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O vanguardismo de Campinas na implantação das iniciativas da Campanha Construindo Cida-
des Resilientes (MCR2030) do Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco de Desas-
tres (UNDRR) foi realçado em debate da Defesa Civil do Estado de São Paulo. O evento, realiza-
do no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, nesta terça-feira, dia 19 de julho, teve a 
participação do coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, e 
integrou o encerramento de um curso modular sobre o tema.

No encontro, foi abordada a importância da Campanha para o fortalecimento do Sistema Esta-
dual de Proteção e Defesa Civil. Os participantes também discutiram como ampliar o autocon-
hecimento das cidades e as boas práticas para o desenvolvimento da resiliência a nível local.

Na abertura do debate, o diretor do departamento estadual de Proteção e Defesa Civil, tenente 
Coronel PM Araújo Monteiro, disse que a realização de curso sobre a Campanha é uma ferra-
menta importantíssima para a Defesa Civil. “A própria missão das Organizações das Nações 
Unidas (ONU) fortalece nossos sistemas e a participação e integração dos municípios para o 
enfrentamento dos fenômenos adversos”. Já o assessor técnico de Resiliência Urbana do 

Experiência de Campinas como Cidade Resiliente é destaque em debate



Escritório da ONU para a redução do risco de desastres, Clément da Cruz, ressaltou que a 
sensibilização para a MCR2030 é essencial para o crescimento da compreensão dos riscos e 
vulnerabilidades das populações, pelos gestores locais, para desenvolver e planejar ações de 
redução de riscos.

Em sua participação, Sidnei Furtado destacou que Campinas e as cidades da região deram 
conta das tarefas que lhe foram atribuídas e que, além das boas experiências, é importante 
falar sobre o que não deu certo, para que outros municípios não cometam os mesmos erros. 
Ele também ressaltou que o processo de construção de resiliência é desafiador e é responsa-
bilidade de quem está no Sistema da Defesa Civil explicar todas as questões em uma lingua-
gem acessível às realidades locais.

Ele também discorreu sobre a exigência do trabalho sistêmico, que julga imprescindível. “Os 
diferentes serviços precisam compreender o que os outros fazem e sua própria importância 
no sistema para integrar essas políticas públicas num processo de resiliência, trabalhando de 
forma harmônica”, resumiu.

O debate também teve a participação do diretor do Núcleo de Prevenção do Centro de Estudos 
e Pesquisas em Defesa Civil (Cepedec), 1º Tenente PM Lourençon.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45168 

Curitiba renovou sua participação na campanha Construindo Cidades Resilientes (Making 
Cities Resilient) - MCR 2030, liderada pelo Escritório das Nações Unidas (ONU), que visa à 
redução de desastres e o desenvolvimento de resiliência urbana. O município fazia parte do 
comitê das cidades participantes até 2020 e, nesta semana, recebeu o aceite da organização 
para dar continuidade aos trabalhos até 2030.

O secretário municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba, Péricles de Matos, explica que 
a cidade é referência mundial em boas práticas nessa área e busca avançar ainda mais. Hoje, 
um comitê gestor municipal coordenado pela Defesa Civil se dedica nesse trabalho.

“Curitiba possui um comitê que conta com a participação de representantes de toda a estrutu-
ra da administração pública municipal que busca incansavelmente soluções práticas para os 
problemas da cidade moderna. Esse trabalho inclui de forma prioritária ações que possam 
prever e evitar desastres.”

Novas metas

Novas metas da campanha foram definidas pela ONU até 2030. Inclusive, no último mês, uma 
reunião do Comitê Gestor com um representante do Escritório das Nações Unidas para a 
Redução de Riscos discutiu como se darão as novas fases.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Curitiba, Nelson Ribeiro, uma das primeiras 
demandas será a análise evolutiva das ações com uso de uma ferramenta capaz de demons-

Curitiba renova participação em campanha de cidades resilientes da ONU
Prevenção de desastres



trar o nível de resiliência da cidade antes e depois da implantação dessas iniciativas. 

“Nessa nova fase também vamos compartilhar todas as ações desenvolvidas, obter infor-
mações sobre aquilo que tem sido realizado em outras cidades ao redor do mundo que 
possam ser aproveitadas pelo município, além de divulgar aquilo que nossa cidade já tem 
como exemplo”, esclarece o coordenador.  

FONTE:https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-renova-participacao-em-campanha-de-cidades-resilientes-da-onu/64708 

Evento teve como foco o plano nacional que busca reduzir a extinção de espécies desses inse-
tos por meio de ações da sociedade.

Dentro das ações da Operação Estiagem 2022, foi realizada nesta sexta-feira, dia 22 de julho, 
uma oficina sobre o Plano de Ação Nacional (PAN) para a Conservação dos Insetos Polinizado-
res Ameaçados de Extinção, no auditório de Defesa Agropecuária da Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral (CATI), em Campinas. O evento foi promovido pelo Centro de Resiliên-
cia a Desastres de Campinas (CRDC), coordenado pela Defesa Civil, e o Centro de Estudos e 
Pesquisas sobre Desastres na Universidade (Ceped) da Unicamp, com apoio da Agência 
Metropolitana de Campinas (Agemcamp).

Ministrada por especialistas do Centro Nacional de Avaliação da Biodiversidade e de Pesquisa 
e Conservação do Cerrado (CBC), do Instituto Chico Mendes (ICMBio), e pela Secretaria Esta-
dual de Agricultura, a oficina abordou o plano de ação para mais de 60 espécies de insetos 
polinizadores, incluindo abelhas, borboletas e mariposas.

O objetivo do PAN é reduzir o risco de extinção destes insetos com ações integradas entre 
sociedade e poder público, de modo a promover a conservação dos habitats e a manutenção 
das funções e serviços ecossistêmicos de polinização. Entre as ações necessárias estão a 

Defesa Civil e Unicamp promovem oficina sobre conservação de polinizadores



redução das ameaças aos insetos polinizadores, tais como substâncias tóxicas, queimadas, 
extração irregular e espécies exóticas invasoras.

Segundo o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, a oficina permitiu aos “agen-
tes terem dimensão da importância e necessidade da proteção dessas espécies para poder 
integrar essa demanda em futuros planejamentos”.

Como desdobramento da oficina, o ICMBio fará a compatibilização das áreas estratégicas de 
proteção de abelhas em Campinas com as áreas de risco para queimadas mapeadas pela 
Defesa Civil de Campinas. “A primeira etapa é esse diagnóstico e a partir desse mapeamento, 
novas ações de proteção poderão ser planejadas”, afirmou Furtado.

 Além de Campinas, a oficina também teve participantes de Cosmópolis, Pedreira, Paulínia e 
Americana.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45213

Realizado pela Defesa Civil e EGDS, o curso teve participação de agentes de Campinas, Nova 
Odessa, Valinhos e Taubaté.

Profissionais de quatro cidades concluíram nesta sexta-feira, dia 22 de julho, o quinto curso 
de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAS – sigla em inglês), conhecidas como drones. A 
capacitação contou com 16 alunos e teve carga horária de 30 horas.

As aulas foram realizadas no Centro de Resiliência da Defesa Civil no Parque Ecológico. Além 
de profissionais de Campinas, participaram agentes de Nova Odessa, Valinhos e Taubaté. Inte-
grantes da Sanasa, Guarda Municipal e Secretaria de Habitação de Campinas também realiza-
ram a capacitação.

Mais 16 agentes de quatro cidades são capacitados para operar drones



O curso, promovido pela Defesa Civil e Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor 
(EGDS), ambos de Campinas, tem apoio da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp) 
do governo do Estado e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de SP (IFSP) 
de Rio Claro. Os drones podem ser utilizados em vistorias em áreas de risco, monitoramento 
de queimadas, além de auxiliarem em atividades das áreas da saúde e segurança.

De acordo com o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, a cidade assumiu o 
compromisso de auxiliar outros municípios em ações relacionadas à prevenção de desastres. 
É um de seus papéis como o primeiro Centro de Resiliência do Brasil indicado pelo Comitê de 
Coordenação Global da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030) e Escritório das 
Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres-UNDRR.

Para os municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC), a habilitação também 
atende à necessidade daqueles que desejam criar um Centro de Operação de Emergência 
(COE), contou Furtado. O recurso do Conselho da RMC para instalação dos COEs, espaços 
para discussão e desenvolvimento de medidas de prevenção de desastres, em municípios da 
região, são aprovados somente após os gestores das respectivas Defesas Civis terem se cer-
tificado para a operação dos drones.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45211 

Município está há mais de 50 dias sem chuvas significativas e período de seca eleva risco de 
incêndios.

A Defesa Civil de Campinas pede a colaboração da população para não fazer limpeza de terre-
nos com fogo ou queimar entulhos. O município está em um período de estiagem extrema, 
com mais de 50 dias sem chuvas significativas e, neste cenário, as queimadas representam 
um risco ainda maior, tanto ao ambiente quanto à saúde pública.

O diretor do serviço, Sidnei Furtado, alerta que qualquer foco de incêndio representa um grave 
problema a toda a sociedade. “A queima de plásticos, por exemplo, gera uma fumaça tóxica 
que pode trazer riscos à saúde das pessoas no entorno”, destacou.

Outro alerta é para a fabricação, armazenamento ou soltura de balões. Essas ações são crimi-
nosas e os munícipes que os avistarem devem acionar o Disque Denúncia pelo telefone 181.

Para agosto, mês mais seco do ano, a previsão é de nível de alerta alto para Campinas e 
região, considerando que não houve chuva suficiente para alívio do clima seco.

A Operação Estiagem 2022, coordenada pela Defesa Civil de Campinas, segue até final de 
setembro e inclui vistoria, monitoramento, conscientização da população e treinamento para 
a prevenção e combate a queimadas e incêndios. O trabalho compreende o período mais seco 
do ano, quando aumenta o risco de focos de incêndio, doenças respiratórios e crises hídricas.

A Operação Estiagem também monitora o índice de Umidade Relativa do Ar (URA). De maio 
deste ano até agora, Campinas entrou em Estado de Alerta (quando a URA registra índice 
entre 12% e 20%) por quatro vezes e em Estado de Atenção (índice de URA entre 20% e 30%) 

Defesa Civil faz alerta contra queimadas devido à estiagem extrema



por 34 vezes.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45215

Lançamento ocorreu nesta quinta-feira, dia 14, no auditório do Parque Tecnológico

A Defesa Civil de Rio Preto apresentou na manhã desta quinta-feira, 14, o Plano Municipal 
Integrado de Gerenciamento de Assistências Humanitárias para Situações de Desastres. A 
reunião contou com a participação das instituições que atuam no atendimento às vítimas em 
todo tipo de ocorrências.

O encontro foi a primeira etapa do planejamento municipal para chegar a um documento 
geral, que será resultado da junção dos planos parciais apresentados individualmente por 
essas instituições.

“A ideia é juntar todas as expertises em um documento que aponte as colaborações de cada 
instituição, assim como as limitações e como superá-las”, explicou o coordenador da Defesa 
Civil Carlos Lamin.

A versão inicial do plano traz o mapeamento da cidade com a divisão por regiões e quantifi-
cação do nível de risco de ocorrências de grandes proporções em cada uma delas. O relatório 
aponta as localizações em que deve haver atenção permanente das autoridades públicas e a 
manutenção de estruturas de atendimento emergencial – como a região do aeroporto.

Além do zoneamento, o projeto prevê a criação da Coordenação Geral de Desastre (CGD) e da 
Coordenação de Gerenciamento de Emergência (CGE), grupos que serão acionados no caso 
de qualquer ocorrência com múltiplas vítimas.

“Precisamos estar prontos para criar alojamentos, abrigos e dar suporte rápido e eficiente em 
caso de um eventual desastre, seja qual for a sua origem ”, explicou Lamin.

Participaram do encontro representantes do Hospital de Base, da Santa Casa, Samu, 

Defesa Civil apresenta Plano de Assistência Humanitária



Diretor-geral da OMS declara que surto de monkeypox constitui uma 
emergência de saúde pública de importância internacional

Corpo de Bombeiros, Semae, Empro, Emcop e das secretarias de Trânsito, Esportes, Edu-
cação, Assistência Social e Habitação, além do Fundo Social de Solidariedade.

FONTE:https://www.riopreto.sp.gov.br/defesa-civil-apresenta-plano-de-assistencia-humanitaria/  

 

Com mais de 16 mil casos notificados em 75 países desde o início de maio deste ano, o dire-
tor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou 
neste sábado que o atual surto de monkeypox (varíola dos macacos) constitui uma Emergên-
cia de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII).

“Temos um surto que se espalhou rapidamente pelo mundo, por meio de novos modos de 
transmissão, sobre os quais entendemos muito pouco e que atendem aos critérios do Regula-
mento Sanitário Internacional”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“A avaliação da OMS é que o risco de varíola dos macacos é moderado em todas as Regiões do 
mundo, a exceção da Europeia, onde avaliamos o risco como alto”, disse diretor-geral, acres-
centando que “há também um risco claro de maior disseminação internacional, embora o 
risco de interferência no tráfego internacional permaneça baixo no momento”.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa virtual após a segunda reunião do Comitê 
de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional sobre o surto de varíola em vários 
países.

FONTE:https://www.paho.org/pt/noticias/23-7-2022-diretor-geral-da-oms-declara-que-surto-monkeypox-constitui-uma-emergencia-s
aude

A República Federativa do Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mun-
dial da Saúde (OPAS/OMS) assinaram nesta segunda-feira (18), em Brasília, a Estratégia de 
Cooperação de País para o período de 2022 a 2027. Esse documento define a visão estratégica, 
as prioridades de saúde pública, o compromisso e a responsabilidade compartilhada entre o 
Estado brasileiro e o organismo internacional.

Esse documento resultou do diálogo entre a OPAS/OMS e suas instituições parceiras no 
Brasil, especialmente o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde (CNS), o Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde (CONASEMS).

Também foram consideradas em sua construção o Plano Estratégico (2020-2025) da OPAS, a 
Agenda de Saúde Sustentável para as Américas (2018-2030), o 13º Programa Geral de Trabal-
ho da OMS, as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Marco de Coope-
ração das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (UNSDCF) 2023-2027, Estraté-
gia para Acesso Universal à Saúde e Cobertura Universal de Saúde, entre outros documentos.

Brasil e OPAS/OMS definem prioridades em saúde para os próximos 5 anos



Prioridades - A partir dessas referências, foram definidas cinco prioridades estratégicas. A 
primeira é proteger e promover a saúde da população, principalmente das pessoas em 
situação de vulnerabilidade. O documento também foca na recuperação, melhoria e fortaleci-
mento dos serviços de saúde e os programas prioritários impactados pela pandemia de 
COVID-19.

A Estratégia de Cooperação de País busca ainda contribuir para que o Sistema Único de Saúde 
(SUS) do Brasil possa ser mais resiliente, equitativo e eficaz, de acordo com as necessidades 
da população, bem como reforçar a preparação, a resposta oportuna e a recuperação nas 
emergências, nos desastres e em futuras pandemias, com a participação das comunidades 
afetadas.

A outra prioridade estratégica tem a ver com o impulsionamento da pesquisa, da inovação e 
da geração de conhecimentos científicos e tecnológicos em saúde, incluindo aqueles voltados 
ao desenvolvimento e produção de medicamentos, vacinas, fitoterápicos e outros produtos. “E 
tudo sempre sustentado pelos princípios da equidade e da solidariedade que o Brasil tem com 
nossa região das Américas e o mundo”, afirmou a representante da OPAS/OMS no Brasil, 
Socorro Gross, acrescentando a importância da cooperação descentralizada para o fortaleci-
mento das capacidades nacionais, estaduais e municipais.

“A OPAS é de fundamental importância para o Sistema Único de Saúde, como ficou demons-
trado nos momentos que atravessamos durante a pandemia. E essa nova cooperação nos dá 
uma série de oportunidades de diálogo, de construção conjunta e de defesa do Sistema Único 
de Saúde”, ressaltou o secretário-executivo do Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde (CONASEMS), Mauro Junqueira.

FONTE:https://brasil.un.org/pt-br/191020-brasil-e-opasoms-definem-prioridades-em-saude-para-os-proximos-5-anos?utm_source=f
eedburner&utm_medium=email

Como a crise em saúde pública causada pela pandemia da COVID-19 ajuda a compreender o 
funcionamento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) nas fases de prepa-
ração e resposta a desastres em saúde no Brasil? A resposta a essa pergunta se dará por 
meio do seguinte objetivo geral: compreender o funcionamento do SINPDEC no enfrentamen-
to à COVID-19, com ênfase na atuação do Ministério da Saúde (MS), órgão gestor de combate 
às ameaças em saúde. Para tanto, três objetivos específicos serão explorados: caracterizar a 
(doença) COVID-19 como evento em saúde pública com potencial causador de desastre, situar 
os conceitos de preparação e resposta na literatura de governança de desastres e identificar 
previsões legais e funcionamento da gestão de desastres no Brasil. A despeito das tensões 
decisórias no âmbito político, a burocracia profissional brasileira conseguiu garantir a 
ativação do sistema de governança de desastres relativa às fases de preparação e resposta. 
Contudo, sua ativação não foi suficiente para aplacar a crise, cujo agravamento expõe falhas 
nas fases de prevenção e mitigação de desastres, bem como a falta de uma resposta ao 
desastre em âmbito federativo. 

FONTE:https://www.scielo.br/j/rap/a/9RXpLg9yPfGFMXDTGLCqqRF/?format=pdf&lang=pt 

Preparação e resposta a desastres do Brasil na pandemia da COVID-19



Ajudando o pólen a vencer o calor para salvar a agricultura global

Em junho passado, Aaron Flansburg sentiu o aumento da temperatura e sabia o que isso 
significava para sua colheita de canola. Um agricultor de quinta geração no estado de Washin-
gton, Flansburg multiplica seu plantio de canola para florescer nas semanas frias do início do 
verão. Mas no ano passado, seus campos foram atingidos por um calor de 108 graus Fahren-
heit assim que as flores se abriram. “Isso é praticamente inédito para nossa área ter uma 
temperatura como essa em junho”, diz ele.

Flores amarelas sufocaram, a reprodução parou e muitas sementes que teriam sido prensa-
das para óleo de canola nunca se formaram. Flansburg rendeu cerca de 600 a 800 libras por 
acre. No ano anterior, em condições climáticas ideais, ele havia chegado a 2.700.

Muitos fatores provavelmente contribuíram para essa colheita ruim – o calor e a seca persisti-
ram ao longo da estação de crescimento. Mas um ponto está se tornando alarmantemente 
claro para os cientistas: o calor é um assassino do pólen. Mesmo com água adequada, o calor 
pode danificar o pólen e impedir a fertilização na canola e em muitas outras culturas, incluin-
do milho , amendoim e arroz.

Por esse motivo, muitos produtores buscam que as culturas floresçam antes que a tempera-
tura suba. Mas, à medida que as mudanças climáticas aumentam o número de dias acima de 
90 graus em regiões do mundo, e trechos de vários dias de calor extremo se tornam mais 
comuns , acertar o momento pode se tornar um desafio, se não impossível.

Por volta de 90 graus, as proteínas que alimentam o metabolismo de um grão de pólen 
começam a se decompor.

Diante de um futuro mais quente, os pesquisadores estão procurando maneiras de ajudar o 
pólen a vencer o calor. Eles estão descobrindo genes que podem levar a variedades mais tole-
rantes ao calor e cultivares que podem sobreviver ao inverno e florescer antes do calor. Eles 
estão sondando os limites precisos do pólen e até mesmo colhendo pólen em larga escala 
para pulverizar diretamente nas plantações quando o clima melhorar.

Em jogo está grande parte da nossa dieta. Cada semente, grão e fruta que comemos é um 
produto direto da polinização, explica a bioquímica Gloria Muday, da Wake Forest University, na 
Carolina do Norte. “O parâmetro crítico é a temperatura máxima durante a reprodução”, diz 
ela.

A criação de sementes começa quando um grão de pólen deixa a antera do órgão reprodutor 
masculino de uma planta (o estame), pousa no estigma pegajoso de um órgão reprodutor 
feminino (o pistilo) e começa a crescer um tubo. Este tubo é formado por uma única célula que 
cresce através do estigma e desce por um talo chamado estilete até chegar ao ovário, onde 
entrega o material genético do grão de pólen. O crescimento do tubo polínico é um dos exem-
plos mais rápidos de crescimento celular em todo o mundo das plantas, diz Mark Westgate, 
professor emérito de agronomia da Iowa State University. “Ela cresce até um centímetro por 
hora, o que é incrivelmente rápido”, diz ele.

Crescer a tal ponto requer energia. Mas em temperaturas que começam em torno de 90 graus 
para muitas culturas, as proteínas que alimentam o metabolismo de um grão de pólen 



começam a se decompor, diz Westgate.

De fato, o calor impede não apenas o crescimento do tubo, mas também outros estágios do 
desenvolvimento do pólen. O resultado: um grão de pólen pode nunca se formar, ou pode 
explodir, deixar de produzir um tubo ou produzir um tubo que exploda.

Nem todas as cultivares são igualmente suscetíveis ao calor. De fato, os pesquisadores ainda 
estão trabalhando nos mecanismos moleculares que permitem que o pólen de algumas culti-
vares sobreviva enquanto o pólen de outras morre.

Por exemplo, a fertilização é notoriamente sensível ao calor em muitas cultivares de tomate – 
uma cultura que em 2021 cobriu 274.000 acres de campos abertos apenas nos Estados 
Unidos. Se o clima ficar muito quente, diz Randall Patterson, presidente da Associação de 
Produtores de Tomate da Carolina do Norte, “o pólen vai queimar”. Patterson cronometra 
suas plantações de tomate para florescer durante o período mais longo de noites abaixo de 70 
graus e dias abaixo de 90. Normalmente, ele tem uma janela de três a cinco semanas em que 
o clima coopera para cada uma de suas duas estações anuais de cultivo. “Se ficar mais quente 
e se tivermos mais noites acima de 70 graus”, diz ele, “isso fechará nossa janela”.

Muday estuda o pólen de um tomateiro mutante que pode conter pistas para manter essa 
janela aberta. Em 2018, sua equipe relatou que os antioxidantes conhecidos como flavonóis 
desempenham um papel importante na supressão de moléculas, chamadas ROS, que, de 
outra forma, aumentariam para níveis destrutivos em altas temperaturas.

FONTE:https://thebulletin.org/2022/07/helping-pollen-beat-the-heat-to-save-global-agriculture/#post-heading 



Líderes da ONU fazem apelo conjunto sobre crise de insegurança alimentar

Os representantes do Fundo Monetário Internacional, Grupo Banco Mundial, Organização 
Mundial do Comércio (OMC), Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agri-
cultura (FAO) e do Programa Mundial de Alimentos (WFP) emitiram um comunicado conjunto 
pedindo que ações urgentes sejam tomadas diante da crise alimentar global de insegurança 
alimentar.  O documento foi publicado nesta quarta-feira (20) e pede que líderes tomem ações 
de curto e longo prazo em quatro áreas principais: apoio imediato às populações vulneráveis, 
facilitação do comércio e do abastecimento internacional de alimentos, impulsionamento da 
produção, e investimento em agricultura resiliente ao clima. Em junho de 2022, o número de 
pessoas sofrendo com insegurança alimentar severa, e que tiveram seu acesso a alimentos 
restringido no curto prazo a ponto de suas vidas e meios de subsistência estarem em risco, 
aumentou para 345 milhões em 82 países, segundo o WFP.

FONTE:https://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1600238/ 

Brazzaville – A África enfrenta um risco crescente de surtos causados por patógenos zoonóti-
cos, como o vírus da varíola dos macacos, que se originou em animais e depois mudou de 
espécie e infectou humanos. Houve um aumento de 63% no número de surtos zoonóticos na 
região na década de 2012-2022 em comparação com 2001-2011, segundo análise da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS).

A análise conclui que entre 2001-2022 houve 1843 eventos de saúde pública comprovados 
registrados na região africana da OMS. Trinta por cento desses eventos foram surtos de 
doenças zoonóticas. Embora esses números tenham aumentado nas últimas duas décadas, 
houve um pico particular em 2019 e 2020, quando os patógenos zoonóticos representaram 
cerca de 50% dos eventos de saúde pública. A Doença do Vírus Ebola e outras febres hemorrá-
gicas virais constituem quase 70% desses surtos; com dengue, antraz, peste, varíola dos 
macacos e uma série de outras doenças que compõem os 30% restantes.

Os dados mais recentes sobre a varíola dos macacos encontram um aumento significativo nos 
casos desde abril de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021. O aumento é 
observado principalmente na República Democrática do Congo e na Nigéria, e pode ser par-
cialmente atribuído à vigilância aprimorada da varíola e aos testes laboratoriais capacidade 
nos países, embora investigações detalhadas estejam em andamento. No entanto, essa 
tendência de aumento ainda é menor do que em 2020, quando a região registrou seus maiores 
casos mensais de varíola. No geral, os casos de varíola dos macacos vêm aumentando desde 
2017, exceto em 2021, onde houve uma queda repentina. De 1 de janeiro a 8 de julho de 2022, 
houve 2.087 casos cumulativos de varíola dos macacos, dos quais apenas 203 foram confir-
mados. A taxa geral de letalidade para os 203 casos confirmados é de 2,4%. Dos 175 casos 
confirmados para os quais existem dados específicos.

O aumento de casos zoonóticos pode ser devido a vários motivos. A África tem a população 

Na África, salto de 63% em doenças transmitidas de animais 
para pessoas vistas na última década



que mais cresce no mundo e há uma demanda crescente por alimentos derivados de animais, 
incluindo carne, aves, ovos e leite. O crescimento populacional também está levando ao 
aumento da urbanização e à invasão dos habitats da vida selvagem. As ligações rodoviárias, 
ferroviárias, marítimas e aéreas também estão melhorando em toda a África, aumentando o 
risco de surtos de doenças zoonóticas se espalharem de áreas remotas onde há poucos habi-
tantes para grandes áreas urbanas. Como vimos com os surtos de Ebola na África Ocidental, 
pode haver um número devastador de mortes e casos quando as doenças zoonóticas chegam 
às cidades.

“Infecções originadas em animais e depois saltando para humanos acontecem há séculos, 
mas o risco de infecções em massa e mortes era relativamente limitado na África. A infraes-
trutura de transporte precária atuou como uma barreira natural”, disse o Dr. Matshidiso 
Moeti, Diretor Regional da OMS para a África. “No entanto, com o transporte melhorado na 
África, há uma ameaça crescente de patógenos zoonóticos viajando para grandes centros 
urbanos. Devemos agir agora para conter as doenças zoonóticas antes que possam causar 
infecções generalizadas e impedir que a África se torne um ponto de acesso para doenças 
infecciosas emergentes”.

FONTE:https://www.afro.who.int/news/africa-63-jump-diseases-spread-animals-people-seen-last-decade 

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e o Centro de Excelência 
para a Redução  da Oferta de Drogas Ilícitas no Brasil (CdE) publicaram, na última terça-feira 
(19), a quarta edição da série “Cocaine Insights”, publicação que fornece, em formato acessí-
vel e informativo, os mais recentes conhecimentos e tendências sobre questões relacionadas 
aos mercados da cocaína como o comércio ilícito da droga, o seu impacto, e as perspectivas 
para o futuro.  A nova edição mostra que a COVID-19 afetou as atividades das forças de segu-
rança, comprometeu as atividades de grupos do crime organizado, impactou os fluxos de 
cocaína e cannabis e induziu mudanças nas modalidades de tráfico, entre outros impactos no 
mercado de cocaína no Brasil e na região. O relatório também detalha como a oferta de cocaí-
na variou entre Unidades Federativas (UFs), apesar de um declínio geral nas quantidades 
apreendidas no início do período de pandemia. Os dados sobre as apreensões de cocaína no 
país sugerem que, após o início da pandemia, houve uma tendência crescente da droga nos 
estados do oeste do país, enquanto se observa uma tendência decrescente nos estados a 
leste, à medida que os fluxos dos portos marítimos para fora do país diminuíram.

FONTE:https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Cocaine_Insights4_2022.pdf

Relatório detalha impactos da COVID-19 nas rotas de cocaína no Brasil



Onda de calor do verão ressalta a importância 
do foco de segurança climática da OTAN

Em 18 de julho, a Força Aérea Real do Reino Unido interrompeu os voos de sua maior base 
aérea porque a ' pista havia derretido ' – uma frase que meus colegas sugeriram que espera-
riam ler em um romance distópico de ficção científica sobre o futuro. Infelizmente, essa man-
chete era muito real, já que países em toda a Europa lutavam contra ondas de calor recordes 
causadas pelas mudanças climáticas. 

Enquanto parte da RAF foi (temporariamente) aterrada, outros militares europeus – na Espan-
ha, Alemanha , França , Portugal , Chipre e Eslovênia – estavam ajudando a combater incên-
dios sem precedentes em seus países. Quase metade da UE e do Reino Unido está em risco 
de seca, com o Centro de Pesquisa Conjunta da Comissão Europeia avaliando que o estresse 
hídrico e térmico estão reduzindo os rendimentos das colheitas e sobrecarregando a pro-
dução de energia em todo o continente. Dado que crises alimentares e energéticas eram 
esperadas muito antes desta onda de calor, devido à invasão russa da Ucrânia, o secre-
tário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, não poderia ter pedido uma ilustração melhor de sua 
afirmação de que a mudança climática é um “multiplicador de crise ”.

Stoltenberg proferiu essa frase apenas algumas semanas antes desta última onda de riscos 
climáticos, na Cúpula anual dos líderes da OTAN em Madri, onde a aliança anunciou a meta de 
reduzir as emissões em pelo menos 45% até 2030 e reduzir para zero líquido até 2050. Dizendo 
“o que pode ser medido pode ser cortado”, Stoltenberg observou que a OTAN criou uma nova 
metodologia para medir as emissões militares. Os detalhes da metodologia ainda não foram 
divulgados, no entanto, embora um relatório da imprensa sugira que o ano de comparação 
base será 2019, e a meta de 45% se aplicará às instalações políticas e militares da OTAN, 
bem como a equipamentos militares de propriedade da OTAN, como aviões de vigilância e 
drones.

Houve outros anúncios climáticos na Cúpula também. O novo Conceito Estratégico para a 
aliança – um documento orientador de alto nível – refere-se repetidamente aos riscos das mu-
danças climáticas, enfatizando a prevenção de crises e a segurança cooperativa como camin-
hos para gerenciar os riscos climáticos. A OTAN também lançou uma “ Avaliação do Impacto 
das Mudanças Climáticas e da Segurança”, conforme exigido pelo Plano de Ação de Mudança 
Climática e Segurança de 2021 adotado pela aliança. A nova avaliação fornece uma análise de 
alto nível de como as mudanças climáticas estão impactando a OTAN em quatro áreas princi-
pais: 1) o ambiente estratégico; 2) seus bens e instalações; 3) suas missões e operações 
multidomínio; e 4) sua resiliência e preparação civil. O relatório também inclui um gráfico 
útil identificando oportunidades de mitigação, adaptação e sobreposição para o futuro da 
aliança. 

É importante ressaltar que a OTAN não está apenas identificando riscos, mas também finan-
ciando oportunidades para enfrentá-los. A aliança revelou um novo Fundo de Inovação de 
US$ 1 bilhão na Cúpula – o primeiro fundo de capital de risco do mundo a investir em tecnolo-
gias de uso duplo, inclusive na área de energia. O fundo complementa o Acelerador de 
Inovação em Defesa da OTAN para o Atlântico Norte – ou DIANA – que apoia o desenvolvimen-
to e adaptação de tecnologias emergentes de dupla utilização a desafios críticos de segurança 
e defesa. Como observou o novo relatório do Grupo de Especialistas do IMCCS, Defesa Des-



carbonizada , ambas as iniciativas podem desempenhar um papel importante nas tecnologias 
de energia limpa e adaptação ao clima.

No geral, a OTAN moveu a bola para o campo sobre segurança climática na cúpula de 2022, 
mas há muito mais a fazer se a aliança quiser realmente preparar seus países membros para 
as ameaças à segurança climática que já estão aqui, muito menos as ainda mais intensifica-
das efeitos esperados nas próximas décadas. No futuro, a aliança deve concentrar seus 
esforços em três áreas:

1) Demonstrar Eficácia Operacional: A OTAN deve continuar a identificar e promover oportu-
nidades de mitigação e adaptação climática que aumentarão a eficácia militar. Essa aborda-
gem será fundamental para trazer os países da aliança que são mais céticos em relação à 
ação climática;

2) Compartilhar as melhores práticas: Muitos países da aliança já estão buscando tecnolo-
gias de energia limpa e novas estratégias de adaptação. O novo Centro de Excelência em 
Segurança Climática, liderado pelo Canadá, pode desempenhar um papel importante ao con-
vocar os Estados membros para trocar ideias e informações e treinar uma nova geração de 
líderes da OTAN nas melhores práticas para integrar as considerações climáticas; 

3) Enfatizar a Transparência: A OTAN deve lançar uma versão da metodologia para medir as 
emissões e compartilhar seu processo com os parceiros da OTAN em todo o mundo. Também 
deve publicar métricas para medir seu progresso em sua agenda climática. 

O ano passado destacou a importância e a relevância críticas da OTAN, já que a aliança se uniu 
diante da agressão russa injustificada contra a Ucrânia. Ao mesmo tempo, tanto a invasão 
russa quanto a onda de calor do verão demonstraram os sérios riscos de segurança da depen-
dência contínua de combustíveis fósseis e as ameaças representadas pelas mudanças climá-
ticas. Garantir que a OTAN esteja apta ao propósito nas próximas décadas requer um com-
promisso contínuo e aprofundado para manter as mudanças climáticas na frente e no centro 
das estratégias e planos da aliança.

FONTE:https://councilonstrategicrisks.org/2022/07/21/summer-heatwave-underscores-importance-of-natos-climate-se
curity-focus/ 

FONTE:https://www.nato.int/strategic-concept/

FONTE:https://www.energymonitor.ai/policy/nato-disappoints-with-tepid-climate-action 



Uma melhor preparação para emergências pode 
proteger os idosos das mudanças climáticas

O verão passado trouxe  temperaturas escaldantes e ondas de calor recordes  para a Colúm-
bia Britânica. Infelizmente, o calor não foi o único recorde que disparou - o que se seguiu foi  
uma cadeia de eventos climáticos extremos.

A Colúmbia Britânica viu chuvas e inundações sem precedentes que forçaram quase  20.000  
pessoas a deixar suas casas, bloquearam estradas essenciais e impediram as viagens neces-
sárias e a distribuição de recursos.

Tudo isso é resultado das mudanças climáticas, que não impactaram a todos igualmente. Os 
idosos que vivem em situação de rua e insegurança habitacional  são alguns dos mais afeta-
dos.

Como Vancouver está prevista  para sofrer inundações nas próximas semanas , seguidas por 
possíveis cúpulas de calor durante o verão, governos e organizações precisam  alocar seu 
tempo e recursos para priorizar as necessidades dos idosos que enfrentam problemas de 
moradia e falta de moradia.

Sem aviso

Em BC, mais de  700 mortes  foram  relatadas durante a onda de calor extrema do Noroeste 
do Pacífico.

A maioria eram idosos que viviam sozinhos, sem moradia adequada, ventilação ou proteção. 
Como a  pandemia do COVID-19 , condições climáticas severas e mortais expuseram mais 
uma camada de desigualdade que precisa ser abordada.

Durante o calor recorde do ano passado, apoios formais, como  serviços de saúde de emer-
gência, foram limitados por longos tempos de espera, afetando especificamente aqueles 
com condições crônicas. Em Vancouver, por exemplo, um idoso teve que esperar  11 horas  
antes de receber tratamento para exaustão pelo calor.

Embora serviços e recursos como centros de refrigeração, com espaços públicos climatizados 
tenham sido disponibilizados temporariamente,  houve uma falta de consideração por supor-
tes acessíveis específicos para idosos que acomodassem aqueles com dispositivos assisti-
vos ou auxiliares de mobilidade.

Sem aviso prévio e com pouco tempo de preparação, os idosos sem acesso à internet ou 
dispositivos eletrônicos, apoio comunitário ou familiar foram obrigados a superar por conta 
própria diversos obstáculos.

Preparação para emergências

Para a maioria das pessoas, calor extremo ou fumaça de incêndio florestal podem significar 
uma noite de reviravoltas e mais tempo dentro de casa. Para adultos mais velhos com proble-
mas de falta de moradia ou moradia, isso pode significar vida ou morte.



Então, como as soluções que consideram essas pessoas podem ser implementadas?

A preparação para emergências é um passo. Por exemplo,  municípios de todo o país organi-
zaram centros públicos de resfriamento durante a onda de calor . E garantir que esses recur-
sos sejam acessíveis a todos é fundamental, mas isso nem sempre acontece.

As soluções precisam dar conta de todos e estabelecer formas de reduzir a mobilidade, o 
idioma e as barreiras tecnológicas. Maior alcance e transporte relevantes para centros de 
resfriamento próximos podem ser uma maneira de os municípios abordarem essas barreiras 
e aumentarem a acessibilidade aos recursos necessários durante uma onda de calor.

Reforçar os serviços de emergência como paramédicos e o número de profissionais de saúde 
que  trabalham durante esses períodos também é essencial . Além disso, fornecendo-lhes  
recursos informados sobre traumas,  eles estarão mais aptos a apoiar e atender às necessi-
dades exclusivas de idosos sem-teto e adultos inseguros durante uma emergência.

A longo prazo, o planejamento da cidade também pode apoiar a comunidade sem-teto,  
aumentando as copas das árvores e as oportunidades de sombra  localizadas perto dos 
bancos, para fornecer áreas de descanso mais frescas.

Entendendo as experiências vividas

Além dessas medidas imediatas, os impactos das condições climáticas extremas sobre os 
idosos devem ser explorados por meio de pesquisas para informar políticas e programas. 
Mais importante, entender as  experiências vividas pelos impactados é necessário para iden-
tificar barreiras e implementar soluções apropriadas.

Como pesquisadores que trabalham para o  projeto Aging in the Right Place Partnership  – 
que explora práticas relacionadas à habitação que apoiam idosos em situação de rua – espe-
ramos capturar as experiências vividas por aqueles que enfrentam inseguranças habitacio-
nais, bem como defender e fazer mudanças essenciais na forma como a pesquisa , políticas e 
programas relacionados a questões habitacionais são desenvolvidos e implementados.

As mudanças climáticas continuarão a impactar nossas comunidades e servirão como um 
perigo para os idosos que estão passando por inseguranças habitacionais. Ao conectar e 
amplificar suas vozes, podemos informar pesquisas e inovações políticas que se concentram 
em medidas de segurança e preparação para emergências acessíveis.

FONTE:https://theconversation.com/better-emergency-preparedness-can-protect-older-adults-from-climate-change-1
86511



Em meio a mudanças climáticas e conflitos, sistemas alimentares 
mais resilientes são obrigatórios, mostra relatório

A demanda de água, ondas de calor, secas, desigualdade de renda e instabilidade política 
ameaçarão a segurança alimentar nos próximos 20 anos, de acordo com um novo estudo lide-
rado pela CU Boulder. Exige maior colaboração para tornar a oferta global de alimentos mais 
resiliente. 

FONTE:https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(22)00329-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.else
vier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2590332222003293%3Fshowall%3Dtrue 

FONTE:https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S2590-3322%2822%2900329-3

Os Estados Unidos sofreram perdas superiores a 305 bilhões de dólares em danos materiais 
e custos de socorro em 2017. Embora o exame dos impactos dos desastres continue sendo 
uma área de estudo urgente, é fundamental entender se e como os contextos sociais e com-
portamentais se relacionam com a capacidade de resistir a um desastre. Informados pela 
teoria de autoeficácia e conceitos de vulnerabilidade social de Albert Bandura, examinamos 
fatores sociocognitivos e contextuais associados à preparação para desastres nos EUA por 
meio de uma análise quantitativa de dados transversais das Pesquisas Nacionais de Domicí-
lios de 2018 da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências. Com base na bolsa de 
estudos anterior, preparação para desastres é a variável dependente operacionalizada como 
pontuação cumulativa e como duas variáveis indicadoras: preparação adequada e mínima. 
Estatísticas descritivas ponderadas descrever a amostra e os mínimos quadrados ordinários 
e análises de regressão logística testam a associação da preparação com medidas sociocog-
nitivas de eficácia relacionada a desastres. A eficácia da resposta foi significativamente asso-
ciada à preparação em preparação cumulativa e adequada, mas não com preparação mínima. 
A confiança na execução das ações, por outro lado, esteve consistentemente associada ao 
melhor preparo nas três operacionalizações. As mulheres chefes de família estavam menos 
preparadas do que os homens em geral. Os entrevistados afro-americanos e asiáticos eram 
menos propensos do que seus colegas brancos a tomar as medidas para serem considerados 
pelo menos minimamente preparados. Para que as políticas de desastres permaneçam equi-
tativas, os administradores e organizadores precisam garantir que os recursos sejam dedica-
dos às comunidades historicamente desprivilegiadas.

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420922002916?via%3Dihub 

Você está preparado? 
Eficácia, vulnerabilidade contextual e prontidão para desastres



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/  


