGER/GEPRO.

FONTE:https://funape.org.br/novo/noticia_separada.php?ZGVzdGlubz0xNzIyMg

Inscrições abertas para a 7ª Chamada de Bolsas - Projeto GEF Pró-Espécies



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/  


