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Novas viaturas da Defesa Civil de Campinas



Serviço campineiro já ajudou 57 municípios a se tornarem participantes da iniciativa Cons-
truindo Cidades Resilientes.

Nesta segunda-feira, dia 20 de junho, a Defesa de Campinas promoveu mais uma capacitação 
para adesão à iniciativa “Construindo Cidades Resilientes (MCR2030)” da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Desta vez, o treinamento foi realizado na cidade de Atibaia e incluiu 
também outros municípios da região de Bragança Paulista como Nazaré Paulista, Serra 
Negra e Vargem. No total, Campinas já realizou a capacitação de 57 municípios brasileiros.

O evento de hoje teve a presença de agentes da Defesa Civil das cidades participantes, além 
do prefeito de Vargem, Leodecio Alves de Lima.

Segundo o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, o intuito das capacitações é 
apresentar aos profissionais o passo a passo para aderir, desenvolver e implantar a MCR2030 
em suas cidades. Ao participar desta iniciativa, os municípios recebem orientações sobre 
como identificar riscos de desastres e implantar estratégias para minimizar os efeitos.
Furtado ressalta que a proposta desta campanha da ONU é assegurar que os municípios se 
tornem, até 2030, inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, contribuindo para diversos 
objetivos globais.

Campinas foi reconhecida como o 1º Centro de Resiliência do Brasil pelo Comitê de Coorde-
nação Global da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030) e pelo Escritório das 
Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres (UNDRR) e, desde então, amplia cada vez 
mais o alcance dos treinamentos realizados. “Completamos a adesão de todos os 16 municí-
pios da região de Bragança Paulista e Circuito das Águas. Também já auxiliamos as regiões 
metropolitanas de Campinas e Jundiaí, além da Baixa Mogiana e municípios de outros Esta-
dos, como Cuiabá (MS)”, contou Furtado.

Parte do seleto grupo de centros de resiliência formado por oito cidades de diferentes países 
(Coreia, Suécia, Espanha, Itália, Inglaterra, México, Colômbia e Brasil), Campinas tem entre 
seus objetivos o de trabalhar para aprimorar a colaboração entre as cidades e capacitar 
outras comunidades a se tornarem mais resilientes a desastres.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44820 

Defesa Civil de Campinas capacita Bragança Paulista em programa da ONU



Premiação da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC) reconhece papel de des-
taque no combate ao covid-19 na cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, por meio do Departamento de Vigilância em 
Saúde (Devisa), e a Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, por meio do Hos-
pital Mário Gatti, receberam na noite de quinta-feira, 23 de junho, o Prêmio Paes Leme, conce-
dido pela Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC). A diretora do Devisa, a 
epidemiologista Andrea von Zuben, e o infectologista do departamento Rodrigo Angerami 
também receberam o prêmio pelo destaque durante a pandemia de covid-19.  

Criado pela Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas em 2000, o Prêmio Paes Leme é o 
mais antigo da instituição. Todos os anos, homenageia empresas, personalidades, instituições 
ou programas sociais que se destacaram por contribuições para o bem-estar social ou para o 
exercício livre e ético da medicina em Campinas.

Neste ano, o prêmio foi focado em pessoas e instituições que tiveram um papel de destaque 
na pandemia.

"É um reconhecimento muito importante de um departamento da Secretaria de Saúde que foi 
fundamental em todo o trabalho da pandemia. Foi o Devisa que deu subsídio com dados e 
informações para as tomadas de decisões não só da Saúde, mas de todas as secretarias da 
Prefeitura de Campinas", afirmou o secretário municipal de Saúde Lair Zambon. 

Os homenageados foram selecionados pela diretoria da SMCC após uma  avaliação que leva 
em conta a importância do trabalho desenvolvido para a cidade.

“O prêmio é um reconhecimento de um trabalho muito grande que só foi possível graças à 
participação da competente equipe do Devisa, à colaboração da Secretaria Municipal de Saúde 
e do Comitê Municipal de Enfrentamento da Pandemia de Infecção Humana pelo Novo Coro-
navírus. O reconhecimento da Sociedade de Medicina e Cirurgia nos motiva a fazer cada vez 
mais e melhor”, disse a diretora do Devisa, Andrea von Zuben.

Saúde e Mário Gatti recebem prêmio por atuação relevante na pandemia



“A homenagem é dedicada a todos os funcionários que nesse período atuaram ininterrupta-
mente no combate à pandemia. Nesse combate, muitos ficaram doentes e alguns chegaram 
a falecer. Foi uma homenagem a todos que trabalharam no sistema de saúde nessa época que 
tantos sacrifícios trouxe a toda população”, disse o presidente da Rede Mário Gatti, Sérgio 
Bisogni.

Para o diretor técnico do Hospital Municipal Mário Gatti, Carlos Arca, o prêmio é dedicado a 
todos os profissionais que atuaram de corpo e alma ao enfrentamento da infecção pelo coro-
navírus. “A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, com seu fórum das quintas-feiras, 
fez a integração dos serviços hospitalares de Campinas e região, propiciando colaboração 
entre os serviços, com troca de experiências e ajuda mútua nos momentos mais difíceis da 
pandemia”, afirmou.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44869 

As mudanças climáticas atualmente detectadas em diferentes partes do mundo são respon-
sáveis pelo aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como ondas 
de calor, chuvas intensas e secas prolongadas, segundo o Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC 2013 ). Consequentemente, essas alterações têm um impacto 
marcante nos sistemas humanos e naturais (Thornton et al. 2014 ). De acordo com o sexto 
relatório do IPCC (IPCC 2021), é inegável a influência antropogênica no aquecimento global, 
que atingiu +1,1°C na temperatura média global desde o século XX. Espera-se que o aqueci-
mento global obtenha uma elevação expressiva no teor de vapor d'água atmosférico e alte-
rações no ciclo hidrológico, levando ao aumento de eventos extremos de precipitação (Westra 
et al. 2014 ).

O conhecimento sobre o comportamento desses eventos extremos ao longo dos anos é funda-
mental para estabelecer possíveis medidas de adaptação e gestão de riscos. Especificamente 
na América do Sul, os índices de precipitação médios regionais mostram um claro molhamen-
to e uma assinatura de eventos de precipitação intensa intensa sobre a parte oriental do conti-
nente durante as últimas décadas (Skansi et al. 2013 ). No entanto, Gallina et al. ( 2016 ) afir-
mam que as abordagens multirriscos no mundo não consideram os efeitos das mudanças 
climáticas e se baseiam principalmente na análise de vulnerabilidade estática.

Desastres naturais associados a fortes precipitações são comuns no Brasil, principalmente 
devido à complexa interação entre os fenômenos atmosféricos e os aspectos fisiográficos de 
cada região, como relevo, vegetação e proximidade com o oceano. Além disso, a ocorrência 
dessas catástrofes é explicada também pelas profundas desigualdades socioespaciais, que 
aumentam a exposição das populações, especialmente aquelas que vivem em áreas de risco 
(Debortoli et al. 2017 ; Oscar-Júnior, 2021 ). Então, nesses desastres, os danos e impactos 
atingem as populações mais pobres. De acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 
(CEPED/UFSC 2013), deslizamentos de terra e inundações são os principais desastres causa-
dores de mortes no Brasil, principalmente diante das fortes precipitações nos grandes cen-
tros urbanos e regiões de encostas.

Extremos climáticos relacionados às chuvas no Estado do Rio de Janeiro:
uma revisão das características climatológicas e tendências registradas



Os dados fornecidos pelo EM-DAT (Emergency Events Database. http://www.em-dat.net/ ), 
entre 1900 e 2021, mais de 3 bilhões de pessoas foram afetadas por enchentes, e mais de 6 
milhões morreram em todo o mundo. mundo. De acordo com essa base de dados, no Brasil, 
sobre os dez principais eventos naturais/biológicos que causaram mortes, excluindo a 
COVID-19, seis foram relacionados a enchentes e quatro ocorreram no Estado do Rio de 
Janeiro. De acordo com Jha et al. ( 2012), considerando os mesmos dados até 2011, um olhar 
mais atento aos atingidos revela que o impacto dos desastres hidrometeorológicos é des-
proporcional, muito mais significativo para os pobres, principalmente mulheres e crianças. 
Assim, é imprescindível a realização de estudos em nível regional sobre as principais carac-
terísticas desses eventos extremos, principalmente relacionados à precipitação.

FONTE:https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11069-022-05409-5.pdf 

O novo algoritmo da Comissão Europeia desenvolvido pelo Joint Research Center (JRC) pode 
segmentar mensagens de mídia social para identificar, verificar e ajudar a gerenciar even-
tos de desastres - como inundações, incêndios ou terremotos - em tempo real.

Usando a análise de mídia social para enfrentar os desafios existentes

Suponha que você seja um atendente de emergência e veja uma postagem de mídia social 
mostrando uma estrada inutilizável em um local não coberto pelas notícias tradicionais. 
Suponha que você veja uma mensagem semelhante de várias contas. Você não gostaria de 
saber se eles estavam se referindo ao mesmo evento ou se aquela área merecia uma análise 
mais detalhada com uma imagem de satélite?

Foi com isso em mente que os cientistas do CCI ajudaram a lidar com o terremoto de 2021 no 
Haiti usando a análise de dados de mídia social para complementar a avaliação dos impactos 
logo após o terremoto.

Essa experiência foi o primeiro caso real de uso de uma plataforma de software que pode digi-
talizar milhões de textos e imagens de mídia social por dia para conscientização situacional e 
avaliação de impacto. Essas informações são coletadas, filtradas e geocodificadas automati-
camente e em tempo real usando modelos de aprendizado de máquina (inteligência artificial).

Um software que ajuda os socorristas no gerenciamento de risco de inundação

O primeiro objetivo desta plataforma foi fornecer uma camada geoespacial adicional no Siste-
ma Europeu de Conscientização sobre Inundações ( EFAS Procure as traduções disponíveis do 
link anteriorPT)  e no Sistema Global de Conscientização sobre Inundações ( GloFAS ). Estes 
dois sistemas em linha oferecem previsões de cheias com base em simulações de modelos 
que são cruciais para os serviços de gestão de emergências Copernicus geridos pelo CCI.

A capacidade de monitoramento desses sistemas de alerta precoce está principalmente 
ancorada em imagens de satélite e modelos numéricos. 

Um novo software de código aberto que descriptografa mensagens de mídia 
social para ajudar a gerenciar riscos e desastres



Uma ferramenta de código aberto disponível para todos os pesquisadores e técnicos

A nova camada para EFAS e GloFAS é o primeiro produto desenvolvido usando o software 
SMDRM. No entanto, como o software foi lançado como open-source - gratuito e aberto a 
todos os técnicos ligados à resposta a crises que desejam aproveitá-lo - os cientistas esperam 
que ele tenha um uso mais amplo e permaneçam disponíveis para colaboração.

O software SMDRM pode ser adaptado para diferentes escalas e rotular imagens relevantes 
para inundações, tempestades, terremotos e incêndios, resultando em informações valiosas 
para relatórios ou descrições da situação no terreno ou nas proximidades.

Técnicos ou pesquisadores que trabalham no desenvolvimento de mapas podem usar o código 
para encontrar mais dados para melhorar ou confirmar suas descobertas e complementar 
informações extraídas de sensores tradicionais ou fontes de observação da Terra.

Software que conecta cidadãos ao gerenciamento de risco de desastres

Os dados do software SMDRM ajudam a confirmar se um evento está acontecendo e onde exa-
tamente estão os locais mais afetados.

É um exemplo claro de como a mídia social e a cidadania ativa podem contribuir para o geren-
ciamento de riscos de desastres, pois ajudam os respondentes a crises a melhorar sua cons-
ciência situacional imediatamente após um evento.

Antecedentes: Sistemas globais e europeus de conscientização sobre inundações

O CCI apoia a preparação e a resposta de emergência às inundações a nível europeu e mun-
dial. Isto é alcançado através do fornecimento de alerta precoce, avaliações de risco e impacto 
e o monitoramento de inundações por meio dos sistemas europeus e globais de conscienti-
zação sobre inundações. Ambos os sistemas estão totalmente operacionais como parte do 
Copernicus Emergency Management Service.

FONTE:https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/new-open-source-software-decrypts-social-media-messages-help-manag
e-risks-and-disasters-2022-06-20_en

Por que ouvimos apelos para separar e gerenciar independentemente aspectos de risco e 
resiliência que são inerentemente relacionados? Esses argumentos são inconsistentes com 
respostas mais holísticas e integradas a desafios perversos – como as mudanças climáticas – 
que são necessárias se quisermos encontrar equilíbrios e sinergias. A justificativa de tais 
pontos de vista é baseada em equívocos da ciência do risco que não são mais precisos. Em vez 
de ser irrelevante, o conceito de risco e a literatura relacionada fornecem uma riqueza de 
recursos de análise de resiliência que estão potencialmente sendo negligenciados. Nesta 
Perspectiva, discutimos como a visão moderna do risco pode fornecer uma estrutura integra-
da para os principais aspectos da resiliência.

FONTE:https://www.nature.com/articles/s41893-022-00893-w 



O pessoal do laboratório só deve realizar testes baseados em cultura para o vírus da varíola 
dos macacos se tiverem protocolos validados e devidamente aprovados, instalações de 
contenção BSL-3 e equipe vacinada contra varíola, conforme detalhado no Biossegurança em 
Laboratórios Microbiológicos e Biomédicos (BMBL) .

O CDC recomenda que a equipe de laboratório vacinada contra a varíola que realiza testes 
baseados em cultura de material de amostra de lesão de um caso suspeito de varíola para fins 
de diagnóstico que não seja o vírus da varíola (por exemplo, HSV ou VSV) use instalações 
BSL-2 com práticas BSL-3. O CDC recomenda que a equipe não vacinada use a contenção 
BSL-3 ao realizar esses procedimentos.

FONTE:https://www.cdc.gov/labs/pdf/SF__19_308133-A_BMBL6_00-BOOK-WEB-final-3.pdf?ACSTrackingID=USCDC_2146-M84842&AC
STrackingLabel=Lab%20Advisory%3A%20Culture-Based%20Testing%20Guidance%20for%20Monkeypox%20Virus&deliveryName=USCD
C_2146-M84842 

FONTE:https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/lab-personnel/index.html?ACSTrackingID=USCDC_2146-M84842&ACSTrackingLabel=
Lab%20Advisory%3A%20Culture-Based%20Testing%20Guidance%20for%20Monkeypox%20Virus&deliveryName=USCDC_2146-M84842

A abordagem One Health (OH) é amplamente aceita como o método preferido para lidar com 
ameaças de doenças na interface humano-animal-ambiente e para ajudar a lidar com 
doenças zoonóticas emergentes e endêmicas. fortes evidências sobre a eficácia da 
abordagem OH para prevenção de doenças, alerta precoce, detecção aprimorada e resposta a 
ameaças à saúde pública. Esta ferramenta seria útil para os formuladores de políticas e 
doadores agirem estrategicamente e direcionarem o orçamento e outros recursos para 
aumentar a eficácia e os aspectos operacionais da prevenção e controle de doenças OH no 
local. Os métodos de monitoramento e avaliação incluem discussões de grupos focais com as 
principais partes interessadas, entrevistas com informantes-chave com oficiais de campo 
multissetoriais, questionários, observação de campo, e coleta de dados sobre eventos de 
doenças detectados e relatados. A ferramenta de monitoramento de OH (OHMT) consiste em 
três conjuntos de critérios: 1) comunicação, coordenação, colaboração; 2) resposta 
multissetorial à doença; e 3) sustentabilidade. Esses critérios são pontuados em cinco níveis 
de capacidade (sem capacidade; capacidade limitada; capacidade desenvolvida; capacidade 
demonstrada; e capacidade sustentável). Em janeiro de 2016, quatro distritos na Indonésia 
foram selecionados como áreas piloto da One Health com base em seu alto risco de doenças 
zoonóticas. As atividades de capacitação do One Health foram implementadas nos distritos 
piloto envolvendo três setores técnicos, nomeadamente saúde animal, saúde pública e saúde 
da vida selvagem, para melhorar as capacidades dos funcionários de campo para prevenir, 
detectar e responder a eventos de doenças zoonóticas. Há literatura limitada sobre os 
métodos e ferramentas de monitoramento disponíveis para avaliar a implementação da 
abordagem de OH no nível de campo. Portanto, em 2018, a Direção Geral de Serviços de 

Orientação de teste baseado em cultura para o vírus Monkeypox

Uma Ferramenta de Monitoramento da Saúde (OHMT) para a Implementação da 
Prevenção e Controle de Zoonoses e Doenças Infecciosas Emergentes (EID) em 
Quatro Áreas Piloto na Indonésia



Pecuária e Saúde Animal (DGLAHS), Ministério da Agricultura e FAO desenvolveram o OHMT 
para acompanhar e avaliar a implementação de atividades de campo focadas em OH, entender 
os desafios enfrentados pelos oficiais de campo e propor soluções para a prevenção e controle 
de zoonoses e EID

FONTE:https://www.atlantis-press.com/proceedings/isessah-19/125927943 

As avaliações de risco do One-Health são essenciais para o desenvolvimento de respostas 
eficientes a ameaças de doenças, incluindo pandemias globais. No entanto, prazos curtos, 
informações inadequadas sobre doenças específicas e uma base de habilidades insuficiente 
tornam difícil para avaliadores inexperientes distinguir entre um grande portfólio de 
abordagens. A escolha errada pode prejudicar a resposta da doença. Aqui, apresentamos uma 
ferramenta interativa de apoio à decisão para auxiliar nessa escolha. Um workshop com 
participantes de diversas formações profissionais forneceu seis temas que devem ser 
considerados na decisão sobre a melhor abordagem. As perguntas baseadas nesses temas 
foram então desenvolvidas para preencher uma árvore de decisão que orienta os usuários 
para a abordagem mais adequada. As ferramentas de avaliação de risco One-Health e a 
literatura foram usadas como exemplos das diferentes abordagens. A ferramenta fornece 
links para esses exemplos e descrições curtas das abordagens. As respostas são facilmente 
alteradas, facilitando a exploração por meio de diferentes abordagens. A estrutura de dados 
simples da ferramenta significa que é fácil de atualizar com mais recursos e abordagens. 
Ele fornece uma valiosa fonte de orientação e informação para avaliadores de risco menos 
experientes.

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352771421000562 

 

Genebra, 21 de junho de 2022 - Um novo aplicativo para telefones celulares que fornece 
informações localizadas sobre os níveis de radiação ultravioleta (UV) foi lançado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Meteorológica Mundial (OMM), Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). O aplicativo SunSmart Global UV fornece previsões meteorológicas e UV de cinco dias 
em locais pesquisáveis. Ele destaca os intervalos de tempo em que a proteção solar é 
necessária com o objetivo de ajudar as pessoas em todo o mundo a saber quando usar 
proteção solar, em um esforço para reduzir a carga global de câncer de pele e danos oculares 
relacionados aos raios UV.

O aplicativo SunSmart Global UV está disponível gratuitamente nas lojas Apple App e Google 
Play . Ele fornece opções personalizadas para que os usuários possam tomar medidas para 
proteger a exposição prolongada e excessiva aos raios UV, uma das principais causas de 
câncer de pele e outras doenças relacionadas aos raios UV. O aplicativo permite a inclusão de 
fluxos de dados nacionais e locais e a adaptação para vários idiomas – atualmente está 
disponível em chinês, inglês, francês, russo, holandês e espanhol.

Uma ferramenta de apoio à decisão fácil de usar para auxiliar 
os avaliadores de risco de saúde

Lançado o aplicativo SunSmart Global UV



“As evidências mostram que a superexposição aos raios UV é a principal causa de câncer de 
pele. Portanto, é vital que as pessoas saibam quando e como se proteger”, disse Maria Neira, 
Diretora da OMS, Departamento de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Saúde. 
“Encorajamos todos a usar o aplicativo para proteger a si mesmos e seus filhos, e fazer disso 
um hábito diário.”

O UV App foi lançado para coincidir com o primeiro dia de verão no hemisfério norte. Ao 
aumentar a conscientização do público e ajudar a reduzir a incidência de câncer de pele, este 
aplicativo apoia o alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 da ONU, que visa 
garantir uma vida saudável e bem-estar em todo o mundo até 2030.

“Este aplicativo combina conhecimentos meteorológicos, ambientais e de saúde para ajudar a 
proteger as pessoas do sol tanto no trabalho quanto no lazer. Ele é único porque usa dados de 
estações meteorológicas e de medição de UV em nível de país para fornecer leituras precisas 
e específicas do índice UV”, disse o secretário-geral da OMM, professor Petteri Taalas. “É um 
grande exemplo de ciência a serviço da sociedade.”

O Serviço de Monitoramento Atmosférico Copernicus da UE alimenta o aplicativo UV global.

Seu diretor Vincent-Henri Peuch disse: “Agora é o período do ano em que a radiação UV atinge 
seu máximo na Europa e no Hemisfério Norte devido à posição do sol no céu. No entanto, 
existem outros fatores que influenciam a quantidade de UV que atinge o solo, incluindo 
nuvens, a camada de ozônio, a presença de partículas na atmosfera e a altitude do local ou o 
tipo de superfície.

Todos estes elementos são tidos em conta no modelo de previsão que operamos no ECMWF 
para o Copernicus Atmosphere Monitoring Service e que alimenta a WMO Global UV App.
A informação do público em geral com os dados mais precisos possíveis é essencial, pois a 
exposição excessiva à radiação UV é responsável por graves problemas de saúde. Atualmente, 
grandes partes da Europa podem apresentar valores de índice UV superiores a 8, que é uma 
classificação “Muito alta” e significa que uma queimadura solar pode ocorrer em menos de 15 
minutos, dependendo do tipo de pele.

FONTE:https://public.wmo.int/en/media/press-release/sunsmart-global-uv-app-launched 

A primeira edição da ferramenta de Avaliação Externa Conjunta da OMS (JEE) foi publicada em 
fevereiro de 2016, seguida pela segunda edição da ferramenta que foi disponibilizada em 
fevereiro de 2018. Até o final de maio de 2022, 116 países haviam solicitado e concluído a 
avaliação conjunta voluntária. avaliações externas usando a primeira e a segunda edições da 
ferramenta JEE.

Em 2020, o Comitê de Revisão do RSI e o Comitê Independente de Supervisão e 
Assessoramento do Programa de Emergências em Saúde da OMS expressaram a 
necessidade de ajustar os instrumentos de monitoramento e avaliação do RSI com base nas 
lições aprendidas com a pandemia de COVID-19. No início de 2021 a Secretaria do JEE iniciou 
o processo de revisão sistemática da ferramenta. Esses esforços incluíram uma reunião 

Ferramenta de avaliação externa conjunta: 
Regulamento Sanitário Internacional (2005) - terceira edição



consultiva em março de 2021 para identificar melhorias da ferramenta JEE com base nas 
lições da pandemia de COVID-19, seguida pela constituição de um grupo de trabalho técnico 
composto por especialistas globais da OMS, instituições parceiras e Estados Membros para 
revisar e revisar o Ferramenta JEE baseada nas recomendações da reunião técnica 
consultiva. Essas mudanças e melhorias feitas pelo grupo de trabalho técnico estão refletidas 
na terceira edição da ferramenta JEE.

As principais mudanças na terceira edição da ferramenta JEE incluem a divisão da área 
técnica Legislação nacional, política e financiamento em duas áreas técnicas (Instrumentos 
Legais e Financiamento); a queda da área técnica anteriormente intitulada Reporting e a 
passagem dos indicadores para a área técnica Coordenação do RSI, Ponto Focal Nacional do 
RSI e advocacia; e a fusão de duas áreas técnicas anteriores (Preparação para Emergências 
e Centro de Operações de Emergências) em uma única denominada Gestão de Emergências 
em Saúde.

Segurança alimentar; Ligar as autoridades de saúde pública e segurança; Químico; e as áreas 
técnicas de Radiação não foram alteradas. Pequenas edições foram feitas em alguns atribu-
tos da área técnica de Biossegurança e Biossegurança.

No geral, o número de áreas técnicas permanece inalterado em 19, e os indicadores aumenta-
ram de 49 para 56 indicadores.

Espera-se que a nova ferramenta melhore a qualidade da avaliação das capacidades de 
preparação dos Estados Membros para detecção oportuna, prevenção e resposta eficaz a 
emergências de saúde pública.

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240051980 

As mudanças climáticas estão alterando o contexto físico e estratégico em que a segurança 
nacional e internacional é perseguido. Mas não é apenas o aumento da variabilidade 
climática e suas consequências socioeconômicas que podem instabilidade agravada e 
conflitos violentos no futuro. A escala de transformação necessária para mitigar e se adaptar 
à crise climática, bem como a velocidade e a ordem com que essa transição deve ocorrer, traz 
riscos adicionais e exige mais atenção de acadêmicos e formuladores de políticas. 
Esse foi o conclusão de uma mesa redonda virtual organizada pelo Ministério da Defesa do 
Reino Unido para Mudanças Climáticas e Diretoria de Sustentabilidade e Universidade de 
Loughborough em maio de 2022, liderada pelos autores deste resumo.
O seguinte é extraído das conversas da mesa redonda.

FONTE:https://climateandsecurity.org/wp-content/uploads/2022/06/Climate-Security_An-Agenda-for-Future-Research_BRIEFER-32_2
022_06_23.pdf 

FONTE:https://climateandsecurity.org/wp-content/uploads/2022/03/Challenge-Accepted_A-Progress-Report-on-the-Climate-Security-
Plan-for-America_2022_3_31-1.pdf 

Segurança Climática: Uma Agenda para Pesquisas Futuras



Atualização: A parte III do relatório foi atualizada em maio de 2022, incluindo a adição do novo 
coautor Dr. Ryan Duncombe.

17 de fevereiro de 2022 (Atualização: maio de 2022) – Entendendo a ameaça das armas 
biológicas em um mundo com COVID-19 é um estudo aprofundado de como a pandemia do 
COVID-19 pode influenciar a conveniência e o desenvolvimento de ameaças biológicas 
deliberadas no futuro . O relatório baseia-se em uma extensa pesquisa de especialistas em 
armas biológicas e de destruição em massa. Ele revela insights sobre as condições passadas, 
atuais e futuras que cercam o surgimento e os tipos de ameaças de armas biológicas que 
devem ser usadas imediatamente para informar a política dos EUA. Algumas descobertas 
importantes incluem:

Ao longo do século passado, as principais motivações para os estados que permaneceram 
interessados em armas biológicas pareceram ter mudado da dissuasão estratégica e uso no 
campo de batalha para sua utilidade potencial para uso tático ou em pequena escala, inclusive 
na guerra de zonas cinzentas. Há indicações de que a pandemia do COVID-19 pode ser um 
divisor de águas para algumas nações, que mais uma vez perceberão as armas biológicas 
como um importante impedimento estratégico – além disso, elas podem ser atraídas por seu 
potencial de uso em híbridos ou zonas cinzentas conflitos.

Muitos dos especialistas pesquisados acreditam que a forma como o mundo lida com a 
distribuição de vacinas, quer as desigualdades continuem a persistir ou sejam tratadas 
rapidamente, influenciará fortemente a confiança dos países na cooperação e organizações 
internacionais.

A proliferação de laboratórios de alta contenção (laboratórios de nível 4 de biossegurança em 
particular) provavelmente terá consequências significativas para os riscos reais e percebidos 
de armas biológicas se essa tendência continuar, especialmente se normas e padrões fortes 
de biossegurança e biossegurança não forem avançados globalmente.

O relatório começa realizando um exame histórico das tendências, motivações, 
impulsionadores, inibidores e curingas relacionados às armas biológicas ao longo de várias 
décadas. Esta avaliação abrangente da década de 1940 ao mundo atual com o COVID-19 
destaca a natureza evolutiva dos riscos de armas biológicas e como os caminhos 
relacionados provavelmente se cruzarão hoje.

Informados pelos resultados da pesquisa, juntamente com discussões adicionais com 
especialistas, os autores apresentaram três futuros possíveis distintos. Esses cenários variam 
desde o "pior caso" de um mundo polarizado caracterizado por programas de armas 
biológicas em expansão até o "melhor caso" de cooperação internacional fortalecida e coesa 
para reduzir as ameaças de armas biológicas. 

No cenário 1, os danos causados pelo COVID-19 levam ao surgimento de armas biológicas 
como um componente significativo de dissuasão para muitas nações, com essas tendências 
se cruzando e alimentando maiores tensões de segurança. No cenário 2, o medo de futuras 
ameaças biológicas reforçou a cooperação internacional; os estados são levados a evitar outro 
evento biológico catastrófico, trabalhando juntos para melhor utilizar as tecnologias e 
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aprimorar os mecanismos diplomáticos. O último cenário é essencialmente um mundo preso 
entre os dois cenários anteriores: a falta de impulso após a atual pandemia se traduz em 
progresso fraco no fortalecimento dos sistemas de saúde, diminuição do interesse no 
desenvolvimento de sistemas globais de alerta precoce e aumento contínuo de ameaças 
biológicas.

O relatório conclui descrevendo os principais desafios políticos enfrentados pelos Estados 
Unidos antes mesmo da pandemia de COVID-19 e questões que as principais partes 
interessadas devem abordar no curto prazo. Isso inclui aumentos significativos em recursos 
para lidar com ameaças biológicas, foco crescente nas ameaças de armas biológicas de 
estados-nações e um esforço mais conjunto para explorar as vantagens dos avanços da 
biotecnologia, em vez de se concentrar apenas nos riscos associados.

FONTE:https://councilonstrategicrisks.org/wp-content/uploads/2022/05/Understanding-the-Threat-of-Biological-Weapons-in-a-World-
With-COVID_UPDATE_2022_5-1.pdf 

O DOT está comprometido em garantir que as informações estejam disponíveis em formatos 
alternativos apropriados para atender às necessidades das pessoas com deficiência. 

FONTE:https://www.phmsa.dot.gov/sites/phmsa.dot.gov/files/2022-06/Cat%20A%20Waste%20Planning%20Guidance_Final_2022_06.pd
f 

Este manual serve como um guia de referência rápida para militares dos EUA que participam 
de uma missão de Assistência a Desastres Estrangeiros (FDR) em ambientes permissivos, em 
um país que ainda tem um governo em funcionamento. Não se destina ao uso em situações 
complexas; no entanto, algumas informações podem ser úteis para o suporte do DoD em tais 
casos. Além disso, este manual será útil para o apoio do DoD à resposta internacional 
química, biológica, radiológica e nuclear (ICBRN-R), também conhecida como desastres 
tecnológicos. Ao longo deste livro, você verá exemplos de operações de desastres estrangeiros 
do Departamento de Defesa dos EUA, começando com o ciclone Marian (Bangladesh) em 1991 
e terminando com o terremoto do Nepal em 2015. Esses exemplos oferecem uma revisão das 
operações e ilustram a evolução dos sistemas internacionais e dos EUA para resposta a 
desastres . Embora as capacidades mais valiosas que o DoD traz para o FDR sejam 
basicamente as mesmas, ou seja, logística, transporte marítimo e aéreo (asa fixa e rotativa), 
manuseio de materiais e cargas, avaliações e reparos de engenheiros, suporte com 
aeroportos e portos marítimos, suporte de busca e salvamento , e médica, a estrutura de 
resposta internacional e o processo do governo dos EUA evoluíram significativamente nas 
últimas duas décadas. Missões de FDR. Além disso, pode ser útil para Comandos de 
Combatentes Geográficos de nível estratégico ou outras agências governamentais dos EUA, 
organizações internacionais, organizações intergovernamentais (IGO) ou organizações não 
governamentais (ONG) que fazem interface com o DoD.

FONTE:https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=vRS2pXxgfzA%3d&portalid=0 

Orientação de Planejamento para Manuseio de Resíduos Sólidos Categoria A

Apoio do Departamento de Defesa para Assistência a Desastres Estrangeiros



As universidades de concessão de terras são instituições de ensino superior designadas pelo 
Congresso ou legislaturas estaduais para receber benefícios associados às Leis Morrill de 
1862 (12 Stat. 503) e 1890 (PL 51-841, 26 Stat. 417), bem como o Equity no Educational 
Land-Grant Status Act de 1994 (PL 103-382 §531-535). os recursos e relacionamentos que as 
universidades de concessão de terras possuem para preencher essas lacunas.

O desafio da biodefesa alimentar e agropecuária é diferente, mas tão assustador quanto a 
biodefesa da saúde pública humana devido à diversidade de alvos (por exemplo, gado, 
culturas, solo); espectro de potenciais patógenos e pragas; e diferentes geografias, 
ecossistemas e infraestruturas em risco. As universidades de concessão de terras estão em 
uma posição única para ajudar a defender os Estados Unidos contra ameaças biológicas a 
alimentos, gado, colheitas, vida selvagem, biocombustíveis, produtos farmacêuticos, têxteis, 
meio ambiente, bioeconomia e alimentos e agroeconomia, avaliados em mais de US$ 1 
trilhões anualmente. Ao servir os estados, localidades, tribos e territórios em que residem, as 
universidades de concessão de terras têm suas botas no chão na luta contra as ameaças à 
alimentação e à agricultura.

A Comissão faz as seguintes recomendações para coordenar os esforços federais e de 
concessão de terras e agrobiodefesa, fornecer alerta antecipado de ameaças à alimentação 
e à agricultura e incorporar as universidades de concessão de terras na preparação, 
resposta e mitigação desses eventos.

FONTE:https://biodefensecommission.org/wp-content/uploads/2022/05/Land-Grant-Report_050522_web-1.pdf

Comissão Bipartidária de Biodefesa destaca o papel único das universidades de 
concessão de terras do país na proteção da alimentação e agricultura da América

Oportunidade para reformar as operações e a governança de biodefesa
do Departamento de Segurança Interna



O momento atual é propício para reformar os esforços de biodefesa no que diz respeito à 
segurança interna. Primeiro, a pandemia de coronavírus e a guerra na Ucrânia demonstram 
os danos reais e as consequências potencialmente devastadoras dos eventos biológicos. A 
lenta resposta inicial dos EUA à pandemia revelou a inadequação das medidas de detecção 
e mitigação incorporadas nas políticas e práticas do governo federal. E dado um debate 
substancial em relação ao programa de armas biológicas da Rússia e sua suspeita de uso de 
armas químicas contra seus adversários, o potencial para a liberação acidental ou intencional 
de agentes biológicos existe no ambiente atual. Além disso, se a Rússia se envolver em uma 
guerra biológica contra a Ucrânia, esse ato poderia encorajar outros países a desenvolver e 
usar essas armas em outros conflitos. 

Em segundo lugar, como uma questão prática, apesar da retórica política em torno de 
questões de segurança de fronteira e imigração, o 117º Congresso está envolvido e engajado 
– muitas vezes de maneira bipartidária – em esforços para melhorar a segurança interna e 
reformar o Departamento de Segurança Interna (DHS ) . Na Câmara dos Representantes, o 
Comitê de Segurança Interna votou contra muitos projetos de lei bipartidários focados em 
melhorar a segurança interna e o funcionamento do departamento. A Câmara aprovou mais 
de 35 projetos de lei no ano passado, abrangendo uma ampla gama de questões de segurança 
interna, como terrorismo, segurança cibernética, segurança de transporte, doações, 
compartilhamento de inteligência e tráfico humano. O Comitê de Segurança Interna da 
Câmara realizou uma audiência em junho de 2021que contou com depoimentos de 
especialistas em quatro think tanks (incluindo uma das autoras, Carrie Cordero) que 
forneceram recomendações para atualizar a missão do departamento e melhorar a 
supervisão e a responsabilidade. O Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais 
do Senado também está envolvido, com mais de 50 projetos de lei apresentados em questões 
semelhantes, entre eles a atenção legislativa sustentada para resposta a emergências e 
gestão de desastres. 

Esses comitês devem incluir entre esses esforços a atenção ao papel do DHS na biodefesa. As 
ameaças biológicas podem apresentar-se naturalmente, acidentalmente ou 
intencionalmente. Em fevereiro, o Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais 
do Senado realizou uma audiência sobre como abordar as lacunas na preparação para a 
biossegurança dos Estados Unidos . Todas as agências operacionais do DHS, exceto uma, têm 
algumas responsabilidades de biodefesa. Asha George explicou em depoimento ao Congresso 
nesta audiência, que essas entidades - a Agência Federal de Gerenciamento de 
Emergências, Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, Administração de Segurança de 
Transportes, Guarda Costeira dos EUA, Serviço Secreto dos EUA, Serviço de Imigração e 
Alfândega dos EUA, Centros de Treinamento para Aplicação da Lei Federal e Segurança 
Cibernética e Agência de Segurança de Infraestrutura—todos têm responsabilidades 
operacionais, consultivas ou de doação para biodefesa. Entre os elementos da sede do DHS, a 
Diretoria de Ciência e Tecnologia, o Escritório de Combate às Armas de Destruição em Massa 
(CWMD), e o Escritório de Coordenação de Operações também trabalham para defender a 
pátria contra ameaças biológicas. Infelizmente, essas muitas contribuições para a biodefesa 
nacional não são coordenadas nem supervisionadas para garantir eficácia e eficiência em 
todo o departamento. 

Como a Comissão Bipartidária de Biodefesa (da qual George atua como diretor executivo) pes-
quisou e relatou , o sistema DHS BioWatch não funciona como pretendido, pois não detecta os 
agentes biológicos para os quais foi projetado. Embora o orçamento do ano fiscal de 2023 do 
DHS afirme que “[o] programa CWMD BioWatch alerta sobre um ataque bioterrorista aéreo 
em mais de 30 grandes áreas metropolitanas nos Estados Unidos a tempo de salvar vidas[,]” 



a comissão e o Government Accountability Office (GAO) informaram o contrário. Conforme o 
relatório de 2021 da comissão “ Salvando Sísifo: Biodetecção Avançada para o Século XXI”, 
afirma, “o DHS gasta quase US$ 80 milhões por ano neste programa, mas nunca conseguiu 
demonstrar consistentemente sua capacidade operacional em campo”. E um relatório do GAO 
de março de 2021 descreveu que “a BioWatch não reavaliou sua postura estratégica para ter 
cobertura nacional desde sua criação em 2003”. O sistema é construído com tecnologia 
ultrapassada que não era capaz de funcionar quando foi desenvolvido há mais de 20 anos e 
não demonstrou competência desde então. Como a comissão observou, “o BioWatch não foi 
projetado para rastrear doenças infecciosas emergentes de ocorrência natural. A tecnologia 
de biodetecção existe, no entanto, que poderia ter detectado doenças como a nova doença de 
coronavírus de 2019 (COVID-19) no meio ambiente”.

O GAO e a comissão informaram ainda que o Biodetection for the 21st Century (BD21), o pro-
grama de aquisição do departamento lançado em 2018 para substituir o BioWatch, ainda não 
obteve nova tecnologia. A liderança do próprio departamento ficou tão consternada que inte-
rrompeu o programa BD21 várias vezes. A situação continua atolada pelo medo de perder 
orçamentos e pessoal, enquanto outros departamentos e agências (como o Departamento de 
Defesa e a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço), bem como a indústria, pro-
duzem biodetectores funcionais. De acordo com o relatório de 2021 do inspetor geral do DHS 
sobre o BioWatch, “Sem implementar mudanças para enfrentar os desafios da BioWatch, a 
capacidade dos Estados Unidos de preparar, detectar e responder a um potencial ataque de 
bioterrorismo é impedida, o que pode resultar em perda significativa de vidas humanas”. Os 
Estados Unidos precisam de um sistema de biodetecção, mas claramente o Congresso deve 
ajudar o DHS a obter os biodetectores e outros equipamentos de que necessita. Dezoito anos 
é tempo suficiente para esperar pelo sucesso. É hora de seguir em frente.

A Comissão Bipartidária de Biodefesa fez cerca de 200 recomendações em seus relatórios 
escritos nos últimos seis anos que, se postas em prática, fortaleceriam as defesas do país 
contra ameaças biológicas. Os poderes legislativo e executivo do governo adotaram muitos 
deles, incluindo uma recomendação do Plano Nacional de Biodefesa de 2015 da comissão 
para desenvolver uma Estratégia Nacional de Biodefesa. A administração Trump emitiu essa 
estratégia em 2018. O governo Biden está atualizando a estratégia com um plano de imple-
mentação mais robusto. Mas o Congresso pode fortalecer a capacidade do DHS de gerenciar 
suas responsabilidades de biodefesa agora. Para começar, o Congresso pode dar três passos: 
criar uma posição de liderança em biodefesa dentro do DHS, eliminar dotações para progra-
mas não funcionais e revisar e atualizar o mandato legislativo para CWMD. 

Liderança
O Congresso deveria emendar a Lei de Segurança Interna de 2002 para criar um secretário 
assistente para o cargo de biodefesa dentro do Escritório de Estratégia, Política e Planos do 
DHS . Esta posição de liderança deve: 

a. compreender como todos os componentes operacionais do DHS e elementos da sede con-
tribuem para a biodefesa;
b. coordenar o desenvolvimento de políticas de biodefesa em todos os componentes operacio-
nais e elementos da sede;
c. coordenar a implementação das várias responsabilidades de biodefesa do departamento 
em todos os componentes operacionais e elementos da sede;
d. servir como consultor sênior do secretário de segurança interna e chefes de todos os com-
ponentes operacionais em todos os assuntos de biodefesa com relação ao departamento 
especificamente e segurança interna em geral; 



e. servir como o principal ponto de conexão com o Conselho de Segurança Nacional, Conselho 
de Política Interna, Conselho Econômico Nacional e Escritório de Política Científica e Tecnoló-
gica para a biodefesa. 

Atualmente, o CWMD não desempenha esse papel, pois não possui a missão, autoridade, con-
hecimento ou pessoal necessário para executar todas as responsabilidades do departamento 
relacionadas à biodefesa. Conforme escrito, o estatuto simplesmente orienta a CWMD a se 
envolver em atividades de detecção domésticas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares 
limitadas. 

Dotações

O Congresso deve eliminar o financiamento do BioWatch. Como o relatório da comissão reco-
menda , “os apropriadores do Congresso devem negar mais financiamento para as atividades 
do BioWatch até que a tecnologia de substituição comprovada seja identificada e confirmada 
para atender às necessidades do programa”. Em vez disso, o Congresso deve apoiar a reco-
mendação substancial da comissão de que o Congresso invista US$ 10 bilhões por ano duran-
te 10 anos em pesquisa científica e tecnológica para biodefesa e realoque os US$ 80 milhões 
atualmente dedicados ao BioWatch para apoiar a pesquisa de biodetecção. É improvável que 
o DHS feche unilateralmente este programa sem um mandato do Congresso para fazê-lo. 
Idioma das dotações recentes sugere que o Congresso está disposto a apoiar o BD21 e seu 
esforço para adquirir tecnologia de substituição para o BioWatch, mas quer ver evidências de 
progresso.

Autoridades Legislativas

O Congresso deve alterar a legislação que autoriza o CWMD, que se encerra em 2023. Presu-
mindo que o Congresso pretenda renovar a existência do CWMD, as autoridades para este 
elemento da sede - que recentemente mudou sua localização física para a sede do DHS - são 
inadequadas. A legislação para este escritório equivale a uma pequena nota estatutária, indi-
cando que onde quer que a palavra “nuclear” aparecesse na lei original, deveria ser entendida 
também como “biológica e química”. O Congresso deve decidir se a CWMD deve detectar 
apenas ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares domésticas (uma visão origi-
nal para o escritório há mais de uma década); tentar adquirir novas tecnologias e gerenciar o 
desenvolvimento de determinações e avaliações de ameaças materiais independentes da 
Diretoria de Ciência e Tecnologia do DHS ; realizar análise e disseminação de inteligência de 
WMD independentemente do Escritório de Inteligência e Análise do DHS; e coloque detectores 
nucleares domésticos em portos independentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos 
EUA e da Guarda Costeira dos EUA. Enquanto o Congresso está nisso, deve renomear o escri-
tório, considerando que atualmente não funciona para combater todos os tipos de armas de 
destruição em massa.

As ameaças biológicas de hoje não mostram sinais de desistir tão cedo. Surtos, epidemias e 
pandemias que ocorrem naturalmente estão ocorrendo em uma taxa crescente (com 
COVID-19 e gripe aviária ocorrendo simultaneamente aqui nos Estados Unidos) e mortes por 
COVID-19 chegando a 1 milhão nos Estados Unidos em pouco mais de dois anos. Acidentes 
de laboratório continuam a ocorrer nos Estados Unidos e em todo o mundo, enquanto o 
número de laboratórios de alta contenção e a quantidade de pesquisas perigosas continuam 
a aumentar ininterruptamente. O Departamento de Estado dos EUA informou em 2021 que a 
Rússia e a Coreia do Norte possuem programas ativos de armas biológicas ofensivas. China e 
Irã podem não estar muito atrás, embora avaliações recentes definitivas sejam difíceis de 
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obter. As organizações terroristas continuam a buscar agentes biológicos e armas e, no 
passado, encorajaram seus membros a usá-los para aterrorizar, adoecer e matar aqueles que 
consideram inimigos. O DHS, como chefe entre os departamentos e agências federais 
responsáveis pela segurança da pátria, deve superar seu atual estado de fracionamento e 
demonstrar ao resto do governo, país e mundo que é capaz de coordenar e liderar esforços em 
biodefesa e outras arenas . Ao agir de acordo com as recomendações acima, o Congresso 
pode fornecer o caminho para fazê-lo. 

FONTE:https://www.lawfareblog.com/opportunity-reform-department-homeland-securitys-biodefense-operations-and-
governance 

FONTE:https://wahis.oie.int/#/home 





Webinar: Sistemas e Serviços de Saúde Resilientes no Contexto de Emergências 
e Desastres -da Política à Prática-

O objetivo deste webinar é destacar lições e melhores práticas relacionadas à preparação para 
emergências de saúde e esforços de redução de riscos, bem como aprender com experiências 
anteriores de resposta a emergências na Região, começando com a atual pandemia de 
COVID-19, que expôs ainda mais as vulnerabilidades dos sistemas e serviços de saúde. 
Apresentaremos e discutiremos a melhor forma de incorporar essas lições para promover o 
desenvolvimento de sistemas e serviços de saúde resilientes nas Américas.

Com isso em mente, o webinar se concentrará no compartilhamento de experiências e 
estratégias globais e regionais bem-sucedidas para promover a redução do risco de 
emergências e desastres, bem como a adaptação e mitigação das mudanças climáticas; 
promover uma abordagem inclusiva e multirriscos à gestão do risco de desastres de saúde e 
promover a expansão da capacidade de prestação de cuidados médicos por meio de equipes 
médicas de emergência (EMT).

Contexto

Nos últimos 20 anos, os sistemas nacionais de saúde em todo o mundo enfrentaram desafios 
e crises que afetaram diretamente sua capacidade de responder às necessidades de sua 
população. Nesse período, um em cada quatro desastres ocorreu na América Latina e no 
Caribe (ALC), resultando em 289.055 mortes e impactando cerca de 277 milhões de pessoas, 
com perdas estimadas em mais de US$ 1,27 trilhão. A Região das Américas é uma região em 
risco. 88% dos hospitais da Região estão expostos a perigos de origem natural, sendo as 
inundações as mais recorrentes, seguidas por furacões, deslizamentos de terra, terremotos e 
atividade vulcânica, com 43% dessas instalações localizadas em áreas de alto risco de 
exposição. Consulte Mais informação

Programa

O evento será organizado em duas partes:

Uma Sessão Institucional com apresentações temáticas de especialistas da OPAS e da OMS 
analisando as principais prioridades e perspectivas globais e regionais sobre a construção de 
resiliência em saúde.

Um Painel de alto nível em formato de mesa redonda. Esta sessão facilitará o 
compartilhamento de experiências de várias partes interessadas da Região das Américas 
sobre os esforços significativos de preparação e resposta implementados em nível nacional.
*Uma sala de bate-papo será aberta para o público enviar perguntas no momento da inscrição 
e durante todo o evento.

FONTE:https://paho-org.zoom.us/webinar/register/WN_JtrgbxHlTkOc4Ec9uAgCvg 



       https://congressosustentar.com.br/ 



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/  


