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Aprovado a criação de 20 salas de coordenação de Defesa Civil
no valor de 2 milhões

Sidnei Furtado faz explanação do projeto aos prefeitos da RMC

Foi aprovado por unanimidade pelos prefeitos Região Metropolitana de Campinas, o projeto do
Centro de Operações em Emergências (COE) da Defesa Civil. A iniciativa prevê a criação de 20
salas de coordenação para discussão de políticas Públicas voltadas para e redução de riscos
de desastres e apoio a situações de crises instaladas nos municípios. O projeto foi apresentado pelo diretor da Defesa Civil de Campinas e coordenador da Câmara Temática sobre o tema
na RMC, Sidnei Furtado, e por Maurício Barone, diretor do mesmo órgão em Vinhedo.
O projeto foi aprovado na 229ª reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região
Metropolitana de Campinas), a primeira do ano, nesta segunda-feira, 17 de janeiro, no hotel
Meliá, em Campinas.

FONTE: https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/43152

Defesa Civil de Campinas capacita gestores da RMC em iniciativa da ONU
Com a formação, Região Metropolitana de Campinas torna-se a 1ª do Brasil a aderir à Campanha Construindo Cidades Resilientes

Uma nova capacitação para adesão à iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030) foi
realizada pela Defesa Civil de Campinas nesta quarta-feira, dia 19, na sede do órgão, em Campinas. Participaram gestores dos municípios de Santa Bárbara D’Oeste, Holambra, Hortolândia e Americana. Com o curso, que já havia sido ministrado a profissionais de outras cidades
da RMC em 2021 e no início deste mês, a Região Metropolitana de Campinas se torna a
primeira do Brasil a aderir à iniciativa.
“Os participantes aprenderam o passo a passo para realizar a adesão, desenvolver e implantar
o programa em seus municípios”, disse o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado.
Segundo ele, as orientações contemplaram desde a identificação de riscos de desastres até a
implantação de estratégias para minimizar os efeitos que esses riscos possam causar na
população.
Aprovação do Centro de Operações em Emergências
Na última segunda-feira, dia 17, foi aprovado por unanimidade no Conselho de Desenvolvimento da RMC o projeto de criação do Centro de Operações em Emergências (COE) da Defesa
Civil.
A iniciativa prevê a criação de 20 salas de coordenação para discussão de politicas Públicas
voltadas para e redução de riscos de desastres e apoio a situações de crises instaladas nos
municípios. “As salas terão o mesmo padrão da existente em Campinas – a primeira do Brasil
e implantada com recursos da ONU. Os municípios também terão um drone para ações de
Defesa Civil. A capacitação será feita por Campinas com apoio da Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS) e Instituto Federal de Tecnologia do Ministério da Educação”,
contou Furtado.

Com investimento de R$ 100 mil de interesse público metropolitano, o projeto vai possibilitar
a gestão sistêmica de governança pública em nível municipal e metropolitano. Também
atende as diretivas do Marco de Sendai (2015/2030) e do Programa MCR 2030 que são auditados pelo Estado através do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
MCR2030
A MCR2030 visa assegurar que os municípios se tornem, até 2030, inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, contribuindo para diversos objetivos globais. No dia de 12 janeiro, Campinas foi reconhecida como 1º Centro de Resiliência do Brasil pelo Comitê de Coordenação
Global da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030) e Escritório das Nações
Unidas para Redução de Risco de Desastres (UNDRR).
Campinas compõe o seleto grupo de centros de resiliência formado por oito cidades de diferentes países (Coreia, Suécia, Espanha, Itália, Inglaterra, México, Colômbia e Brasil). O objetivo para o próximo triênio é que o grupo trabalhe para aprimorar a parceria entre as cidades e
capacitar outras comunidades a se tornarem mais resilientes a desastres
FONTE: https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/43166

Estimativa de Inteligência Nacional sobre Mudanças Climáticas
O Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI) divulgou hoje uma estimativa de inteligência nacional não classificada sobre as mudanças climáticas.
FO N T E : h t t p s : / / w w w. d n i . g ov / f i le s / O D N I / d o c u m e n t s / a ss e ss m e n t s / NIE_Climate_Change_and_National_Security.pdf

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

Sistemas de alerta precoce reforçadas são urgentemente necessários
para reduzir crises globais
Especialistas mundiais se reuniram para identificar componentes essenciais de um Sistema
Único de Inteligência em Saúde para alerta precoce e avaliação de risco.
São necessários melhores sistemas de alerta precoce para reduzir o risco de doenças zoonóticas emergentes desconhecidas – aquelas doenças que podem se espalhar entre animais e
pessoas. Esta mensagem foi compartilhada com os participantes do workshop do Grupo Consultivo Externo (EAG) do One Health Intelligence Scoping Study (OHISS) organizado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) em colaboração com a
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), a Organização Mundial da Saúde (OMS), também
conhecida como Tripartite, e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).
O workshop reuniu 65 partes interessadas de vários setores para apresentar o OHISS e reunir
informações sobre as melhores práticas para dados multissetoriais e sistemas de compartilhamento de informações em nível nacional e internacional, para fortalecer a integração de
dados, análise, avaliação de risco e relatórios. Os participantes incluíram especialistas técnicos do EAG, a equipe do OHISS e o Tripartite e o PNUMA.
A crise do COVID-19 enfatizou a necessidade de estar melhor preparado para futuras pandemias para reduzir o risco à segurança da saúde global. Prevenir uma futura pandemia ou
garantir uma resposta mais eficaz depende de sistemas de alerta precoce e identificação de
fatores de risco em mudança, incluindo sistemas que integrem informações de vários setores.
Portanto, o OHISS visa revisar os sistemas de informação existentes e desenvolver uma estrutura global de inteligência One Health para melhorar a detecção precoce e a avaliação de
risco. Esse sistema de alerta rápido permitirá a captura de dados em tempo real e protegerá
melhor a segurança da saúde global contra ameaças emergentes.
Uma abordagem One Health
Patógenos zoonóticos podem surgir a qualquer momento, ameaçando a saúde e o bem-estar
de todas as sociedades, incluindo as economias. Como a saúde de humanos, animais, plantas
e o meio ambiente em geral estão intimamente ligados e interconectados, os dados e informações coletados e avaliados para uma estrutura eficaz de inteligência One Health precisarão
ser amplos para permitir o alerta precoce de ameaças emergentes.
Estima-se que 60% dos patógenos humanos tenham origem em animais – cerca de três quartos dos quais são de origem selvagem. Uma abordagem One Health pode melhorar a detecção
precoce e a resposta rápida a ameaças potenciais na interface homem-animal-ambiente, protegendo a biodiversidade.
Ao coletar e compartilhar dados epidemiológicos e informações laboratoriais entre setores e
fronteiras, os países anteciparão e responderão com mais eficácia a surtos de doenças transmitidas por plantas, animais e alimentos.

Abordando as ameaças à saúde na interface animal-humano-ecossistemas
A Tripartite e o PNUMA estão aumentando sua colaboração para apoiar e integrar a implementação da abordagem One Health globalmente. No contexto do One Health, FAO, OIE, OMS
e PNUMA trabalham para apoiar os Membros a fortalecer os sistemas de monitoramento,
vigilância e notificação nos níveis regional, nacional e local para prevenir e detectar o surgimento de resistência antimicrobiana, emergência de doenças animais e zoonóticas e controlar a propagação da doença.
O workshop é um passo essencial em direção a um sistema de inteligência One Health mais
integrado, melhorando significativamente a detecção, avaliação e resposta global a riscos à
saúde compartilhados.
FO N T E : h t t p s : / / w w w. fa o . o rg / e m e rg e n c i e s / fa o - i n - a c t i o n / sto r i e s / s tories-detail/en/c/1469770/

Construindo resiliência agrícola a desastres induzidos por desastres naturais
Desastres induzidos por riscos naturais (NHID), como inundações , secas , tempestades severas e pragas e doenças animais têm impactos significativos, generalizados e duradouros nos
setores agrícolas em todo o mundo. Com a mudança climática definida para amplificar muitos
desses impactos, uma abordagem “business-as-usual” para a gestão de risco de desastres na
agricultura não pode continuar se quisermos enfrentar os desafios da produtividade agrícola
e crescimento sustentável e desenvolvimento sustentável. Com base em sete estudos de caso
– Chile , Itália , Japão , Namíbia , Nova Zelândia , Turquia e Estados Unidos – este relatório
conjunto da OCDE-FAO defende uma nova abordagem para aumentar a resiliência ao NHID na
agricultura. Ele explora as medidas de política, arranjos de governança, estratégias agrícolas
e outras iniciativas que os países estão usando para aumentar a resiliência agrícola ao NHID,
destacando boas práticas emergentes. Oferece recomendações concretas sobre o que mais
precisa ser feito para deixar de lidar com os impactos dos desastres, para uma abordagem ex
ante que se concentre na prevenção e mitigação dos impactos dos desastres, ajudando o setor
a estar melhor preparado para responder a desastres e adaptar e transformar para estar
melhor posicionado para futuros desastres.
FONTE: https://www.fao.org/3/cb5000en/cb5000en.pdf

Guia de preparação para emergências de saúde animal - terceira edição
As emergências de saúde animal estão evoluindo, mas continuam sendo uma das situações
mais difíceis que um país pode enfrentar. Doenças infecciosas e outras ameaças são cada vez
mais propensas a se espalhar rapidamente dentro de um país ou ao redor do mundo devido ao
crescimento populacional, à concentração de populações animais e ao desenvolvimento de
mercados, ao movimento de pessoas e animais e ao comércio mundial.
Este guia internacional de Boa Gestão de Emergências e Metodologia: Blocos de Construção
destina-se a ajudar a avançar os principais componentes da gestão de emergências à medida
que os países continuam seus esforços para trabalhar e se preparar juntos. Estabelece sistematicamente os elementos necessários para alcançar um nível adequado de preparação e
propõe uma abordagem de gestão de emergências zoossanitárias que inclui todos os tipos de
eventos, sejam causados por fenômenos naturais, incluindo os não infecciosos, ou por ações
humanas acidentais ou deliberadas. O guia também inclui a abordagem "One Health".
Esta é a terceira edição da publicação de 2011 intitulada Metodologia e boa gestão de emergência: elementos fundamentais. Guia de preparação para emergências de saúde animal
(2011)
Citar conteúdo como:
Gary, F., Clauss, M., Bonbon, E. e Myers, L. 2021. Metodologia e Boa Gestão de Emergências:
Blocos de Construção - Guia de Preparação para Emergências em Saúde Animal. Terceira
Edição . Manual de Produção Animal e Saúde da FAO No. 25. Roma, FAO.
FONTE:https://www.fao.org/3/cb3833es/cb3833es.pdf
FONTE:https://www.fao.org/3/ba0137s/ba0137s.pdf

Detecção de SARS-CoV-2 em animais de criação e de companhia
Reconhecendo a natureza zoonótica do SARS-CoV-2, as investigações sobre potenciais hospedeiros animais são de grande importância para melhorar a compreensão da epidemiologia do
COVID-19 e identificar espécies animais suscetíveis, bem como possível transmissão entre
humanos e animais. Descobertas positivas por uma reação em cadeia da polimerase em cães,
gatos, martas de criação e felinos selvagens em zoológicos levantaram preocupações sobre o
possível papel que o gado e os animais de companhia poderiam desempenhar na amplificação
e disseminação do vírus. Vários estudos analisando a afinidade de ligação do receptor
SARS-CoV-2 em diferentes espécies animais levantaram a hipótese de uma provável ampla
gama de hospedeiros animais, especialmente mamíferos. Estudos de campo precisam ser
realizados agora, a curto prazo, enquanto a circulação do vírus em humanos está em andamento em diferentes partes do mundo. Uma investigação completa da One Health é recomendada pela FAO para eventos em que gado e animais de companhia estão em contato próximo

com casos humanos confirmados de COVID-19, ou em situações em que animais testaram
positivo para SARS-CoV-2 na ausência de informações sobre o status da infecção em -Contato
com humanos. Ao analisar conjuntamente informações laboratoriais e epidemiológicas sobre
casos humanos e animais coletados por serviços de saúde pública e veterinários, a chamada
ligação de 4 vias, nossa compreensão da epidemiologia do COVID-19 e da transmissão potencial entre humanos e animais será bastante aprimorada.
Cite este conteúdo como:
FAO. 2021. Recomendações para a investigação epidemiológica de SARSCoV-2 em animais
expostos – detecção de SARS-CoV-2 em animais de criação e de companhia. Análise de Risco
de Saúde Animal da FAO – Gestão, No. 2. Roma.
https://doi.org/10.4060/cb7140en
FONTE:https://www.fao.org/3/cb3833es/cb3833es.pdf

Relatórios de Situação da OIE para a Gripe Aviária
A OIE conta com sua rede de especialistas para produzir análises da atual situação global da
gripe aviária. A frequência de produção desses relatórios de situação é altamente dependente
do número e gravidade das notificações de gripe aviária recebidas pelo OIE-WAHIS.
Os artigos apresentam brevemente os principais riscos que impulsionam os eventos atuais:
como as cepas interagem com os hospedeiros (aves selvagens e aves domésticas e, às vezes,
humanos) e o meio ambiente (estação e clima, sistemas de pecuária, ecossistemas) e como
os eventos podem evoluir. nos próximos meses.
Relatório de Situação 24
FONTE:https://www.oie.int/en/document/high-pathogenicity-avian-influenza-hpai-situation-report-24/
FONTE:https://www.fao.org/3/ca2942en/ca2942en.pdf

Flagelo Insidioso – Infraestrutura Crítica em Risco Biológico
A infraestrutura crítica e as funções críticas nacionais são ameaçadas, vulneráveis e sofrem
as consequências de ataques biológicos, acidentes e doenças naturais – em outras palavras,
estão em risco biológico. Os eventos biológicos podem destruir, incapacitar e interromper a
infraestrutura crítica e impedir que nossa sociedade funcione adequadamente e se proteja.
Doença e morte, comprometimento físico de setores, roubo e comprometimento de dados,
inventários just-in-time, reuniões em massa, trânsito desprotegido e outros sistemas de

distribuição e pouca consciência de onde e como as doenças se espalham são todas preocupantes. Quando os eventos biológicos sobrecarregam a infraestrutura crítica, os efeitos na
sociedade são em cascata, enfraquecendo ainda mais nosso país.
FONTE:https://biodefensecommission.org/wp-content/uploads/2021/10/CIKR_REPORT_final-web-2021.10.01.pdf

Precificação do Carbono: Qual o Papel dos Ajustes de Carbono nas Fronteiras?
Esta Nota Climática discute a lógica, o design e os impactos dos ajustes de carbono na fronteira (BCAs), taxas sobre carbono incorporado nas importações potencialmente correspondidas
por descontos para carbono incorporado nas exportações. Grandes disparidades na precificação de carbono entre países estão levantando preocupações sobre competitividade e vazamento de emissões, e os BCAs são um instrumento potencialmente eficaz para lidar com
essas preocupações. Os detalhes de design são críticos, no entanto. Por exemplo, limitar a
cobertura do BCA a indústrias com uso intensivo de energia e expostas ao comércio facilita a
administração e, inicialmente, o benchmarking de BCAs em intensidades de emissões
domésticas ajudaria a facilitar a transição para parceiros comerciais de emissões intensivas.
Também é importante considerar como aplicar BCAs em países com diferentes abordagens
para mitigação de emissões. Os BCAs são desafiadores porque apresentam riscos legais e
podem estar em desacordo com as responsabilidades diferenciadas dos países em desenvolvimento. Além disso, os BCAs fornecem apenas incentivos modestos para outros grandes
países emissores escalarem a precificação do carbono – um preço mínimo internacional do
carbono seria muito mais eficaz a esse respeito.
FONTE:https://www.imf.org/en/Publications/staff-climate-notes/Issues/2021/09/24/Carbon-Pricing-What-Role-for-Border-Carbon-Adjustments-46480
5

OMM confirma 2021 entre os sete anos mais quentes da história
O ano de 2021 foi um dos sete mais quentes já registrados, de acordo com dados coletados
pela Organização Meteorológica Mundial, OMM.
A agência da ONU divulgou nesta quarta-feira que o aquecimento global e outras tendências
climáticas devem continuar a longo prazo, como resultado de índices recorde de calor preso
em gases de efeito estufa na atmosfera.
Tendência continuará
Apesar do fenômeno La Ninã 2020-2022 ter resfriado temporariamente as temperaturas
médias globais, o ano passado registrou 1.11° C acima dos níveis da era pré-industrial
(1850-1900).

Com isso, 2021 foi o sétimo ano consecutivo em que a temperatura global ficou mais de 1°C
acima dos níveis pré-industriais.
A OMM utiliza seis bases de dados internacionais para garantir uma análise de temperatura
mais completa possível.
A agência explica que desde 1980, cada década tem sido mais quente do que a anterior e a
tendência é de que continue sendo assim. Os anos de 2016, 2019 e 2020 foram os três mais
quentes já registrados.
Secas
O secretário-geral da OMM declarou que o “aquecimento de longo prazo devido às emissões
de gases tem sido muito maior do que a variabilidade ano a ano das temperaturas médias
globais causadas por fatores climáticos”.
Petteri Taalas afirmou que “o ano de 2021 será lembrado por temperaturas recorde de 50° C
no Canadá, por chuvas excepcionais e por enchentes fatais na Ásia e na Europa, além de secas
na África e em partes da América do Sul”.
Impactos negativos
O chefe da OMM lembra que os impactos da mudança climática e de perigos ligados ao clima
tiveram “impactos arrasadores na comunidades de todos os continentes”.
A temperatura é apenas um dos indicadores da mudança climática. Outros fatores incluem
concentrações de gases de efeito estufa, calor nos oceanos, pH oceânico, nível do mar, volume
glacial e extensão do gelo marinho.
A agência da ONU lembra que o Acordo de Paris busca manter o aumento da temperatura
média global bem abaixo de 2°C acima dos níveis da era pré-industrial.
Com a marca de 1.11°C acima da era pré-industrial, alcançada em 2021, a temperatura global
já está se aproximando dos limites estipulados pelo acordo internacional.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/01/1776892?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=decea9ab46-EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_
20_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-decea9ab46-105027597

Estudo alerta para altos níveis de depressão entre trabalhadores de saúde da
América Latina
A pandemia de Covid-19 tem contribuído para índices elevados de depressão entre profissionais de saúde da América Latina. Uma pesquisa liderada pela Organização Pan-Americana da Saúde, Opas, mostra que os níveis de stress psicológico e até mesmo de pensamentos suicidas também estão altos.
O estudo foi feito em parceria com a Universidade do Chile e a Universidade de Columbia, nos
Estados Unidos. Entre 14,7% e 22% dos profissionais de saúde entrevistados apresentaram
sintomas de depressão e até 15% confirmaram já ter tido pensamentos suicidas.
Especialistas do Brasil
Segundo a Opas, em alguns países, o atendimento psicológico só estava ao alcance de apenas
um terço dos profissionais que precisavam do serviço. O diretor de Departamento de Saúde
Mental da Opas declarou que “a pandemia aumentou o peso sobre os profissionais de saúde”
devido às horas de trabalho ainda mais exaustivas e dilemas éticos que tiveram um impacto
na saúde mental.
Anselm Hennis lembrou que a pandemia ainda não acabou e por isso, “é essencial cuidar
daqueles que cuidam de nós”.
Foram entrevistados mais de 14,5 mil médicos, enfermeiros e outros trabalhadores de saúde
na Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Guatemala, México, Peru, Porto Rico, Venezuela
e Uruguai.
A Opas lista vários fatores que afetaram a saúde mental dos profissionais: necessidade de
receber apoio emocional e financeiro, receio de infecção de familiares, conflitos com parentes
de infectados e pessoas sob cuidados médicos e mudanças regulares nos turnos de trabalho.
Políticas específicas
Por outro lado, a confiança em que as instituições de saúde e os governos poderiam lidar com
a pandemia, ter o apoio dos colegas de profissão e ter uma conexão religiosa ou espiritual
foram apontados como fatores que ajudaram a proteger a saúde mental.
Um dos principais autores do estudo, o pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade do Chile, Rubén Alvarado, declarou que “a pandemia aumentou o stress, a ansiedade e a
depressão entre profissionais de saúde, revelando que os países não têm políticas específicas
para proteger a saúde mental do grupo”.
Por isso, o estudo destaca ser urgente desenvolver esse tipo de política e de ações, garantindo
ainda um ambiente de trabalho com condições adequadas, salários decentes e condições
contratuais estáveis.

Curso online gratuito
O epidemiologista da Universidade de Columbia e também autor do estudo, Ezra Susser, destaca que dois anos depois da pandemia, muitos profissionais não estão tendo o apoio necessário. Ele teme que muitos desenvolvam doenças mentais nos próximos anos.
Para promover estilos de vida saudáveis entre profissionais de saúde, a Opas acaba de lançar
um curso online gratuito sobre autocuidado. A capacitação ajuda a avaliar o stress relacionado
ao trabalho, identificar riscos e sinais de saúde mental desequilibrada.
Este documento foi atualizado em 14 de janeiro de 2022
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/01/1776532?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=f4abd82a08-EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_
18_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-f4abd82a08-105027597

Comunicações por Satélite para Alerta Antecipado, Monitoramento Ambiental
e Mudanças Climáticas
Ao compreender e fazer uso das tecnologias de comunicação via satélite, os governos podem
garantir eles estão mais bem preparados para emergências e desastres que podem ocorrer a
qualquer momento e que podem ser tãoresultado das mudanças climáticas; conflito; ação
humana, em ação ou erro ou até mesmo uma Pandemia.
F O N T E : h t t p s : / / w w w. i t u . i n t / e n / I T U - D / E m e r g e n c y - Te l e c o m m u n i c a tions/Documents/2020/2286%20ESOA%20Climate.pdf?csf=1&e=uwXPqj%E2%80%8B%20
%E2%80%8B

EVENTOS:

Em fevereiro, Projeto Elos lança seis publicações do Diagnóstico Municipal
em Proteção e Defesa Civil
O projeto realizou o diagnóstico das capacidades e necessidades das defesas civis, em quase
dois mil municípios brasileiros, com o objetivo de subsidiar a implementação e fortalecimento
da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. As publicações são os resultados das pesquisas, seminários e discussões - durante o ano de 2021 - entre instituições, pesquisadores,
defesas civis, profissionais, universidades e sociedade em geral, envolvidos nas ações de
gestão de risco e prevenção de desastres.
No próximo dia 02 de fevereiro (terça-feira), às 14h30, o Projeto Elos realiza o evento de lançamento do Volume Nacional e das cinco Publicações Regionais do Diagnóstico Municipal em
Proteção e Defesa Civil, apresentando os resultados das pesquisas, levantamentos e
discussões sobre as capacidades e necessidades de Estruturação, Capacitação e Governança
das defesas civis municipais.
O evento será transmitido pelo canal do YouTube da Série de Debates do Cemaden, com a presença de Maristela Baioni, representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); de Osvaldo Luiz Leal de Moraes, diretor do Centro Nacional de Monitoramento
e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), unidade de pesquisa do Ministério da Ciência.
Tecnologia e Inovações (MCTI); e de Alexandre Lucas Alves, secretário nacional de Proteção e
Defesa Civil, do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR).
O objetivo do Projeto Elos foi o de realizar o diagnóstico das necessidades e capacidades dos
órgãos municipais de Proteção e Defesa Civil, considerados os elos mais importantes do
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC).
As capacidades e necessidades foram analisadas considerando três eixos: Estruturação
(recursos materiais, organizacionais, financeiros e tecnológicos); Capacitação; e Governança
(mecanismos formais e informais de participação e coordenação de atores estatais e não-estatais).
Para o diagnóstico desses três eixos, foram considerados os retornos do questionário online
de quase dois mil municípios, mais entrevistas e espaços de discussão coletiva com profissionais de proteção e defesa civil de todo o Brasil.
“A intenção inicial era atingir 349 municípios, mas esse número foi quase sextuplicado”, destaca Victor Marchezini, coordenador do Projeto Elos.
Metodologia do Projeto Elos: participativa e compartilhamento de informações e conhecimentos
A equipe do Projeto Elos considerou que o diagnóstico de capacidades e necessidades municipais em Proteção e Defesa Civil foi uma etapa importante para trabalhar na formação da
Agenda, entendida como um primeiro passo para a formulação da política pública.

O coordenador do Projeto Elos no Cemaden, pesquisador Victor Marchezini, explicou que as
defesas civis municipais compartilharam seus sonhos, definiram seus desafios, formularam
soluções e propostas para lidar com estes desafios e exerceram a tomada de decisão por meio
de votação das ações prioritárias.
Nos meses de outubro e novembro de 2021, foram realizados eventos públicos e, também,
reuniões com membros do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), a fim de
discutir e aprimorar propostas para fortalecer a implementação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) nos municípios brasileiros.
Foram organizados cinco encontros online, com a participação de profissionais de proteção e
defesa civil, de pesquisadores (as) e de técnicos de diferentes instituições, representando
todos os estados do Brasil, totalizando mais de 1.400 participantes inscritos e muitas contribuições e interações, por meio do chat do YouTube e do formulário criado para coletar
impressões de forma anônima.
“O Projeto Elos conectou diversos atores, promoveu a troca de conhecimento, pesquisou as
necessidades e capacidades dos órgãos municipais de Proteção e Defesa Civil, como também
elaborou propostas para fortalecer a implementação da Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil nos municípios brasileiros.”, enfatizou Marchezini e complementa: “O encerramento do projeto, oficialmente, foi no dia 31 de dezembro de 2021. Mas, esperamos que tenha
uma segunda fase, para ajudar a reduzir os desastres que temos presenciado e os de risco de
ocorrência.”, destaca o pesquisador do Cemaden.
Acesso às discussões e debates dos encontros virtuais do Projeto Elos
O Projeto Elos é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, (SEDEC), do
Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), no âmbito da Cooperação Técnica Internacional BRA/12/017- Fortalecimento da Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no Brasil, por
meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A implementação do
projeto ocorreu por meio do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).
Os encontros virtuais do Projeto Elos estão disponíveis nos canais do YouTube “Série de Debates Cemaden” e “Projeto Elos Defesa Civil”.
Para acessar o Seminário Final: https://www.youtube.com/watch?v=vCKtMtng5Rw
Para acessar o Canal Série de Debates Cemaden: https://www.youtube.com/channel/UCli7dG6pJ6wPkJs53x3FK-w/videos
Para acessar o Canal do Projeto Elos: https://www.youtube.com/channel/UCNXPfvM0s66g8jja4YLPPjA/videos
Transmissão e inscrições para o evento
As inscrições para o evento de lançamento das publicações são gratuitas e podem ser feitas a
partir deste formulário: https://forms.gle/LDNQ9HmkPkvqSw3D8 .
Haverá emissão de certificados para todos aqueles que preencherem a lista de presença no
dia do encontro.
No próximo dia 02 de fevereiro, às 14h30 (horário de Brasília), a transmissão do evento de
Lançamento das seis publicações do Diagnóstico Municipal em Proteção e Defesa Civil poderá
ser acessada pelo endereço:
FONTE:https://www.youtube.com/channel/UCli7dG6pJ6wPkJs53x3FK-w

Respondendo ao próximo desastre: Construindo saúde e resiliência
climática nas américas
Desastres naturais e pandemias transcendem fronteiras, e a dupla ameaça de mudança
climática e COVID-19 revela a necessidade de uma resposta hemisférica mais colaborativa. O
Hemisfério Ocidental é particularmente vulnerável; A América Latina e o Caribe (ALC) é a
segunda região mais propensa a desastres do mundo, e as Américas sofreram 44% das
mortes mundiais por COVID-19 em janeiro de 2022. Com a nona Cúpula das Américas se aproximando rapidamente, como o região trabalham juntos para se preparar para o próximo
desastre?
Como parte de uma nova parceria com o Departamento de Estado dos EUA, o Adrienne Arsht
Latin America Center está reunindo organizações regionais para promover uma conversa
inclusiva sobre saúde e desastres naturais em antecipação à nona Cúpula das Américas.
Junte-se a nós para participar ativamente de uma conversa virtual, “Respondendo ao próximo
desastre: construindo saúde e resiliência climática nas Américas” na quinta-feira, 27 de janeiro, das 14h às 15h30 (ET). Palestrantes e membros do público compartilharão ideias sobre
formas de criar uma resposta hemisférica mais forte que prepare melhor toda a região para
pandemias e desastres naturais, com foco em comunidades vulneráveis. Todos os participantes terão a opção de enviar perguntas e comentários antes e durante este evento interativo.
A interpretação simultânea em inglês, espanhol e português estará disponível para os participantes do Zoom, assim como as legendas.
Observações de abertura:
Adrienne Arsht Vice-Presidente Executiva; Fundadora, Adrienne Arsht Latin America Center e
Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center Atlantic Council
Observações principais:
Dra. Carissa Etienne Diretora Organização Pan-Americana da Saúde
Caixas de som*:
•
Ministra Ximena Garzón Ministra da Saúde República do Equador
•
Secretário Rodrigo Rodriguez Tornquist Ex-secretário de Mudanças Climáticas, Desenvolvimento Sustentável e Inovação Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável República Argentina
•
Elizabeth Riley Diretora Executiva Agência de Gerenciamento de Emergências em
Desastres do Caribe
•
Patricia Wu Presidente do Grupo de Trabalho de Saúde Diálogo Empresarial das Américas; Vice-presidente e diretor administrativo da C&M International
*Oradores adicionais a serem anunciados
Tempo
14:00 - 15:00 (GMT-5)
FONTE:https://www.atlanticcouncil.org/event/building-health-and-climate-resilience-in-the-americas/#event-registration
FONTE:https://www.atlanticcouncil.org/programs/adrienne-arsht-latin-america-center/summit-of-the-americas/

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/

