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Governador de SP visita locais afetados pelas fortes chuvas em Campinas

Prefeito de Campinas, Dário Saadi, esteve ao lado do governador Tarcísio de Freitas em 
inspeções neste sábado, 21 de janeiro

O prefeito Dário Saadi acompanhou neste sábado, 21 de janeiro, a visita do governador de 
São Paulo, Tarcísio de Freitas, a dois locais afetados pela chuva dos últimos dias em 
Campinas. Um dos locais inspecionados foi a rua Ferdinando Turquetti, Jardim das Bandeiras, 
na região Sul, onde uma ponte caiu com a força das tempestades que atingiram Campinas nos 
últimos dias. 

O governador pode conferir o trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura no local, como 
o desassoreamento do córrego, para que posteriormente seja feita a recuperação da ponte. 
Outro local visitado foi a Rua Herbert de Souza, no Jardim Santa Cruz, onde a água 
transbordou e derrubou as laterais de concreto, e será feito um trabalho de recuperação do 
pavimento.

O governador Tarcísio de Freitas falou que trabalhará ao lado do prefeito de Campinas, que 



fará um levantamento para atuar rapidamente na recuperação do que foi destruído ou 
danificado, além de fazer obras para evitar novas ocorrências. “Vamos auxiliar na recuperação 
rápida das áreas afetadas, na assistência imediata às pessoas e, na sequência, vamos pensar 
na prevenção”, disse o governador.

Tarcísio disse que há uma parceria forte entre governo do Estado e Prefeitura de Campinas 
para discutir as responsabilidades e ações, além de onde serão estabelecidos convênios e 
para que sejam repassados recursos de imediato. 

Dário Saadi disse que a Prefeitura já está trabalhando na recuperação de locais atingidos pela 
chuva, como no caso da ponte localizada em uma área rural na estrada Campinas-Monte Mor, 
que foi danificada. “A Secretaria de Serviços Públicos já está cuidando da recuperação deste 
local. As famílias estão sendo acompanhadas e neste caso entrará no pacote de contratação 
emergencial”, disse o prefeito. 

O prefeito decretou estado de emergência no município nesta sexta-feira, 20 de janeiro.  “Esta 
medida permitirá que o município faça remanejamento interno do orçamento para atender as 
urgências e emergências da cidade”, disse o prefeito

O decreto de situação de emergência foi publicado hoje, em edição extraordinária do Diário 
Oficial.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/47176

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/47165

FONTE:https://sampi.net.br/campinas/noticias/2731019/campinas/2023/01/tarcisio-visita-campinas-e-promete-acao-emergencial-cont
ra-estragos-das-chuvas



Análise do Comportamento de Compra em Pânico de acordo com a Renda 
do Consumidor e tipo de produto durante o COVID-19

Em 2020, pouco antes de medidas governamentais serem estabelecidas para minimizar a 
propagação do SARS-CoV-2, como distanciamento social, quarentena, bloqueios e 
restrições internas de movimento, as pessoas começaram a comprar alguns produtos em 
quantidades muito superiores às suas necessidades normais. Esse comportamento é 
chamado de compra de pânico e é uma resposta humana típica em tempos de crise e 
incerteza. Este estudo compara os níveis de vendas no varejo durante o período em que 
ocorreram as compras de pânico com os níveis de vendas antes e depois desse período. 
Analisamos as vendas de cinco grupos de produtos de 144 lojas de dois principais varejistas 
de São Paulo, Brasil. Vários modelos de regressão foram usados para avaliar os dados obtidos 
de informações demográficas, vendas reais, renda per capita e transações de vendas de 
produtos. Os resultados mostram que as vendas antes, durante e após o período de compra 
de pânico variaram de acordo com o tipo de produto e aumentado de acordo com a renda per 
capita média da área de influência de cada loja.

Esses resultados podem auxiliar os formuladores de políticas na introdução de políticas 
públicas e na gestão de recursos durante uma crise que requer distanciamento social e 
bloqueios.

FONTE:https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox?projector=1 

FONTE:https://www.researchgate.net/publication/366994230_Panic_Buying_Behavior_Analysis_according_to_Consumer_Income_and
_Product_Type_during_COVID-19

Guia da ONU faz gestão de risco da Covid em viagens aéreas em todo o mundo

Novas recomendações  da Organização Internacional de Aviação Civil, Icao, orientam os 
países sobre a gestão de riscos e requisitos de viagens aéreas no contexto da pandemia.
No guia, a agência da ONU incentiva a se manter a conectividade, ao mesmo tempo em que se 
“adotam medidas prudentes e baseadas em evidências para mitigar os riscos contínuos de 
transmissão” da Covid-19.
 
Aumentar a conectividade das viagens aéreas

Segundo a Icao, à medida que mais Estados reabrem suas fronteiras aéreas fechadas por 
causa da Covid-19, é importante aumentar a conectividade das viagens.

A agência da ONU lembra que “as restrições relacionadas à pandemia só devem ser 
introduzidas e mantidas com base em evidências e gestão do risco previsto nas ameaças, 
além de seguir recomendações e orientações da Organização Mundial da Saúde, OMS, e da 
Icao”.

FONTE:https://www.icao.int/safety/CAPSCA/PublishingImages/Pages/Electronic-Bulletins-and-State-Letters/eb006e.pdf 



Um Guia de Recursos para Centros de Assistência Humanitária e Alívio em 
Desastres (HADR) no Indo-Pacífico

Este Guia de Recursos do Centro de Excelência em Gerenciamento de Desastres e 
Assistência Humanitária (CFE-DM) pretende fornecer ao usuário uma introdução a uma 
variedade de Centros de Assistência Humanitária e Alívio de Desastres (HADR) localizados 
na região do Indo-Pacífico. Ao compilar e preparar este relatório, o CFE-DM procurou 
fornecer um amplo mapeamento dos centros na região para conscientização geral individual 
e institucional, em um esforço para promover a pesquisa cooperativa de desastres HADR e a 
colaboração institucional na região. A intenção geral deste documento é servir como um guia 
de referência básico ou ponto de partida para o pesquisador individual ou instituição que 
busca aprender mais sobre os diferentes centros HADR localizados em todo o Indo-Pacífico.

FONTEhttps://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=CpKoUVf4jL4%3d&portalid=0

O trauma da mudança climática tem impactos reais na cognição e no cére-
bro, mostra estudo de sobreviventes de incêndios florestais

O trauma psicológico de eventos climáticos e climáticos extremos, como incêndios 
florestais, pode ter impactos de longo prazo no cérebro e no funcionamento cognitivo dos 
sobreviventes, especialmente como eles processam as distrações, mostra a nova pesquisa 
da minha equipe.

A mudança climática está afetando cada vez mais as pessoas em todo o mundo, inclusive por 
meio de calor extremo, danos causados por tempestades e eventos que ameaçam a vida, 
como incêndios florestais. Em pesquisas anteriores , colegas e eu mostramos que, após o 
incêndio de 2018 que destruiu a cidade de Paradise, Califórnia, sintomas crônicos de 
transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), ansiedade e depressão eram altamente 
prevalentes nas comunidades afetadas por mais de seis meses após o desastre.

Também encontramos um efeito gradual: as pessoas cujas casas ou famílias foram 
diretamente afetadas pelo incêndio apresentaram maiores danos à saúde mental do que 
aquelas afetadas indiretamente, ou seja, pessoas que testemunharam o evento em sua 
comunidade, mas não sofreram perdas pessoais.

No novo estudo , publicado em 18 de janeiro de 2023, nossa equipe do Neural Engineering 
and Translation Labs , ou NEATLabs, da Universidade da Califórnia em San Diego, queria 
entender se os sintomas do trauma relacionado à mudança climática se traduzem em 
mudanças cognitivas funcionamento – os processos mentais envolvidos na memória, 
aprendizagem, pensamento e raciocínio.

Avaliamos o funcionamento cognitivo dos sujeitos em uma variedade de habilidades, incluindo 
atenção; inibição de resposta – a capacidade de não responder impulsivamente; memória de 
trabalho – a capacidade de manter as informações em mente por curtos períodos de tempo; 
e processamento de interferência – a capacidade de ignorar distrações. Também medimos 
sua função cerebral enquanto realizavam tarefas cognitivas, usando registros de ondas 
cerebrais obtidos de eletroencefalografia, ou EEG.

FONTE:https://journals.plos.org/climate/article?id=10.1371/journal.pclm.0000125



Novo relatório mostra mudanças alarmantes em todo o ciclo global da água

Em 2022, um terceiro ano de La Niña trouxe muita chuva para a Austrália e o Sudeste Asiático 
e condições secas para o outro lado do Pacífico. Esses padrões eram esperados, mas por trás 
dessas variações há sinais preocupantes de que todo o ciclo global da água está mudando.

Nossa equipe de pesquisa acompanha de perto o ciclo global da água. Analisamos 
observações de mais de 40 satélites que monitoram continuamente a atmosfera e a superfície 
da Terra. Nós os mesclamos com dados de milhares de estações de monitoramento 
meteorológico e de água no solo.

Pela primeira vez, utilizamos tantos terabytes de dados para traçar um quadro completo do 
ciclo da água ao longo de um ano para todo o globo, bem como para países individuais. As 
descobertas estão contidas em um relatório divulgado hoje.

A principal conclusão? O ciclo da água da Terra está claramente mudando. Globalmente, o ar 
está ficando mais quente e seco, o que significa que as secas e os riscos de incêndios estão se 
desenvolvendo com mais rapidez e frequência.

O ano em poucas palavras

Em 2022, um terceiro La Niña consecutivo influenciou o clima em todo o mundo. Três anos 
consecutivos de La Niña são incomuns, mas não inéditos.

A La Niña é um evento oceânico no qual as temperaturas da superfície do mar são mais frias 
do que o normal no Pacífico tropical central e oriental e mais quentes do que o normal no 
Pacífico ocidental. O fenômeno fortalece os ventos alísios de leste que trazem chuva para o 
sudeste da Ásia e Austrália.

Em 2022, La Niña combinou com águas quentes no norte do Oceano Índico para trazer 
inundações generalizadas em uma faixa que se estende do Irã à Nova Zelândia e quase em 
todos os lugares intermediários.

As inundações mais devastadoras ocorreram no Paquistão, onde cerca de 8 milhões de 
pessoas foram expulsas de suas casas por grandes inundações ao longo do rio Indo. A 
Austrália também experimentou várias inundações severas ao longo do ano – principalmente 
no leste, mas também na região de Kimberly, na Austrália Ocidental, no final do ano e em 
2023.

Como é típico de La Niña, a chuva foi muito menos abundante do outro lado do Oceano 
Pacífico. Uma seca de vários anos no oeste dos Estados Unidos e no centro da América do Sul 
fez com que os lagos caíssem para mínimos históricos .

Outro ano de seca também dizimou as colheitas e levou a uma rápida piora da situação 
humanitária no Chifre da África.

FONTE:https://theconversation.com/new-report-shows-alarming-changes-in-the-entire-global-water-cycle-197535 

FONTE:https://wenfo.org/globalwater/wp-content/uploads/2018/09/GlobalWaterMonitor_2022_SummaryReport.pdf 



À medida que ondas de calor e inundações atingem cidades em todo o 
mundo, esses lugares são soluções pioneiras

A mudança climática está indo tão mal para as cidades quanto fomos avisados. O clima 
extremo é cada vez mais comum e severo em todo o mundo. As cidades australianas 
sofreram uma série de eventos desastrosos recentes.

Vai piorar também. O informativo do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC) descrevendo os impactos sobre os assentamentos humanos é uma leitura muito 
preocupante. Também resume concisamente a situação que as cidades enfrentam:

Risco concentrado e oportunidade de ação concentrada.

Implícito nesta redação está uma verdade esperançosa: adaptar-se às mudanças climáticas é 
uma tarefa assustadora, mas o “como” não é um mistério. A oportunidade está bem na nossa 
frente, em nossas ruas, prédios e parques. Em todo o mundo, estamos vendo a modernização 
efetiva de cidades para se adaptarem a climas mais extremos.
Aqui estão alguns exemplos inspiradores.

Mantendo a cidade fresca

Plantar árvores para criar sombra é uma resposta óbvia ao clima quente. No entanto, em 
muitas cidades ainda é uma luta apenas impedir a perda de árvores . Os futuros climas 
quentes e secos aumentarão o desafio da ecologização urbana.

Medellín, na Colômbia, é uma cidade que está fazendo um progresso inspirador nessa frente. 
Com um orçamento de ecologização urbana de US$ 16,3 milhões, criou uma rede de 30 “ 
corredores verdes ” pela cidade. Estes reduziram os efeitos das ilhas de calor urbanas em 2ºC 
três anos após o início do programa. À medida que esses corredores densamente vegetados 
amadurecem, espera-se que eles eventualmente forneçam 4-5ºC de resfriamento.

Viena, na Áustria, tem uma estratégia de ilha de calor urbana em vigor desde 2018. Ela inclui 
o plantio de 4.500 árvores por ano e subsídios para paredes verdes voltadas para as ruas.

A cidade desenvolveu uma série de “ ruas legais ” – espaços de tráfego calmo com superfícies 
de cores claras, “chuveiros de neblina” que ativam em dias quentes, fontes de água, sombra 
de árvores e bebedouros. Dezoito ruas legais foram entregues como pop-ups, com outras 
quatro instaladas permanentemente para fornecer refúgios em dias quentes. Viena também 
possui uma extensa rede de piscinas públicas onde os residentes podem se refrescar.

Limitando danos causados por inundações

O espaço verde urbano também pode ser valioso para interceptar e absorver águas pluviais 
para evitar inundações.

Um exemplo espetacular é o Parque Bishan-Ang Mo Kio, em Cingapura. Era o local de um 
canal de drenagem de concreto que foi transformado em um riacho sinuoso de 3,2 km em 
2012.

FONTE:https://theconversation.com/as-heatwaves-and-floods-hit-cities-worldwide-these-places-are-pioneering-solutions-196389 



Como os movimentos populacionais se enquadram no quadro do risco sistêmico?

Este artigo explora as maneiras complementares pelas quais os movimentos são 
importantes para considerações de risco sistêmico, a saber: 1) uma força dinâmica que 
molda a exposição, vulnerabilidade e resiliência a desastres em todos os lugares e escalas; 2) 
uma característica e consequência de desastres que tem o potencial de amplificar, estender 
e prolongar os impactos de perigos, e 3) uma tábua de salvação para pessoas e sociedades em 
todo o mundo, cuja interrupção tem implicações significativas no risco sistêmico globalmente.

A noção de risco sistêmico destaca as complexidades e as interconexões entre fenômenos e 
fatores sociais que muitas vezes dificultam a junção de cadeias causais lineares que levam 
a impactos específicos. O artigo conclui que a mobilidade humana não deve ser entendida 
como um impacto negativo que deve ser prevenido e mitigado, mas como um fenômeno 
positivo cuja capacitação e proteção levará a resultados positivos de resiliência e redução de 
riscos.

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061722000436?via%3Dihub 

Riscos causados pelo clima para a paz no século 21

Este ensaio fornece uma discussão conceitual sobre o que os riscos à paz implicam e como 
tais riscos podem ser considerados graves, reconhecendo que percepções, valores e escala 
social devem ser considerados na identificação da gravidade. A mudança climática 
antropogênica é comumente caracterizada como uma ameaça à segurança humana. No 
entanto, em que medida e em que condições os impactos e as respostas climáticas podem 
produzir riscos graves para a paz foram avaliados de forma menos sistemática até o 
momento.

Informado pela pesquisa empírica disponível, o ensaio explora as condições sob as quais os 
riscos relacionados ao clima podem se tornar graves durante este século. Três cenários 
ilustrativos baseados em diferentes suposições sobre riscos causados pelo clima e riscos 
relacionados a respostas sociais às mudanças climáticas servem para ilustrar como as 
trajetórias alternativas de aquecimento e adaptação terão implicações distintas para a 
perspectiva de paz futura. O ensaio termina refletindo sobre algumas implicações para 
futuras necessidades de pesquisa.

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221209632200078X?via%3Dihub  



Zoonoses nas margens: deslocamento ambiental e resultados de saúde 
no Delta do Indo

Este estudo investiga a dinâmica de doenças zoonóticas em populações regularmente 
deslocadas devido a desastres de início lento e monções anuais no Delta do Indo, na 
província de Sindh, no sudeste do Paquistão. Ainda não está claro como o deslocamento de 
humanos e animais afeta o risco de doenças zoonóticas com poucos dados primários 
contextualizados disponíveis. Usando uma metodologia de estudo de caso, entrevistas 
semi-estruturadas com informantes-chave e discussões de grupos focais com 35 
participantes, bem como estudos observacionais foram conduzidos em sete comunidades no 
distrito de Thatta.

Os principais fatores que afetam a dinâmica das doenças zoonóticas no deslocamento 
ambiental em Thatta identificados no estudo incluem desastres e perda de forragem, falta 
de acesso veterinário e de saúde e status socioeconômico. A saúde animal e humana é uma 
consideração importante no deslocamento que perturba as comunidades e os meios de 
subsistência, afetando a segurança, a saúde e a segurança alimentar. As condições precárias 
geradas pela destruição de comunidades e meios de subsistência tornam as populações 
ambientalmente deslocadas vulneráveis a doenças zoonóticas. Para evitar mais 
deslocamentos e doenças, questões mais amplas de economia política precisam ser 
abordadas e assistência abrangente fornecida para apoiar meios de subsistência 
sustentáveis.

FONTE:https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-022-01823-0 

Estratégia da Organização Mundial da Saúde (�2022-2026)� para o Plano 
de Ação Nacional para a Segurança da Saúde

Esta estratégia define a visão e estrutura da Organização Mundial da Saúde (OMS) para 
apoiar os Estados Membros a acelerar o desenvolvimento, implementação e monitoramento 
de seu Plano de Ação Nacional para Segurança da Saúde (NAPHS) de 2022 a 2026. Plano de 
Ação Nacional para Segurança da Saúde (NAPHS) ) são essenciais para garantir que as 
capacidades nacionais de prevenção, preparação, resposta e recuperação de emergências 
de saúde sejam planejadas, construídas, fortalecidas e sustentadas para alcançar a 
segurança sanitária nacional, regional e global e, portanto, manter o mundo seguro, atender 
os vulneráveis e promover a saúde.

A estratégia promove, quando existentes, a utilização dos planos de ação nacionais existentes 
para a segurança da saúde e não necessariamente a criação de um plano único adicional. Isso 
evitará a duplicação e garantirá a máxima eficiência nos recursos internos e na eficiência da 
operacionalização, ao mesmo tempo em que aproveita a adesão externa para apoiar as 
prioridades nacionais de saúde.

A estratégia NAPHS estabelece os papéis e responsabilidades, mecanismos de 
monitoramento e relatórios entre a alta administração da WHE (HQ & ROs) para supervisão; 
Equipa de Avaliação e Planeamento da Sede da OMS (CAP) como guardiã da função NAPHS; 
Escritórios Regionais como impulsionadores do apoio técnico para desenvolver, implementar 



e monitorar NAPHS [país]; Os escritórios da OMS nos países devem fazer a ligação e capacitar 
o Ministério da Saúde ou o Instituto de Saúde Pública (PHI) que supervisionará o processo do 
NAPHS para garantir o compromisso e a propriedade nacional

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240061552 

Fortalecimento da agricultura familiar e desenvolvimento sustentável

Em 2020, a FAO deu início ao projeto “Apoio ao Programa de Fortalecimento do 
Cooperativismo na Agricultura Familiar - TCP/BRA/3702/C2”, por meio do escritório de 
projetos sul da FAO no Brasil, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado do Paraná (SEAB) e IDR-Paraná.

Reconhecendo a importância do COOPERA PARANÁ e da ATER para a Agricultura Familiar, o 
projeto desenvolveu três estudos acompanhados de workshops para promoção de debates e 
diálogos que culminaram na elaboração de recomendações sobre: Cooperativismo, ater e 
pesquisa agropecuária, e ater digital pós-COVID-19.

Os resultados desses estudos são apresentados nesta publicação da FAO Brasil com o objetivo 
de contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas de fortalecimento da Agricultura 
Familiar, Segurança Alimentar e Desenvolvimento Rural Sustentável.

FONTE:https://www.fao.org/3/cc1805pt/cc1805pt.pdf

Panorama regional da segurança alimentar e nutricional - 
América Latina e Caribe 2022

O relatório deste ano apresenta uma atualização sobre a situação da segurança alimentar e 
nutricional na América Latina e no Caribe, incluindo também estimativas atualizadas sobre o 
custo e acessibilidade de uma dieta saudável (Parte 1). Além disso, o relatório examina o 
complexo cenário econômico e social da região e seu impacto sobre o custo de dietas 
saudáveis, antes de examinar o custo e acessibilidade de uma dieta saudável nos níveis 
sub-regional e nacional, incluindo as associações entre inacessibilidade de um alimentação 
saudável e indicadores socioeconômicos e nutricionais.

FONTE:https://www.fao.org/3/cc3859es/cc3859es.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 

 CEPED UNICAMP   

https://ceped.cpa.unicamp.br/  


