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Defesa Civil é certificada em Boas Práticas pelo Governo Federal

Certificação foi concedida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
A Defesa Civil de Campinas recebeu, nesta quinta-feira, dia 23 de setembro, certificação por 
Boas Práticas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desen-
volvimento Regional. O reconhecimento foi obtido no eixo “Gestão Sistêmica” com a iniciativa 
“Gestão por Processos Aplicada às Ações de Proteção e Defesa Civil”, em parceria com a 
Unicamp, por meio do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres na Universidade (Ce-
ped-SP) e a Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo.



Segundo o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, a certi-
ficação pelo Edital 01/2001 é mais uma iniciativa para oferecer aos municípios e estados 
oportunidade de melhoria em gestão de riscos e desastres. “O banco de boas práticas con-
templa ideias de baixo custo, de fácil aplicação e que contribuirão para aumentar a resiliên-
cia das comunidades. O Brasil avança e colhe frutos de sementes virtuosas de prevenção, 
mitigação, preparação, resposta e recuperação”, disse.
O reconhecimento do Governo Federal com a Defesa Civil de Campinas é muito gratificante, 
segundo o diretor do órgão, Sidnei Furtado. “Agradeço a todos os servidores municipais que 
estão comprometidos com missão da Defesa Civil. Agradeço ao Ceped Unicamp pelo apoio 
neste projeto de alta relevância para o Brasil”.
Com a certificação, que reconhece os resultados inovadores e com potencial de replicabili-
dade obtidos, a experiência campineira passa a compor o Banco de Boas Práticas, que tem 
como intuito reconhecer, estimular e divulgar as iniciativas dos Órgãos de Proteção e Defesa 
Civil de todos os níveis da federação.
Segundo o pesquisador Ayri Rando, doutorando responsável pela pesquisa, sob orientação 
do professor André de Argollo Ferrão, o reconhecimento só foi possível pelo envolvimento 
direto e efetivo Diretoria da Defesa Civil e de seus servidores públicos no desenvolvimento 
da pesquisa.
A pesquisa incluiu a compreensão detalhada da rotina de trabalho do órgão em Campinas, 
tendo como pano de fundo maior os processos de qualquer órgão municipal de Defesa Civil 
no Brasil, “com a identificação de lacunas e possibilidade de melhorias contínuas pela otimi-
zação de recursos”, disse Rando. A expectativa é que a tese derivada da pesquisa seja defen-
dida em novembro deste ano.

Texto publicado originalmente em: https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/42003

F O N T E : h t t p s : / / c e p e d . c p a . u n i c a m p . b r / 2 0 2 1 / 1 1 / 1 0 / d e f e s a - c i -
vil-e-certificada-em-boas-praticas-pelo-governo-federal/



Dados de quase 20 países sugerem que muitos chamadores estavam ansiosos e solitários, 
em vez de sofrer abuso ou impulsos suicidas.
Um estudo abrangente de 8 milhões de chamadas para linhas de apoio em 19 países e 
regiões descobriu que o volume de chamadas aumentou durante a primeira onda de infe-
cções por coronavírus. A solidão e as preocupações com a pandemia impulsionaram a maio-
ria das pessoas que ligaram, em vez de ameaças iminentes, como pensamentos suicidas ou 
abuso.

A análise, publicada em 17 de novembro pela Nature 1 , é uma das maiores para enfrentar 
os desafios de saúde mental durante a pandemia. Os autores relatam que as ligações para 
as linhas de apoio aumentaram nas primeiras seis semanas da onda inicial de infecções por 
coronavírus. No pico de seis semanas, o número total de ligações era 35% maior do que 
antes da pandemia.

Este artigo tem como objetivo fornecer uma introdução ao WCIS em relação ao setor de 
saúde, abordando três questões principais:

1. Como a carga de doenças do Quênia é impactada pelos determinantes ambientais da 
saúde, como água potável e ar puro, condições meteorológicas e mudanças climáticas?
2. Quais são os principais WCIS no Quênia e como eles são fornecidos no nível municipal 
para o setor de saúde?
3. Que benefícios o WCIS adaptado às necessidades dos profissionais de saúde pode 
trazer?

O documento destaca que o Departamento Meteorológico do Quênia (KMD) deve coordenar 
e fortalecer as estações de observação em todo o país, equipar as estações de observação, 
incluindo os móveis, para coletar sistematicamente dados sobre a qualidade do ar e 
torná-los acessíveis ao público. Os esquemas de financiamento devem ser elaborados de 
forma a apoiar a coprodução de WCIS em todos os setores e criar responsabilidade para 
atender às necessidades dos usuários finais do setor de saúde. • Os principais fatores que 
limitam as previsões direcionadas para diferentes setores e locais específicos são os recur-
sos limitados - humanos, financeiros e equipamentos.  Os provedores de WCIS podem tirar 
lições do programa Maintains6 para construir a capacidade de resposta ao choque climático 
do sistema de saúde do Quênia.

F O N T E : h t t p s : / / w w w . m e t o f f i c e . g o v. u k / b i n a r i e s / c o n t e n t / a s s e t s / m e -
tofficegovuk/pdf/business/international/wiser/wiser-wcis-into-health-briefing-paper.pdf

Serviços de informação meteorológica e climática  (WCIS) em uso para a Saúde

Milhões de ligações de ajuda revelam como COVID afetou a saúde mental



“O aumento nas ligações foi impulsionado principalmente por mais pessoas ligando porque 
queriam alguém para conversar sobre a pandemia”, disse Marius Brülhart, economista da 
Universidade de Lausanne, na Suíça, e coautor do artigo. “Não houve nenhum sinal de 
explosão nas ligações devido à violência doméstica ou suicídio.”
Além disso, a equipe descobriu que na França e na Alemanha, as ligações relacionadas ao 
suicídio para linhas de ajuda aumentaram quando os bloqueios se tornaram mais rígidos, 
mas diminuíram com a chegada de apoio financeiro do governo, como pagamentos para 
trabalhadores licenciados e negócios em dificuldades.
O projeto foi forjado nos primeiros dias da pandemia em 2020, quando Brülhart e um colega 
procuravam uma maneira de monitorar o impacto da pandemia e os bloqueios resultantes 
na saúde mental. A maioria das análises de saúde mental em grande escala baseia-se em 
registros eletrônicos de saúde e dados sobre resultados de saúde mental, como suicídios. 
Mas esses relatórios tendem a ser lentos. “Normalmente, o lapso de tempo não é grande 
coisa”, diz Brülhart. “Mas em uma pandemia, você gostaria de saber o que está acontecendo 
hoje.”
Então, a equipe recorreu a linhas de ajuda para crises, coletando dados de 19 países e 
regiões, incluindo Estados Unidos, China, Líbano e 14 países europeus. Os dados incluíam os 
motivos das ligações, mas não os dados demográficos dos chamadores. Além disso, os 
dados iniciais sobre o volume de chamadas podem ter sido afetados por problemas com 
pessoal, diz Brülhart, porque muitas linhas de apoio relataram estar sobrecarregadas tanto 
pelo volume de chamadas quanto como resultado da falta de pessoal.
Uma lição para futuras pandemias
Apesar do temor de que a pandemia causaria um surto de crises de saúde mental, incluindo 
suicídios e dependência, e em abusos por parceiros íntimos, Brülhart e seus colaboradores 
não encontraram sinais disso em seus dados. Isso não invalida o sofrimento de alguns indi-
víduos, ou estudos anedóticos ou regionais que possam ter encontrado resultados diferen-
tes, diz Brülhart - significa apenas que a tendência não emergiu dos dados da linha de ajuda 
em grande escala que sua equipe coletou.
Os resultados do estudo são correlativos, e não causais, o que significa que os pesquisado-
res não podem dizer se a assistência financeira foi a causa da queda nas ligações relaciona-
das ao suicídio na França e na Alemanha. Mas é um sinal que vale a pena acompanhar, diz 
Munmun De Choudhury, cientista da computação do Instituto de Tecnologia da Geórgia em 
Atlanta que trabalha com saúde mental digital.
A saúde mental “é uma experiência ecológica”, diz ela. “Existem coisas que acontecem em 
nosso meio ambiente e nas comunidades que nos impactam, e os aspectos financeiros são 
uma parte muito importante disso.”
No geral, a abordagem fornece uma maneira empolgante de acompanhar as mudanças na 
saúde mental à medida que ocorrem, diz Cindy Liu, psicóloga clínica do Hospital Brigham 
and Women's em Boston, Massachusetts, e autora de um comentário publicado com o 
artigo. “Na verdade, não temos uma ótima maneira de monitorar a saúde mental”, diz ela. 
“E eu acho que às vezes a saúde mental piora como resultado. As pessoas não sabem se as 
políticas estão realmente fazendo a diferença. ”

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-03454-x 



As maiores soluções para um clima em mudança podem ser encontradas na natureza.  
Quando o furacão Dorian atingiu as Bahamas, os manguezais ao longo da costa dobraram-se 
com a força das ondas, protegendo as comunidades costeiras. Em muitos lugares ao redor 
do mundo, entretanto, esses importantes ecossistemas de mangue foram desmatados para 
novas  estradas costeiras, aquicultura ou agricultura.  Ao contrário dos paredões construí-
dos para substituí-los, os ecossistemas de mangue têm a capacidade de se adaptar a um 
clima em mudança,  manter a biodiversidade e os benefícios de subsistência e sequestrar 
carbono . Aprendendo com a experiência do furacão Dorian, as Bahamas agora estão incor-
porando soluções baseadas na natureza (NBSB), como a proteção de ecossistemas de man-
guezais intactos ou restauração de linhas costeiras degradadas, em seus planejamento de 
resiliência climática . 
Apenas plantar uma árvore ou proteger uma floresta, no entanto, não é necessariamente 
NBS. Por exemplo, embora o plantio de manguezais como uma abordagem de restauração 
seja popular,  muitos projetos de plantio falham em restaurar um sistema de mangue em 
funcionamento , muitas vezes causado por uma compreensão insuficiente das condições 
socioeconômicas, condições ecológicas ou falta de apoio da comunidade. NBS são  ações 
destinadas a proteger, gerir de forma sustentável e restaurar  ecossistemas naturais ou 
modificados, proporcionando simultaneamente benefícios para o bem-estar humano e para 
a biodiversidade. Como os investimentos da NBS estão aumentando globalmente, é funda-
mental garantir que as soluções baseadas na natureza sejam de fato soluções.  Isso requer 
uma abordagem integrada, incluindo consideração rigorosa dos serviços ecossistêmicos, 
custos e benefícios sociais, envolvimento com as partes interessadas locais e manutenção 
de longo prazo, de modo que as soluções sejam direcionadas aos lugares certos e atendam 
aos desafios locais mais urgentes. 

Por exemplo, o governo de Belize queria apoiar o próspero turismo e as indústrias pesquei-
ras, ao mesmo tempo em que protegia as pessoas e a infraestrutura das tempestades, por 
isso projetou e reuniu apoio para um  Plano de Gestão da Zona Costeira . Em colaboração 
com o  Projeto Capital Natural  (NatCap), o governo empreendeu um amplo processo de 
engajamento da comunidade e modelagem espacial de como as atividades e usos humanos 
na zona costeira afetariam o fluxo de benefícios para as pessoas de recifes de coral, ervas 
marinhas e manguezais. Agora, com 5 anos de implementação, o governo de Belize está 
adaptando o plano para garantir que seus  ecossistemas naturais e comunidades continuem 
a prosperar em concerto. Um grande desafio identificado por meio desse processo foi 
garantir que as atividades implementadas de acordo com o plano sejam resistentes aos cho-
ques acelerados das mudanças climáticas. Esses esforços são essenciais para garantir que 
os projetos do NBS produzam os resultados desejados.

"Em um nível global, a relação custo-benefício da ampliação dos investimentos em soluções 
baseadas na natureza é clara."
Em um nível global, a  relação custo-benefício  dos investimentos em expansão em NBS é 
clara. De acordo com  a Comissão Global de Adaptação , os benefícios globais de proteger os 
manguezais são mais de cinco vezes maiores do que o custo, enquanto protegem  15 milhões 
de pessoas de inundações por ano . No entanto, no nível do projeto, quantificar os benefícios 
e custos do NBS  pode ser um desafio.

Podemos ajudar a natureza a se recuperar? Percebendo os benefícios 
das soluções baseadas na natureza para a resiliência climática



Enfrentando este desafio, o Banco Mundial e o NatCap desenvolveram juntos conhecimentos 
para permitir uma avaliação rigorosa dos benefícios do NBS para informar os projetos em 
todos os setores. Por exemplo, nas diretrizes internacionais recentemente lançadas  sobre 
NBS para gerenciamento de risco de inundação pelo US Army Corp of Engineers, o Banco e 
o NatCap desenvolveram uma orientação abrangente sobre a avaliação dos  benefícios e 
custos do NBS . Além disso, uma  ferramenta de orientação online  foi desenvolvida para 
aumentar a conscientização sobre as metodologias de avaliação do NBS para reduzir o risco 
de deslizamentos.
Vários projetos do Banco Mundial já aplicaram essas abordagens rigorosas. Por exemplo, na 
Beira em Moçambique, os  custos e benefícios do NBS  foram quantificados para avaliar a 
viabilidade económica de investir na protecção contra cheias com base na natureza. No 
Burundi, os modelos de serviços ecossistêmicos de código aberto do NatCap ( InVEST, ROOT 
) estão sendo usados para identificar áreas prioritárias para aumentar os investimentos na 
restauração da paisagem para reduzir os riscos induzidos pelas mudanças climáticas, como 
inundações, enquanto no Malawi o InVEST está sendo usado para informar o  país e Relató-
rio de Desenvolvimento do Clima .
Especialmente nas cidades, tem havido um forte aumento na demanda por NBS por parte 
dos clientes do Banco Mundial, já que é frequentemente nas  áreas urbanas que os desafios 
do clima e do desenvolvimento sustentável se cruzam . Para ajudar as equipes de projeto 
com a primeira identificação de investimentos NBS em cidades, o Banco Mundial lançou 
recentemente um  Catálogo de Soluções Baseadas na Natureza para Resiliência Urbana , 
fornecendo visualizações, uma visão geral dos benefícios e adequação de localização dos 
principais tipos de NBS urbanos. Com foco no valor da biodiversidade da NBS, a Plataforma 
Global para Cidades Sustentáveis (GPSC) publicou um novo resumo de política, “ Natureza 
Urbana e Biodiversidade para Cidades,” Apresentando a base científica para por que e como 
a incorporação da biodiversidade e da natureza no desenho urbano é crucial para alcançar 
sustentabilidade, habitabilidade, resiliência e equidade nas cidades e além.
"As soluções baseadas na natureza são uma das principais áreas prioritárias para o Grupo 
Banco Mundial, pois visa priorizar a adaptação e a resiliência em várias frentes como parte 
de seu novo Plano de Ação para Mudanças Climáticas (2021-2025)."
Soluções baseadas na natureza é uma das principais áreas prioritárias para o Grupo Banco 
Mundial, pois visa priorizar a adaptação e a resiliência em várias frentes como parte de seu 
novo  Plano de Ação para Mudanças Climáticas (2021-2025) . Assim, para reunir conheci-
mento e parceiros, um novo  Programa Global em Soluções Baseadas na Natureza  foi esta-
belecido sob o  Fundo Global para Redução e Recuperação de Desastres . Junto com nossos 
parceiros, o programa buscará aumentar a conscientização e apoiar a capacitação de comu-
nidades, cidades e países para integrar o NBS para o setor climático em todos os setores 
para um desenvolvimento verde, resiliente e inclusivo.

F O N T E : h t t p s : / / b l o g s . w o r l d b a n k . o r g / c l i m a t e c h a n g e / -
can-we-help-nature-bounce-back-realizing-benefits-nature-based-solutions-climate



FONTE: https://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1056781/?utm_-
source=twitter&utm_medium=social+media&utm_campaign=fao

O Quadro de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (“Qua-
dro de Cooperação”) é um acordo entre a ONU e o governo anfitrião e determina as prio-
ridades de desenvolvimento de um país, bem como as contribuições do sistema de des-
envolvimento da ONU para eles. Como a AMR impede o progresso em muitos dos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma ação coordenada entre as organizações 
da ONU e agências governamentais é necessária para combater a AMR de forma eficaz 
em todos os setores. Uma nova orientação para as equipes de país da ONU constrói o 
caso para AMR como uma questão de desenvolvimento e componente de questões mais

O Plano de Ação da FAO sobre Resistência Antimicrobiana 2021-2025

Apoiando a inovação e a resiliência nos setores de alimentos e agricultura
Devido à resistência antimicrobiana (AMR), as infecções resistentes a medicamentos estão 
colocando um fardo cada vez maior na saúde humana, animal, vegetal e ambiental. As infe-
cções resistentes aos medicamentos têm potencial para se tornarem as principais causas 
de morte. AMR pode forçar dezenas de milhões de pessoas à pobreza extrema, fome e des-
nutrição, e as perdas econômicas associadas são projetadas em vários por cento do produto 
interno bruto. No entanto, podemos evitar que isso aconteça - se agirmos rapidamente.
Este documento descreve o Plano de Ação da FAO sobre Resistência Antimicrobiana 
2021–2025, que serve como um roteiro para concentrar os esforços globais para abordar a 
RAM nos setores de alimentos e agricultura. O objetivo deste plano é ajudar a acelerar o 
progresso no desenvolvimento e implementação de Planos de Ação Nacionais multisseto-
riais para enfrentar a RAM, chamando a atenção para as prioridades estratégicas e áreas de 
especialização para o apoio da FAO.
O plano de ação foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar da FAO para garantir que 
todas as dimensões relevantes - incluindo saúde e produção animal terrestre e aquática, 
produção agrícola, segurança de alimentos e rações, recursos genéticos, gestão de recur-
sos naturais, comunicação de risco e mudança de comportamento - sejam consideradas , 
com atenção aos marcos regulatórios, padrões, estabelecimento de normas e processos 
ascendentes de ação coletiva. Trabalhando juntos, os sistemas alimentares, meios de sub-
sistência e economias ficarão mais bem protegidos das forças desestabilizadoras de 
doenças intratáveis.

FONTE:https://www.fao.org/3/cb5545es/cb5545es.pdf

Resistência antimicrobiana - O que você precisa saber

Resistência antimicrobiana e o Quadro de Cooperação 
para o Desenvolvimento das Nações Unidas



Um Plano de Segurança Climática para a OTAN: Defesa Coletiva
para o Século 21

como One Health, UHC e segurança sanitária, sistemas alimentares e saúde planetária: 
visa estabelecer AMR como uma prioridade mais alta na política e agenda de desenvolvi-
mento; estimular o interesse de múltiplas partes interessadas; e atrair financiamento.

FONTE:https://www.fao.org/3/cb6755es/cb6755es.pdf 

Sem tempo para esperar: protegendo o futuro de infecções resistentes a 
medicamentos

F O N T E : h t t p s : / / w w w . w h o . i n t / a n t i m i c r o b i a l - r e s i s t a n c e / i n t e r a g e n -
cy-coordination-group/IACG_final_report_EN.pdf?ua=1 

Erin Sikorsky e Sherri Goodman destacam a relevância de um clima em mudança na missão 
de fundação da OTAN e como a Aliança deve responder.

Riscos de segurança climática que a OTAN enfrenta
Aumento da demanda por missões de assistência humanitária / alívio em desastres
O compromisso de longa data da OTAN com a proteção das populações e a defesa civil levou 
ao seu importante papel em missões HA / DR tanto nos estados membros da OTAN como em 
outros países, em parceria com a ONU e organizações não governamentais. A OTAN con-
duziu uma missão de socorro a desastres nos Estados Unidos após o furacão Katrina e con-
tribuiu para inúmeros esforços para responder às inundações em toda a Europa, incluindo 
na Ucrânia, Romênia e Hungria.
Olhando para o futuro, é provável que a demanda por esse tipo de apoio se expanda à medida 
que os eventos climáticos extremos induzidos pelas mudanças climáticas, como inundações 
intensas, tempestades, secas e ondas de calor aumentem nos próximos anos. Sobrepondo 
esses eventos com desenvolvimentos sociopolíticos, incluindo aumento da densidade popu-
lacional em áreas urbanas, muitas vezes ao longo da costa, bem como governos pressiona-
dos por crises complexas como a pandemia COVID-19, não é surpreendente que o custo 
humano e financeiro desses desastres continue a crescer. No período de 2000 a 2019, oco-
rreram 7.348 grandes desastres registrados, ceifando 1,23 milhão de vidas, afetando 4,2 
bilhões de pessoas (muitos em mais de uma ocasião), resultando em aproximadamente US 
$ 2,97 trilhões em perdas econômicas globais. Este é um aumento acentuado em relação 
aos vinte anos anteriores; entre 1980 e 1999, 4, 212 desastres foram associados a desastres 
naturais em todo o mundo, resultando em aproximadamente US $ 1,63 trilhão em perdas 
econômicas. Grande parte da diferença é explicada por um aumento nos desastres relacio-
nados ao clima, incluindo eventos climáticos extremos: de 3.656 eventos relacionados ao 
clima entre 1980 e 1999, para 6.681 desastres relacionados ao clima entre 2000 e 2019.[5]

F O N T E : h t t p s : / / p o l i c y e x c h a n g e . o r g . u k / A - C l i m a t e - S e c u r i -
ty-Plan-for-Nato-Collective-Defence-for-the-21st-Century/

F O N T E : h t t p s : / / l e g a c y s i t e 1 . w p e n g i n e . c o m / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / E n -
vironmental-Affairs-the-Geopolitcs-of-Climate-Change.pdf 



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 


