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Defesa Civil realizará Audiência Pública para Operação 
Verão  

Comunidade poderá participar se inscrevendo e enviando sugestões para o e-mail 
defesacivil.adm@campinas.sp.gov.br  

 

 
A audiência pública para consulta do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil da 
Operação Verão será realizada no próximo dia 5 de novembro, sexta-feira, das 10h às 
12h. O objetivo é divulgar e obter contribuições para subsidiar a elaboração do Plano para 
2021/2022. O evento ocorrerá presencialmente no Salão Vermelho do Paço Municipal de 
Campinas, na Avenida Anchieta, nº 200, no centro da cidade. 
   



Durante a audiência, também será feita a prestação de contas anual e avaliação pública do 
Plano de Contingência 2020/2021. 
  
Segundo o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, a audiência é aberta a toda 
a população, que pode consultar e dar contribuições ao plano. “A Audiência Pública é 
uma ferramenta de transparência e de aperfeiçoamento para a política pública de 
proteção e Defesa Civil.” 
   
A inscrição deve ser feita antecipadamente pelo “formulário de solicitação de inscrição”. 
Depois de se registrarem, os interessados podem se manifestar com o intuito de 
aprimorar as ações planejadas. A preferência é que as contribuições sejam dadas por 
escrito por meio do “formulário de comentários e sugestões” presente no regulamento. 
   
Tanto a inscrição quanto os comentários devem ser encaminhados para o e-
mail defesacivil.adm@campinas.sp.gov.br até as 17h do dia 3 de novembro. Para as 
sugestões, é preciso informar nome completo, local de trabalho, se possuir, telefone para 
contato, endereço e e-mail. 
O regulamento será disponibilizado em breve na página da Secretaria de Governo/Defesa 
Civil, acessível em https://www.campinas.sp.gov.br/governo/secretaria-de-
governo/defesa-civil/#. 

FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/42306  

 

 
 

Operação Estiagem registra aumento de  76% em focos de 
incêndio em 2021  
 
 

 



 

 Crédito: Carlos Bassan 
Operação monitora e combate focos de incêndio 
Campinas registrou um aumento de 75,7% nos registros de focos de incêndios de maio a 
setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O balanço da 
Operação Estiagem, ação realizada por um comitê intersetorial e coordenada pela Defesa 
Civil, foi divulgado nesta terça-feira (19). Houve, também, crescimento no número de 
boletins sobre a queda na umidade do ar. 
Segundo os dados, neste ano foram registrados 471 focos de incêndios no cinco meses. Já 
no ano passado, o número foi de 268. A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável realizou 119 atendimentos de incêndios ou queimadas 
Além disso, foram emitidas 22 multas a infratores com base na lei que proíbe provocar 
incêndios para preparar terreno ou fazer limpeza de mato e lixo orgânico. A multa é de R$ 
19 mil por hectare ou fração. 
Recorde de tempo seco 
A Defesa Civil também registrou um aumento na expedição do número de boletins de 
"Estado de Atenção, Alerta e Emergência". Os índices estão relacionados à Umidade 
Relativa do Ar (URA). Neste ano foram emitidos 170 boletins, alta de 62% em relação ao 
ano passado, com 105 registros. 
Também houve aumento nos boletins de baixa temperatura, ao todo 83 boletins foram 
emitidos. Os alertas são acompanhados de recomendações para proteção das pessoas 
mais vulneráveis e divulgados quando a temperatura está abaixo de 13°C. 
Operação de combate 
Segundo a administração municipal, o monitoramento de incêndios é realizado pela 
Defesa Civil por meio de imagens de satélite do Sistema de Monitoramento de Queimadas 
do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais (INPE). 
São realizadas vistorias preventivas em áreas de queimadas. Os agentes vão até o local e 
se necessário acionam outros serviços, como o do Corpo de Bombeiros, para combater as 
chamas. De acordo com a Defesa Civil, o clima seco e a baixa umidade do ar são fatores 
que colaboram para a incidência de queimadas. 



 
FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/42325  

 

 
 
Administradores de parques municipais fazem curso sobre 
febre maculosa ministrado pela Unidade de Vigilância de 
Zoonoses 
 
A Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) realizou nesta sexta-feira, dia 22 de outubro, 
no Centro de Resiliência às Emergências do Parque Ecológico, uma capacitação sobre a 
febre maculosa para administradores de parques municipais. O objetivo foi realizar uma 
abordagem preventiva com os profissionais a respeito dos riscos de parasitismo por 
carrapato-estrela em funcionários e visitantes desses espaços. Um novo treinamento será 
realizado na segunda-feira, dia 25, no período da tarde. 
  
A atividade intersetorial parte de demanda do Comitê Municipal de Arboviroses e foi 
realizada em parceria pela Secretaria Municipal de Saúde – à qual a UVZ está vinculada, 
Secretaria de Serviços Públicos, e com apoio da Defesa Civil de Campinas. Participaram 
profissionais do Bosque dos Cambarás, Jequitibás, Santa Bárbara, Vila União, Vida Nova, 
Mariguela, Barão Geraldo, Artistas e São Domingos, além do Parque Lagoa do Mingone, 
Lagoa do Jambeiro e Pedreira do Chapadão. 
  
“Os parques são espaços de lazer importantes na cidade, com alta frequência de 
visitantes, no entanto, como toda área verde, podem apresentar carrapatos na vegetação 
e é importante que os administradores estejam bem informados com relação a isso”, disse 
a coordenadora da UVZ, Elen Fagundes Costa Telli. 
  
Os técnicos da UVZ também treinaram os profissionais para fazerem o registro de animais 
da fauna silvestre, vivos ou mortos, por meio do uso do aplicativo do Sistema de 
Informação em Saúde Silvestre – SISS-Geo desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz).“Animais silvestres mortos são importantes indicadores do risco de circulação de 
vírus ou outros agentes causadores de doenças que podem ser transmitidos às pessoas. 
Identificar rapidamente essas situações, nos permite adotar medidas preventivas e de 
intervenção eficaz, evitando o adoecimento da população”, ressaltou Elen. 

FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/42354  

 



 

COVID-19 : Os insights que faltam 
Esta edição destaca os impactos e consequências menos articulados da 
pandemia. Alguns dos temas destacados incluem o impacto devastador da pandemia em 
comunidades vulneráveis com pouco acesso à proteção social; a necessidade de 
governança descentralizada em tempos de bloqueios de cima para baixo; a urgência de 
projetar edifícios e assentamentos humanos de uma forma mais sustentável para resistir 
ao ataque da pandemia, etc. Setores como transporte público, patrimônio e museus, 
infraestrutura urbana e qualidade do ar ambiente, que muitas vezes são ignorados 
durante a discussão da pandemia, também encontram menção nesta questão. 

Esta edição oferece novas maneiras de abordar o risco sistêmico de pandemia. Os insights 
que faltam sobre COVID-19 articulados nesta publicação exigem um repensar de longo 
prazo para chegar a soluções sustentáveis e duradouras para esta crise. As percepções 
que faltam sobre a pandemia oferecem uma nova perspectiva sobre como planejar a 
resiliência contra outra onda desse contágio. 

FONTE:http://www.aidmi.org/(X(1)S(aksunp553uumec45clzwce2x))/sub-images/publication/COVID-
19%20The%20Missing%20Insights.pdf  

 

COP26 Relatório Especial sobre Mudanças Climáticas e 
Saúde 

O argumento da saúde para a ação climática 

As 10 recomendações do Relatório Especial da COP26  sobre Mudanças Climáticas e 
Saúde propõem  um conjunto de ações prioritárias da comunidade global de saúde  para 
governos e formuladores de políticas,  convocando-os a agir com urgência nas  atuais 
crises climáticas e de saúde. 

As recomendações foram desenvolvidas em consulta com mais de 150 organizações e 400 
especialistas e profissionais de saúde. Eles têm como objetivo informar os governos e 
outras partes interessadas antes da 26ª Conferência das Partes (COP26) da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e destacar várias 
oportunidades para os governos priorizarem a saúde e a equidade no movimento 
climático internacional e agenda de desenvolvimento sustentável. Cada recomendação 



vem com uma seleção de recursos e estudos de caso para ajudar a inspirar e orientar os 
formuladores de políticas e profissionais na implementação das soluções sugeridas. 

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/cop26-special-report  

 

Ação climática necessária para evitar “catástrofe da 
saúde” 

 Saúde e equidade devem ser fundamentais para a ação climática, alertam 
especialistas em saúde 

 Impactos das mudanças climáticas na saúde 'já vistos em hospitais em todo o 
mundo' 

 Países em desenvolvimento mais vulneráveis às mudanças climáticas e à saúde. 

Para alcançar a recuperação sustentada da   pandemia COVID-19 e evitar uma 
“catástrofe de saúde iminente”, os países devem se comprometer com ações 
direcionadas à  mudança climática ,   recomendaram especialistas em saúde antes da 
cúpula do clima da ONU, a COP26. 

Uma  carta aberta  assinada por mais de 450 organizações que representam 45 milhões de 
trabalhadores de saúde apelou aos líderes nacionais e delegações nacionais na COP26 em 
Glasgow no próximo mês para colocar a “saúde humana e equidade” no centro das ações 
de mitigação e adaptação às alterações climáticas. A lista de signatários representa mais 
de dois terços da força de trabalho global em saúde, de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

O Relatório Especial COP26 da OMS  sobre Mudança Climática e Saúde, O Argumento de 
Saúde para Ação Climática , lançado ao mesmo tempo que a carta, delineou 10 
recomendações para os  governos  “maximizarem os benefícios para a saúde no combate 
às mudanças climáticas” e “evitar o pior estado de saúde impactos da crise climática ”. 

“Estamos profundamente preocupados com os impactos [da mudança climática] que estamos 

vendo na saúde das pessoas agora, e sabemos que vai piorar muito se a mudança climática não for 

totalmente abordada.” 

- Jeni Miller, presidente da seção de meio ambiente da American Public Health Association 
Jeni Miller, presidente da seção de meio ambiente da American Public Health Association, 
signatária da carta, disse à  SciDev.Net : “A comunidade de saúde de todo o mundo se uniu 
em torno desta carta porque estamos profundamente preocupados com os impactos [do 



clima mudança] estamos vendo na saúde das pessoas agora, e sabemos que vai piorar 
muito se a mudança climática não for totalmente abordada. ” 

Delineando alguns desses impactos, a carta afirma que a poluição do ar  , especialmente 
pela queima de combustíveis fósseis, está causando mais de sete milhões de mortes 
prematuras a cada ano - o equivalente a 13 mortes a cada minuto. Ele também destaca o 
aumento de doenças transmitidas por alimentos, água e vetores, bem como a destruição 
causada pela elevação do nível do mar e inundações, tempestades e ondas de calor cada 
vez mais frequentes. 

“Onde quer que prestemos atendimento, em nossos hospitais, clínicas e comunidades ao 
redor do mundo, já estamos respondendo aos danos à saúde causados pelas mudanças 
climáticas”, diz a carta. 

De acordo com Miller, nenhum país está imune às mudanças climáticas, mas os países em 
desenvolvimento estão sentindo os maiores impactos e têm menos recursos para 
responder. 

Ayyoob Sharifi, um professor associado da Universidade de Hiroshima do Japão que se 
especializou em adaptação e mitigação da mudança climática urbana, disse: “Espera-se 
que os países em desenvolvimento sejam desproporcionalmente impactados [pelas 
mudanças climáticas] devido à sua capacidade adaptativa limitada, bem como às taxas 
rápidas de urbanização . ” 

Agnimita Giri Sarkar, pediatra do Instituto de Saúde Infantil, em Calcutá, Índia, e membro 
da Academia Indiana de Pediatria, outra signatária da carta, disse à  SciDev.Net  que, na 
Índia e em outros países em desenvolvimento, “ondas de calor e a poluição do ar 
associada ao aumento da urbanização estão afetando diretamente a saúde de crianças e 
adultos ”. 

“Para enfrentar as mudanças climáticas, é necessária uma abordagem de equipe 
multidisciplinar composta por ambientalologistas, cientistas, virologistas, microbiologistas, 
epidemiologistas e médicos”, acrescentou ela. 

Como parte do Acordo de Paris   adotado pelos governos em 2015 para combater as 
mudanças climáticas, os governos se comprometeram a tomar medidas para limitar o 
aumento global a 1,5 grau Celsius. No entanto, Miller alertou que os governos nacionais 
ainda não estão tomando o nível de ação que é urgentemente necessário para cumprir 
essa meta e proteger a saúde global. 

“Apelamos aos líderes de todos os países e seus representantes na COP26 para evitar a 
catástrofe iminente da saúde, limitando o aquecimento global a 1,5 ° C, e para tornar a 
saúde humana e a equidade no centro de todas as ações de mitigação e adaptação às 
mudanças climáticas”, recomendava a carta . 

Sharifi disse que o relatório e a carta chegaram “em um momento muito importante, já 
que os impactos negativos das mudanças climáticas na saúde pública estão se tornando 
cada vez mais evidentes”. 



“Dadas as limitações de recursos de muitas cidades em países em desenvolvimento, 
recomendo priorizar o investimento em políticas e medidas climáticas que possam 
fornecer co-benefícios para a saúde e a equidade”, acrescentou. 

FONTE:https://www.scidev.net/global/news/climate-action-needed-to-avert-health-catastrophe/ 

 

Manual de risco de desastre sistêmico 
Este manual apresenta princípios para a redução do risco sistêmico de desastres, 
governança inclusiva e tomada de decisão para apoiar a resiliência e a 
sustentabilidade. As abordagens atuais para a redução do risco de desastres estão sendo 
desafiadas em um mundo de perigos mais frequentes e complexos. À medida que a 
população e a economia continuam a crescer, o aumento da exposição está criando 
interdependências complexas que estão levando a mais vulnerabilidades sistêmicas. O 
manual fornece uma fonte confiável, confiável e gratuita de conhecimento sobre os 
princípios de resiliência a desastres na Austrália e é especificamente adaptado para líderes 
governamentais, empresariais e comunidades afetados pelo risco de desastres e vai além 
dos tradicionalmente responsáveis pelo gerenciamento de emergências. 

Este manual vai além das abordagens perigo a perigo para avaliar o risco. Ele orienta os 
líderes e tomadores de decisão de todos os setores a adotar uma mentalidade focada 
nos riscos sistêmicos, para saber por que isso é importante para a redução do risco de 
desastres e resiliência e como aplicar esse pensamento ao seu trabalho. Ele foi 
desenvolvido para promover e orientar a consideração do risco sistêmico e da análise de 
resiliência como parte de qualquer decisão, revisão, atualização ou desenvolvimento de 
instrução prática contemporânea ou processos de avaliação de risco. Em particular, o 
manual fornece diretrizes para mudar os contextos de risco, construir capacidade de 
governança inclusiva e repensar os métodos de risco de desastres. 

FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/9012/aidr_handbook_systemic_disaster_r
isk_2021.pdf  

 

Manual de educação sobre a resiliência a desastres para 
jovens 



A orientação neste manual fornece às organizações princípios e estratégias de alto nível 
para projetar, implementar e avaliar programas e iniciativas de aprendizagem para 
jovens. Ele fornece um contexto para o envolvimento dos jovens e comunidades de 
aprendizagem como parte de um envolvimento mais amplo da comunidade e estratégia 
de capacitação para reduzir o risco de desastres e aumentar a resiliência. Os jovens têm 
capacidades únicas para ajudar a proteger a si próprios e às suas comunidades dos 
impactos das catástrofes naturais. Proporcionar aos jovens conhecimentos, habilidades e 
oportunidades para compartilhar sua aprendizagem e agir, permite que contribuam 
positivamente para a segurança e resiliência das pessoas, lugares e ambiente natural. A 
educação sobre resiliência a desastres (DRE) equipa os jovens australianos com as 
habilidades e a confiança para tomar medidas de proteção antes, 

Este manual descreve os princípios, abordagens e elementos centrais de uma DRE eficaz 
para os jovens. Os princípios-chave incluem o apoio à inclusão, colocando o aluno no 
centro, refletindo o contexto local e focando na ação e conexão no processo de 
aprendizagem. O manual promove fortemente o princípio de estabelecer e fortalecer 
parcerias de DRE, como aquelas entre escolas e agências de gestão de emergências. O 
principal público do manual são os formuladores de políticas em ambientes educacionais, 
professores em escolas e centros de aprendizagem precoce e outras organizações que 
fornecem DRE a jovens, incluindo agências de gestão de emergências. O foco deste 
manual são as crianças e adolescentes em idade pré-escolar e escolar, com os princípios 
de aprendizagem e ensino aplicáveis à definição mais ampla de jovem. 

FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/8874/aidr-handbook_dreyp_2021.pdf  

 

Avaliação de múltiplos riscos baseada em cenários na 
região dos Andes 

Nas últimas décadas, o risco para a sociedade devido a desastres naturais aumentou 
globalmente. Para contrariar essa tendência, é necessária uma gestão de risco eficaz, 
para a qual informações confiáveis são essenciais. A maioria dos sistemas de 
informações de riscos e perigos naturais existentes trata apenas de componentes únicos 
de uma cadeia de avaliação de risco complexa, como, por exemplo, enfocar perigos 
específicos ou medidas de perda simples. Interações complexas, como efeitos em 
cascata, normalmente não são consideradas, assim como muitas das fontes subjacentes 
de incerteza. Isso pode levar a estratégias de gestão de risco inadequadas ou mesmo 
enganosas, dificultando medidas eficazes de prevenção e mitigação e, em última 
análise, minando a resiliência das sociedades. 



Portanto, especialistas de diferentes disciplinas trabalham juntos no projeto conjunto 
RIESGOS 2.0 ( Avaliação multirriscos baseada em cenários na região dos Andes) e 
desenvolvem métodos científicos inovadores para a avaliação de situações multirriscos 
complexas com o objetivo de transferir os resultados como web serviços em um 
demonstrador para um sistema de informação multirriscos. O projeto RIESGOS 2.0 baseia-
se nas realizações do projeto predecessor RIESGOS (espanhol para “riscos”). 

RIESGOS 2.0 é financiado pelo Ministério Federal da Educação e Pesquisa da Alemanha 
(BMBF) como parte da medida de financiamento “CLIENTE II - Parcerias internacionais 
para inovações sustentáveis” do programa-quadro “Pesquisa para o Desenvolvimento 
Sustentável (FONA)” . 

O projeto é supervisionado pelo Project Management Jülich (PtJ) . 

A coordenação do projeto está a cargo do Centro Aeroespacial Alemão (DLR). 

RIESGOS 2.0: 
Duração: 01/03/2021 a 29/02/2024 
Código de financiamento: 03G0905A-H 

RIESGOS: 
Duração: 01/11/2017 a 28/02/2021 
Código de financiamento: 03G0876A-J 

O projeto 

Avaliando os riscos com mais precisão 
Um número crescente de pessoas em todo o mundo está sendo exposto a riscos naturais, 
especialmente em cidades densamente povoadas e conurbações. A prevenção eficaz e o 
gerenciamento de riscos podem salvar vidas. Os perigos raramente são isolados: se um 
terremoto provocar um tsunami, isso pode gerar mais desastres e interrupções 
ambientais. As chuvas torrenciais podem causar deslizamentos de terra e levar os rios a 
transbordar, resultando em inundações. Essas reações em cadeia podem agravar um 
desastre e sobrecarregar rapidamente as vítimas e as equipes de resgate. Os sistemas de 
informação podem ajudar os planejadores e os serviços de emergência a traçar 
preventivamente cenários de múltiplos riscos e a tomar precauções específicas. 

O projeto RIESGOS 2.0 baseia-se nas realizações de seu antecessor, RIESGOS (espanhol 
para “riscos”). A RIESGOS projetou e demonstrou um novo método para modelar e 
simular situações multirriscos complexas, usando a Cordilheira dos Andes como exemplo 



de região. Ao longo do período de três anos, questões centrais de pesquisa são abordadas 
para expandir substancialmente a abordagem e fortalecer o potencial de implementação 
prática. Para atingir o objetivo do projeto, a equipe trabalha nas três áreas estreitamente 
interligadas de pesquisa, desenvolvimento e aplicação. 

Ferramenta interativa para análise multi-risco 
O RIESGOS 2.0 será usado para analisar cenários de desastres potenciais com base em 
regiões piloto particularmente ameaçadas no Chile, Equador e Peru. O projeto utiliza 
técnicas de geofísica, hidrologia, geologia, geografia, geoestatística e sensoriamento 
remoto, bem como de iniciativas e serviços existentes empregados por instituições sul-
americanas. 

Os resultados da pesquisa são transferidos como serviços da Web para um demonstrador 
de um sistema de informação multirriscos. O demonstrador é baseado em um conceito 
modular e escalável e é projetado de forma descentralizada. Uma plataforma da web 
permite aos usuários simular e modelar como vários desastres naturais, como terremotos, 
deslizamentos de terra, erupções vulcânicas, inundações e tsunamis, progrediriam e 
interagiriam. Também é capaz de considerar os impactos em infraestrutura crítica, como 
redes de energia. 

Os usuários potenciais, como serviços de emergência, planejadores e organizações de 
socorro, devem ser capazes de simular e avaliar diferentes cenários futuros. 

Rumo a uma aplicação prática 
A equipe de desenvolvimento está, em estreita colaboração com as partes interessadas 
locais e nacionais, otimizando a plataforma do demonstrador para sua aplicabilidade 
prática e apoia as instituições locais com treinamentos e workshops. 

Os desenvolvimentos são de código aberto e em conformidade com os padrões 
internacionais, permitindo que sejam integrados aos ambientes de sistema 
existentes. Isso fornecerá a base para uma utilização sustentável dos resultados do 
projeto nos países parceiros. No futuro, será possível integrar elementos da plataforma 
em sistemas de informação específicos do país e usados, por exemplo, para comunicação 
de risco. Outras aplicações potenciais são vistas na prevenção de riscos ou no 
planejamento de precaução. Isso abre novas possibilidades para as autoridades, por 
exemplo, para melhor adaptar o planejamento do uso da terra a possíveis cenários de 
múltiplos riscos e para aumentar a conscientização sobre o risco entre o público. 

A elaboração de possíveis perspectivas para uma exploração econômica dos resultados do 
projeto é outro componente importante. As PMEs envolvidas no projeto estão 



colaborando com as Câmaras Alemãs de Comércio no Exterior (AHK) no Chile, Equador e 
Peru em cooperação e modelos de negócios, etc. 

Regiões piloto 

Para entender, descrever e quantificar situações de multirriscos, a equipe do projeto 
trabalha com histórias (estudos de caso específicos) em regiões piloto selecionadas no 
Chile, Equador e Peru. Essas histórias representam situações realistas de múltiplos riscos 
com efeitos em cascata. Para cada história, um storyboard foi desenvolvido, o que fornece 
uma descrição geral de uma situação, define perigos específicos e as vulnerabilidades 
relacionadas e as consequências do impacto de algum evento ou eventos. As histórias 
resultantes proporcionarão um ambiente de aprendizagem e guiarão a equipe no 
desenvolvimento de componentes e serviços web, que formam a base do demonstrador. 

Zona costeira da Grande Valparaíso: Terremotos, tsunamis e infraestrutura crítica 

Lima metropolitana e Callao: terremotos, tsunamis e infraestrutura crítica 

Vulcão Cotopaxi e arredores: Atividades vulcânicas, lahars, deslizamentos de terra, 
inundações e infraestrutura crítica 

Demonstrador 

O demonstrador RIESGOS para um sistema de informação multirrisco é baseado em um 
conceito modular e escalável. Ele consiste em uma série de webservices independentes e 
distribuídos e uma interface de usuário que acessa esses serviços. Um importante valor 
agregado dessa abordagem modular e interoperável é a possibilidade de integrar 
diferentes serviços da web em ambientes de sistema já existentes. 

Conceito de sistema 

O demonstrador do Sistema de Informação de Múltiplos Riscos da RIESGOS permite aos 
usuários explorar, descrever e quantificar situações de multirriscos. As principais 
funcionalidades incluem: 

 Exibição e exploração de produtos e informações de dados de análise multi-risco 
 Configuração de entrada para processos de dados (remotos), simulações e 

modelos 
 Orquestração de serviços da web distribuídos 

Interface gráfica do usuário 

A interface gráfica do usuário do demonstrador pode ser acessada de um navegador da 
web. A tela principal é dividida em três áreas principais de exibição: a janela do mapa 



central, o assistente de configuração para o controle de cada serviço da web à esquerda e 
o painel de resultados à direita. Este último permite que o usuário selecione e exiba os 
resultados processados e receba mais informações sobre a saída. 

 
O código da interface gráfica do usuário (frontend RIESGOS) está publicado no GitHub em: 
https://github.com/riesgos/dlr-riesgos-frontend 

serviços web 

O uso de serviços da web padronizados, como serviços da web geoespaciais definidos pelo 
Open Geospatial Consortium (OGC), permite aos usuários um acesso aberto e flexível a 
informações multirriscos e produtos de dados. Os serviços da Web e os recursos de dados 
expostos podem ser acessados usando uma variedade de clientes: desde uma ferramenta 
de linha de comando simples, por meio de um navegador da Web, até as interfaces 
gráficas de usuário existentes de autoridades públicas e empresas que estão equipadas 
com um cliente de mapas. Os serviços da web OGC permitem todos os tipos de 
funcionalidade geoespacial prontos para uso, incluindo acesso a dados, exibição de dados, 
estilo e processamento. 

Os serviços da Web podem ser facilmente integrados aos clientes existentes. Os 
provedores de serviços web definem seus produtos, opções de exibição e itens de 
configuração. A interface do usuário permite que o usuário visualize o produto de serviço 
da Web de acordo com suas necessidades. Por meio da separação clara de competência 
entre os serviços da web e a modularidade e escalabilidade da interface do usuário são 
aumentadas. Essa flexibilidade permite a reutilização dos componentes desenvolvidos do 
RIESGOS em outros contextos, por exemplo, ambientes de sistema de instituições sul-
americanas. As instituições, por sua vez, podem oferecer suas ferramentas como serviços 
da Web para serem acessados pela interface do usuário. Nossa interface de usuário 
permite até mesmo a seleção entre serviços alternativos da Web com produtos 
semelhantes, por exemplo, diferentes catálogos de eventos de terremotos ou tsunamis. 



Os serviços web desenvolvidos no RIESGOS estão disponíveis no GitHub, uma plataforma 
para criação e gerenciamento de software colaborativo e livre, 
em: https://github.com/riesgos/ 

FONTE:https://www.riesgos.de/en/ 

FONTE:https://www.riesgos.de/images/downloads/RIESGOS-ID-brochure-english_4-0-1.pdf  

 

Inform relatório anual 2021 
Este relatório apresenta a visão da INFORM para um conjunto de produtos para apoiar a 
tomada de decisões que são fáceis de usar e abertos a todos. Essa visão envolve trazer 
rigor científico ao processo de análise de crises e reunir conhecimentos para 
desenvolver metodologias compartilhadas. Trabalhando juntos, podemos reduzir os 
investimentos exigidos por organizações individuais, garantir a qualidade de nossas 
análises e disponibilizá-las para o bem comum. 

Este relatório avalia: 

1. O Índice de Risco INFORM O Índice de Risco 
INFORM é a primeira ferramenta global, objetiva e transparente para entender o 
risco de crises e desastres humanitários. Pode ajudar a identificar onde e por que 
uma crise pode ocorrer, o que significa que podemos reduzir o risco, construir a 
resiliência das pessoas e nos preparar melhor para quando as crises acontecerem. 

2. O Índice de Gravidade INFORM O Índice de Gravidade 
INFORM resume uma ampla gama de informações quantitativas já existentes sobre 
a gravidade da crise e as apresenta em um formato que pode ser usado mais 
facilmente na tomada de decisões. Ele agrega informações de uma variedade de 
fontes confiáveis e publicamente disponíveis, como agências da ONU, governos e 
outras organizações multilaterais. Os analistas humanos coletam os dados e os 
inserem no Índice. Destina-se a levar a uma compreensão compartilhada e objetiva 
da gravidade da crise que pode apoiar decisões sobre a alocação de recursos e 
garantir que todas as pessoas afetadas por crises recebam a assistência adequada. 

FONTE:https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-
index/Portals/0/InfoRM/2021/INFORM%20Annual%20Report%202021.pdf 

 



 

Relatório de ameaça ecológica 2021 
O Relatório de Ameaças Ecológicas combina ameaças ecológicas e resiliência social para 
prever grandes quedas na paz. Ele mede a escassez de recursos, desastres naturais e 
aumento da temperatura e a ameaça ecológica. 

As principais descobertas incluem: 

 O dano ecológico e o conflito funcionam como um ciclo vicioso; 

 Reverter os ciclos sistêmicos requer um novo pensamento; e 

 Os 30 países com menor resiliência e maior pontuação de ETR têm 1,26 bilhão de 
pessoas. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publication/ecological-threat-report-
2021?utm_source=PreventionWeb&utm_campaign=7a9cb5025c-
PreventionWeb+Newsletter%3A+Publications%2C+policies&utm_medium=email&utm_term=0_b73053c1c6-7a9cb5025c-363608026  

 

Manual de assistência a desastres 
Este manual trata da mitigação de perigos e redução de riscos no ambiente construído, 
apresentando novas pesquisas, implicações financeiras e políticas e programas 
federais. Os "arquitetos cidadãos" auxiliam suas comunidades por meio de serviços em 
conselhos e comissões antes e depois de um desastre para planejar eventos perigosos, 
garantir que os códigos de construção sejam atualizados e aconselhar sobre o uso 
responsável da terra que permitirá que empresas e comunidades assumam as operações 
mais rapidamente após um desastre . Em um estado de emergência, arquitetos e 
engenheiros trabalham juntos para determinar a habitabilidade de casas e empresas, 
evitando mais danos e ferimentos aos moradores desavisados. 

Este manual: 

 ajuda os arquitetos a entender melhor seu papel e como mitigar, se preparar, 
responder e se recuperar de desastres; 

 prepara a equipe do Componente AIA para envolver e coordenar seus membros 
arquitetos e fornecer discurso e assistência da comunidade; 



 explica como os profissionais de ambiente construído podem trabalhar com 
arquitetos e a comunidade na resposta a desastres e esforços de preparação; 

 informa os governos municipais sobre as maneiras únicas como os arquitetos 
ajudam o público e seus clientes na mitigação, resposta e recuperação de 
desastres. 

FONTE:https://content.aia.org/sites/default/files/2021-
09/AIA_Disaster_Assistance_Handbook_4th_Edition_2021-0927.pdf 

 

EVENTOS 

 
Curso de Aeronaves Remotamente Pilotadas - Campinas 
 A Defesa Civil de Campinas e EGDS, promovem o Curso de Aeronaves Remotamente 
Pilotadas –  dirigido aos servidores da Defesa Civil da região de Campinas e do Laboratório 
Federal de Defesa Agropecuária - LFDA e conta com apoio do  Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de SP (IFSP).  
 O curso será realizado nos dias 
8, 10. 12 de Novembro e 9 de Novembro de 2021, tendo neste último atividade pratica 
com ação integrada junto a UVZ- Unidade de Zoonoses, para operação do RPAS e 
simulação SISS- GEO. Horário: das 8h00 as 17h00. 
 
Departamento de Apoio à Gestão e Projetos Integrados 
[ http://cursosegds.campinas.sp.gov.br/ | Inscreva-se: ] 
[ https://cursos.campinas.sp.gov.br/ | https://cursos.campinas.sp.gov.br/ ] 
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Curso Construindo Cidades Resilientes - MCR2030 
 
 

 
 
 
O "Curso Construindo Cidades Resilientes - MCR2030”, na modalidade totalmente à 
distância, oferecido pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com inscrições 
abertas na versão MOOC até o dia 22/10/2021  - https://mcr2030.undrr.org/es/news/la-
universidad-federal-de-juiz-de-fora-ufjf-lanza-una-nueva-version-de-su-curso-en-linea-
sobre 
 
O curso está organizado em cinco módulos, idioma Português-BR, e tem duração 
de 25/10/2021 à 29/11/2021, totalizando 60h, com disponibilização de material didático 
em plataforma online (Moodle da UFJF), atividades individuais referentes aos conteúdos 
do curso. Nesse formato, o cursista terá a possibilidade de estudar e realizar as 
atividades individuais na plataforma Moodle, conforme a sua disponibilidade de acesso 
no prazo de duração do curso. Conforme a evolução e a conclusão das atividades, o 
cursista terá acesso ao material didático dos módulos seguintes.  



 
Trata-se de um Curso com certificado da Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal 
de Juiz de Fora sendo necessário atender os seguintes requisitos: 
- Realizar a avaliação de cada módulo e com 70% de aproveitamento. 
- Responder o formulário de pesquisa disponível na plataforma Moodle. 
 
Para mais informações acesse: https://www.ufjf.br/resiliencia/atividades/abertos/novo-curso-construindo-
cidades-resilientes-mcr2030-versao-mooc/ 
Link da Inscrição: https://forms.gle/UTgiY2rRAK4rFMEJ6   
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7 

          http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html  

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 


