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Defesa Civil é certificada em Boas Práticas pelo Governo 
Federal 

 
 
A Defesa Civil de Campinas recebeu, nesta quinta-feira, dia 23 de setembro, certificação 
por Boas Práticas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do 
Desenvolvimento Regional. O reconhecimento foi obtido no eixo “Gestão Sistêmica” com 
a iniciativa “Gestão por Processos Aplicada às Ações de Proteção e Defesa Civil”, em 
parceria com a Unicamp, por meio do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres na 
Universidade (Ceped-SP) e a Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. 
  

Segundo o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, a 
certificação pelo Edital 01/2001 é mais uma iniciativa para oferecer aos municípios e 
estados oportunidade de melhoria em gestão de riscos e desastres. “O banco de boas 
práticas contempla ideias de baixo custo, de fácil aplicação e que contribuirão para 
aumentar a resiliência das comunidades. O Brasil avança e colhe frutos de sementes 
virtuosas de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação”, disse. 
O reconhecimento do Governo Federal com a Defesa Civil de Campinas é muito 
gratificante, segundo o diretor do órgão, Sidnei Furtado. “Agradeço a todos os servidores 



municipais que estão comprometidos com missão da Defesa Civil. Agradeço ao Ceped 
Unicamp pelo apoio neste projeto de alta relevância para o Brasil”. 
  

Com a certificação, que reconhece os resultados inovadores e com potencial de 
replicabilidade obtidos, a experiência campineira passa a compor o Banco de Boas 
Práticas, que tem como intuito reconhecer, estimular e divulgar as iniciativas dos Órgãos 
de Proteção e Defesa Civil de todos os níveis da federação. 
  

Segundo o pesquisador Ayri Rando, doutorando responsável pela pesquisa, sob 
orientação do professor André de Argollo Ferrão, o reconhecimento só foi possível pelo 
envolvimento direto e efetivo Diretoria da Defesa Civil e de seus servidores públicos no 
desenvolvimento da pesquisa. 

 A pesquisa incluiu a compreensão detalhada da rotina de trabalho do órgão em 
Campinas, tendo como pano de fundo maior os processos de qualquer órgão municipal de 
Defesa Civil no Brasil, “com a identificação de lacunas e possibilidade de melhorias 
contínuas pela otimização de recursos”, disse Rando. A expectativa é que a tese derivada 
da pesquisa seja defendida em novembro deste ano. 

FONTE:https://noticiasdecampinas.com.br/noticias/defesa-civil-e-
certificada-em-boas-praticas-pelo-governo-federal/ 
 
 

    
Parques de Campinas recebem placas de alerta sobre o 
carrapato-estrela 
Novas placas informativas sobre o carrapato-estrela, transmissor da febre 
maculosa, estão sendo instaladas nos sete principais parques de Campinas. 
São sete banners na entrada de cada local e 45 placas informativas. 

 



O objetivo é alertar a população para evitar o contato com as áreas vegetadas dos 
parques, como a grama e folhas secas 
O objetivo é alertar a população para evitar o contato com as áreas vegetadas dos 
parques, como a grama e folhas secas, para não correr o risco de ser parasitado 
pelo carrapato. Em 2021, até o momento, três pessoas morreram em razão da 
doença. A vítima mais recente foi um homem de 21 anos, que morreu em 
agosto. 

O provável local de infecção foi o bairro Boa Esperança. Em julho, um homem 
de 58 anos e um adolescente de 13 morreram em razão da doença. Os locais 
prováveis de infecção foram o distrito de Sousas e o bairro Vista Alegre, 
respectivamente. 

A instalação das placas começou nesta sexta-feira (24) pela Lagoa do Taquaral. 
Também receberão os informativos, o Lago do Café, Lagoa Mingone, Taquaral, 
Pedreira do Chapadão, Parque das Águas, Parque Ecológico Hermógenes Filho e 
Parque Monsenhor Emílio José Salim. Mais 150 placas serão instaladas em 
outras áreas de risco no município. 

Como informado nos avisos, os frequentadores devem usar os caminhos de 
terra e calçamentos. Andar, sentar ou deitar na grama e na folhagem precisa ser 
evitado, assim como piqueniques ou sessões de fotos sobre estas áreas. Para 
isso, pode-se usar as mesas dos parques. 

“A população pode e deve frequentar o parque, porém, precisa tomar esses 
cuidados”, disse a coordenadora do Programa Municipal de Arboviroses, Heloísa 
Malavasi. 

“A população pode e deve frequentar o parque, porém, precisa tomar esses cuidados” 
Caso alguém passe por áreas de vegetação e de mato, é preciso ficar tento por 
cerca de 15 dias aos sintomas da doença, que são febre, dor de cabeça, dor 
intensa no corpo, mal-estar generalizado, náuseas, vômitos e, em alguns casos, 
manchas vermelhas pelo corpo. 

A febre maculosa é uma infecção grave. Não existe vacina contra ela e não é 
possível eliminar totalmente o carrapato. 

Capivaras 



O médico Paulo Anselmo, veterinário do Departamento de Proteção e Bem-
Estar Animal da Secretaria do Verde e Meio Ambiente diz que só retirar as 
capivaras – que são as hospedeiras naturais dos carrapatos – dos parques, não 
resolve o problema da infestação, porque, segundo ele, novas capivaras vão 
migrar para essas áreas. 

Especialista diz que apenas remover as capivaras não resolve 
Para ele, o que a Prefeitura faz é manter baixa a vegetação desses parques. “Com isso, 
você restringe o número de capivaras, porque a disponibilidade de alimentos faz com que 
a população seja controlada, e também a insolação das áreas de vegetação inviabilizam a 
dispersão dos carrapatos”, diz 

De acordo com a Administração, o enfrentamento do problema inclui manejo ambiental 
da vegetação, controle biológico e informação para as pessoas que se expõem em áreas 
verdes, principalmente próximas a cursos d’água. 

O que fazer se for parasitado 
“A Febre Maculosa tem cura e o tratamento inicia já na suspeita. Se tiver febre e ou 
qualquer outro sintoma da doença, não espere. A enfermidade tem uma evolução muito 
rápida e os sintomas podem ser confundidos com dengue ou Covid-19. Vá a um serviço de 
saúde e informe que teve contato com o carrapato ou esteve em locais de risco”, disse a 
coordenadora Heloísa Malavasi. 

A coordenadora também reforça que se houve contato com essas áreas vegetadas, em 
parques ou na zona rural, é preciso fazer uma inspeção cuidadosa no corpo. 

“O carrapato estrela é muito pequeno e pode até mesmo ser confundido com alguma 
pinta. É preciso ter atenção especial às regiões mais quentes do corpo como virilha, atrás 
do joelho e atrás do pescoço”, adverte. 

FONTE:https://horacampinas.com.br/parques-de-
campinas-recebem-placas-de-alerta-sobre-o-carrapato-
estrela/ 

 

Como um clima em mudança afetará o futuro das doenças 
transmitidas por vetores? 
Com a mudança do clima, espécies de animais, insetos e plantas se adaptarão ou 
morrerão sob novas condições ambientais e climáticas - isso traz novos desafios no 
estudo de doenças infecciosas transmitidas por vetores. 



As espécies, incluindo os humanos, em todo o mundo não têm outra opção a não ser 
responder a um clima em mudança. As espécies com maior risco de extinção podem ser 
menos capazes de se adaptar devido a estratégias de reprodução mais lentas ou uma 
incapacidade de expandir sua distribuição e migrar. Outras espécies se adaptam 
prontamente às mudanças ambientais, entretanto; estes incluem mosquitos, carrapatos e 
outros vetores de doenças infecciosas. Agora é a hora de pesquisar como as espécies 
mudarão, para que possamos prever melhor quando e onde. Pesquisadores do 
Laboratório Nacional de Los Alamos, no sudoeste dos EUA, estão investigando como a 
paisagem e as mudanças climáticas afetarão as doenças transmitidas por vetores no 
futuro nas Américas. 

Doenças transmitidas por vetores, como dengue e malária, têm epidemiologia e 
ecologia complexas que estão intimamente ligadas ao meio ambiente e ao 
comportamento humano. O “sistema” da doença muda com um ambiente flutuante e é 
uma série de interações entre hospedeiros, reservatórios, vetores e patógenos. Isso cria 
desafios significativos para os cientistas que tentam prever como as doenças 
transmitidas por vetores se espalharão no futuro. O desenvolvimento de uma previsão 
de como a propagação de doenças transmitidas por vetores responderá às mudanças 
climáticas requer que especialistas de diferentes origens trabalhem juntos. Para melhorar 
a previsão de surtos de doenças em resposta às mudanças climáticas, a equipe do 
Laboratório Nacional de Los Alamos é composta por cientistas da computação e de dados, 
ecologistas de doenças, matemáticos, modeladores de sistemas terrestres, e 
epidemiologistas que estudam surtos de doenças de alto perfil. Isso inclui influenza, zika, 
dengue e a atual pandemia de COVID-19 (Bartlow et al. 2019). 

Na América do Norte, o número de casos de doenças resultantes de mosquitos, 
carrapatos e pulgas infectados mais do que triplicou entre 2004 e 2016 (Centers for 
Disease Control and Prevention 2019). Os mosquitos são provavelmente os vetores de 
doenças mais conhecidos e mais bem estudados em todo o mundo. Além de transportar 
o parasita Plasmodium, que causa a malária, os mosquitos também carregam e 
transmitem outras doenças graves, como febre amarela, encefalite japonesa, vírus do 
Nilo Ocidental e dengue. 

As doenças transmitidas por vetores são responsáveis por mais de 17% do total de casos 
de doenças infecciosas em todo o mundo e causam mais de 700.000 mortes todos os anos 
(Roser e Ritchie 2019). Em 2019, mais de 85 países notificaram malária e um total 
estimado de 229 milhões de casos ocorreram em todo o mundo. O gênero de mosquitos 
Anopheles é o principal vetor da malária, enquanto os gêneros Aedes e Culex são os 
principais responsáveis pela transmissão dos vírus causadores da dengue, vírus do Nilo 
Ocidental, chikungunya, vírus Zika e outros. 

Desafios e soluções de dados 

Compreender como as doenças infecciosas transmitidas por vetores estão mudando com 
o clima traz muitos desafios de dados. Em primeiro lugar, é necessário trabalhar com 



grandes conjuntos de dados em diferentes escalas e em muitas disciplinas para capturar 
humanos, vírus, vetores e dinâmicas ecológicas. Em segundo lugar, requer uma 
compreensão de como combinar de forma eficaz e precisa diferentes tipos de 
informações e modelos com uma variedade de espaciais e distribuições. Por fim, 
compreender a biologia dos mosquitos e como eles estão respondendo às mudanças sutis 
do habitat significa trabalhar com pesquisadores de mosquitos no terreno que estão 
coletando dados sobre o comportamento e as populações dos mosquitos. A previsão de 
populações de mosquitos e doenças infecciosas requer uma colaboração perfeita entre 
pesquisadores de campo e por trás do computador / laboratório. 

Apesar desses desafios, na escala certa, previsões robustas podem ser criadas e usadas no 
futuro. Diferentes fluxos de dados devem ser coletados, incluindo: O número de casos de 
uma doença em humanos ou espécies sentinela como pássaros, tipos de habitat e locais 
ao redor da área, espécies e populações de mosquitos e, claro, as condições 
meteorológicas e climáticas. Nossa equipe multidisciplinar do Modelo Climático Integrado 
de Doenças Infecciosas Transmitidas por Mosquitos (CIMMID) no Laboratório Nacional 
de Los Alamos está trabalhando para criar um sistema capaz de fazer uma melhor 
previsão por meio do acoplamento de modelos espaciais com modelos de sistemas 
terrestres. 

Os modelos espaciais influenciam em como a hidrologia, a abundância de mosquitos e as 
populações humanas se entrelaçam e são chamados de unidades hidropônicas. Este 
sistema de modelagem também pode ser usado para prever surtos de doenças 
transmitidas por vetores após catástrofes ambientais, como furacões, inundações e 
terremotos. Doenças transmitidas por mosquitos e outros surtos de doenças infecciosas 
são comuns após esses desastres naturais, levando a ainda mais estresse, doenças e 
morte. Saber quais doenças podem estar no horizonte pode ajudar os profissionais de 
saúde pública e as equipes de resposta a se prepararem melhor para essas situações de 
emergência. 

Os vetores e as doenças que eles carregam se adaptarão às condições futuras 

O risco de uma determinada doença e potenciais surtos futuros podem ser mapeados e 
previstos por meio de modelagem epidemiológica. Saber onde os recursos limitados são 
mais necessários para a detecção e mitigação futuras de doenças pode informar melhor 
as redes de biovigilância. Essas redes podem incluir vigilância de mosquitos que 
atualmente está sendo realizada na maioria das regiões em algum nível. Foi demonstrado 
que as condições ambientais e climáticas predizem com precisão o risco futuro de 
doenças transmitidas por vetores. Diferentes tipos de dados podem ser usados para 
identificar assinaturas para surtos de doenças transmitidas por mosquitos no espaço e no 
tempo (Castro et al 2021). 

Como os vetores respondem muito mais rapidamente aos fatores de mudança ambiental, 
como precipitação e temperatura, esses fatores podem ser usados para prever o risco de 
doenças transmitidas por vetores com meses de antecedência. Mudanças no clima, 



habitat, hidrologia e população para humanos e animais são todas consideradas ao 
modelar o risco de doenças. No entanto, o grande número de sistemas e fatores 
envolvidos cria um nível de complexidade que pode ser difícil de entender sem os dados 
certos na escala certa. 

Além dos mosquitos, os humanos, os animais agrícolas, a vida selvagem e as plantas 
também respondem às condições ambientais em rápida mudança. Outros fatores 
importantes a serem considerados na propagação de doenças infecciosas transmitidas 
por vetores incluem: O movimento de pessoas e seus animais, a disponibilidade de 
medicamentos eficazes e profiláticos, elementos da infraestrutura humana, como ar 
condicionado ou coleta de lixo, acesso a serviços de saúde pública; e, por último, 
conflitos políticos e estabilidade em uma região. 

FONTE:https://www.openaccessgovernment.org/vector-borne-diseases-2/120242/ 

 

Propriedades indiretas e pandêmicas de vírus zoonóticos 
com alta plasticidade do hospedeiro 

 
A maioria das doenças infecciosas humanas, especialmente os patógenos emergentes 
recentemente, se originam de animais e a transmissão contínua de doenças de animais 
para pessoas representa um fardo global significativo para a saúde. O reconhecimento 
das circunstâncias epidemiológicas envolvidas no transbordamento zoonótico, 
amplificação e disseminação de doenças é essencial para priorizar a vigilância e prever o 
risco futuro de emergência de doenças. Nós examinamos os hospedeiros animais e os 
mecanismos de transmissão envolvidos no spillover de vírus zoonóticos até o momento e 
descobrimos que os vírus com alta plasticidade do hospedeiro (ou seja, gama de 
hospedeiros taxonômica e ecologicamente diversa) eram mais propensos a amplificar o 
spillover viral por transmissão secundária de humano para humano e têm distribuição 
geográfica mais ampla. Os vírus transmitidos aos humanos durante as práticas que 
facilitam a mistura de diversas espécies animais apresentaram plasticidade do hospedeiro 
significativamente maior. Nossas descobertas sugerem que o transbordamento animal-
humano de novos vírus que são capazes de infectar diversas espécies de hospedeiros 
sinalizam eventos de doenças emergentes com maior potencial pandêmico, em que esses 



vírus são mais propensos a amplificar pela transmissão humano-a-humano com 
disseminação global escala. 

 

FONTE:https://www.nature.com/articles/srep14830.pdf  

Uma estrutura para o estudo da emergência de doenças zoonóticas e seus 
impulsionadores: transbordamento de patógenos de morcegos como um estudo de caso 

FOTE:https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2012.0228  

 

Com 4,5 milhões de mortes pela Covid-19, Guterres diz que 
segurança da saúde global fracassou 
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, organizou esta quarta-feira, em Nova Iorque, 
a Conferência Global sobre a Covid-19. O secretário-geral das Nações Unidas participou do 
encontro e declarou que “a segurança da saúde global fracassou, ao custo de 4,5 milhões 
de vidas” que foram perdidas pelo coronavírus.  

António Guterres afirmou ser possível acabar com a pandemia, já que existem vacinas 
eficazes contra a doença. O chefe da ONU voltou a defender um plano global 
de imunização, porque segundo ele, o “vírus continua circulando e mesmo em locais 
onde os casos estão diminuindo, novas variantes causam picos perigosos”.   

Indústria bilionária   

O secretário-geral afirmou que 5,7 bilhões de doses de vacina já foram administradas no 
mundo todo, mas 73% do total foi aplicada nas populações de apenas 10 países.   



Nações de renda alta administraram 61 vezes mais doses por habitante do que os países 
de baixa renda. Na África, apenas 3% da população foi vacinada. Segundo Guterres, as 
vacinas contra a Covid foram desenvolvidas com dinheiro público, mas já representam 
uma indústria de US$ 100 bilhões.   

Produção precisa duplicar   

O secretário-geral também declarou no encontro que “vacinação global não é filantropia, 
é interesse próprio”, pois “quanto maior o número de pessoas não imunizadas, mais o 
vírus continuará circulando e evoluindo para novas variantes”, causando ainda mais 
impactos socioeconômicos.  

António Guterres quer um plano global para dobrar a produção de vacinas e garantir que 
2,3 bilhões de doses são distribuídas de forma igualitária pelo mecanismo Covax. A meta 
é alcançar 40% da população em todos os países até o fim deste ano, e 70% até o fim do 
primeiro semestre de 2022.  

O secretário-geral das Nações Unidas explicou que este plano pode ser implementado por 
uma equipe de emergência formada pelos países que produzem as vacinas.  

Entre os integrantes estariam ainda a OMS, pela Covax, instituições financeiras e a 
Organização Mundial do Comércio que estariam trabalhando com farmacêuticas para 
garantir que a produção duplique e que a distribuição seja igualitária.   

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/09/1764122 

 

OMS recomenda novos medicamentos contra a Covid-19 e 
pede acesso equalitário 
A Organização Mundial da Saúde, OMS, inseriu os anticorpos casirivimab e imdevimab 
na lista de alternativas no tratamento da Covid-19. 

Com a recomendação dos fármacos, condicionada a alguns casos, a OMS lançou apelo a 
empresas produtoras e governos para que gerenciem o alto preço e a produção limitada 
para garantir manuseio seguro e adequado dos medicamentos. 

Acesso 

A OMS também reforça iniciativas para o acesso equitativo. A agência informa que 
negociações estão em andamento para que o fármaco seja produzido por custos 
menores e distribuído igualmente entre as regiões. A atenção especial será para países 
de rendas baixa e média. 



Já está em negociação a doação de lotes pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, 
Unicef. 

A OMS abriu um chamado para farmacêuticas que desejem cadastrar seus produtos para 
pré-qualificação. A medida permitiria um aumento da disponibilidade de casirivimab e do 
imdevimab. 

A agência pede ainda o compartilhamento da tecnologia para permitir a fabricação de 
versões biossimilares. 

Desafios 

De acordo com a OMS, ainda há desafios de viabilidade ligados aos anticorpos, como na 
administração intravenosa. 

A técnica exige clínicas especializadas e precisará de quantidades adequadas dos 
anticorpos, bem como equipe treinada para garantir o uso seguro e eficaz do remédio. 

A OMS alerta que, para não aumentar a desigualdade na disponibilidade da terapia, sejam 
tratados preferencialmente pacientes que não estejam em casos graves e possuam maior 
risco de internação. 

A indicação é válida para aqueles que estejam soronegativos, ou seja, não desenvolveram 
anticorpos contra a Covid-19. A OMS conclui dizendo que nesses casos, o tratamento foi 
mais eficaz. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/09/1764492?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=9915ba133a-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_25_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-9915ba133a-
105027597 

 

Pandemia empurrou até 132 milhões de pessoas para a 
fome crônica 
A pandemia de Covid-19 prejudicou vários esforços para o alcance da Agenda 2030 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.   

Em um novo relatório, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 
FAO, revela que entre 83 milhões a 132 milhões de pessoas foram empurradas para a 
fome crônica em 2020.   

O documento da agência foi divulgado para coincidir com a Conferência da ONU sobre 
Sistemas Alimentares, que acontece nesta quinta-feira, em Nova Iorque.  

Situação alarmante   



O evento de alto nível busca chamar a atenção global para a urgência de uma reforma na 
produção e distribuição de alimentos e também para a importância de se erradicar a fome 
e reduzir doenças relacionadas à má alimentação.  

O chefe de Estatísticas da FAO, Pietro Gennari, declarou que a situação é “alarmante” e 
que agora, ficou mais difícil alcançar a Agenda 2030.   

Praticamente 14% dos alimentos são perdidos ao longo da cadeia de abastecimento, 
isso antes de mesmo de chegar aos consumidores. Produtores de pequena escala 
continuam na desvantagem: as mulheres dos países em desenvolvimento ganham 
menos do que os homens, mesmo quando produzem mais.   

Alta no preço dos alimentos   

A pandemia de Covid e as medidas de confinamento para conter a transmissão do vírus 
tiveram também um impacto na volatilidade dos preços dos alimentos, que 
aumentaram.   

O relatório destaca ainda que a escassez de água é muito alta em várias regiões do 
mundo, o que também ameaça os progressos para o desenvolvimento sustentável.   

Mas o documento relaciona alguns avanços do setor: implementação de decisões para 
combater a pesca ilegal, manejo sustentável de florestas, políticas para eliminar o subsídio 
das exportações agrícolas e investimentos para ampliar a produtividade em países em 
desenvolvimento.   

A agência recomenda aos países uma séria de medidas, incluindo aumentar o 
investimento na agricultura, apoiar pequenos produtores e adotar medidas para conter a 
alta no preço dos alimentos.   

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/09/1764072?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=7de0e61de3-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_24_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-7de0e61de3-105027597 

 

Relatório: Dezenas de nações podem ter dificuldades para 
financiar a saúde após COVID-19 

Uma nova atualização de relatório do Banco Mundial alertou ontem que cerca de 52 
nações , muitas delas de baixa renda, terão dificuldades econômicas para responder a 
futuras pandemias ou mesmo para comprar vacinas COVID-19. “Os países mais ricos 
precisam reconhecer seus interesses nesta recuperação e apoiá-la com recursos”, disse 
Christoph Kurowski, o principal autor do relatório, à Devex. 



FONTE;https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35298/From-Double-Shock-to-Double-Recovery-
Implications-and-Options-for-Health-Financing-in-The-Time-of-COVID-
19.pdf?mkt_tok=Njg1LUtCTC03NjUAAAF_rCVxc7S8LOyLEOgn4CZyKvNICkiFAlPctXsdTaWL4-4UcyOavoykn_syic1D3-
AIvFO_1oQ3iybB_vu-w7kiBiX4RV1wK7Q_sZ6AWujuNJ7R73w  

 

Enquanto a destruição da Amazônia continua, o Brasil 
enfrenta futuro de enchentes , secas  

 Mudanças nos padrões climáticos já atingiram a rede elétrica e fazendas 
 Partes do Brasil estão vendo as piores enchentes em um século 
 Perda de árvores na Amazônia brasileira aumentou 17% no primeiro semestre do 

ano 

SÃO PAULO - Em maio e junho, fortes chuvas levaram o extenso rio Negro ao seu nível 
mais alto em mais de um século, causando  inundações em Manaus , a maior cidade da 
floresta amazônica. 

Ao mesmo tempo, partes do sul e centro-oeste do Brasil na bacia do rio Paraná - incluindo 
a maior cidade do Brasil, São Paulo - sofreram uma seca sem precedentes devido à baixa 
pluviosidade. 

A desastrosa mistura de enchentes, secas e chuvas intensas pode ser um vislumbre de um 
futuro potencialmente terrível, pois um planeta em aquecimento e o aumento do 
desmatamento alteram os padrões climáticos de longa data no Brasil e na América do Sul, 
alertam os cientistas. 

As mudanças climáticas podem levar a uma série de choques ambientais e 
socioeconômicos, desde a diminuição das colheitas agrícolas até incêndios florestais 
mais destrutivos e apagões de energia, disseram especialistas em clima e silvicultura à 
Fundação Thomson Reuters. 

"O que vemos agora em termos de extremos de temperatura e precipitação é talvez uma 
amostra do que pode acontecer se o aquecimento continuar", disse José Marengo, 
climatologista do Cemaden, o centro de monitoramento de desastres do governo 
brasileiro. 

Especialistas em clima dizem que o desmatamento da Amazônia e  do Cerrado  - a maior 
savana da América do Sul - são os principais motores das mudanças nos padrões 
climáticos do país. 

“O processo (de mudança climática) está se tornando mais forte por causa das atividades 
humanas”, disse Marengo. 

Nos primeiros seis meses deste ano, a quantidade de floresta desmatada na Amazônia 
brasileira  aumentou 17% em  relação ao ano passado, com 3.600 quilômetros quadrados 



(1.400 milhas quadradas) desaparecendo, de acordo com o Inpe, agência nacional de 
pesquisas espaciais. 

A maior parte das perdas de árvores foi para dar lugar ao cultivo da soja e à criação de 
gado, já que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro se concentra na expansão do 
agronegócio como modelo de desenvolvimento para impulsionar a economia da região 
amazônica. 

Inundações e incêndios 
As chuvas cada vez mais fortes e as enchentes na Amazônia estão ligadas às mudanças 
atmosféricas causadas em parte pelo aquecimento dos oceanos relacionado às mudanças 
climáticas, disse Jochen Schoengart, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia. 

Durante os primeiros 70 anos de medição do nível da água no porto de Manaus, uma 
grande enchente foi registrada a cada 20 anos, disse Schoengart, especialista em história 
dos ciclos hidrológicos e inundações florestais. 

Mas "nos últimos 10 anos, vimos sete grandes inundações. E entre essas sete grandes, 
temos as duas maiores já registradas, em 2012 e agora em 2021", disse ele. 

Em outros biomas ao sul e ao leste da Amazônia, as mudanças nos padrões climáticos 
estão tendo o efeito oposto, com áreas buscando água enquanto o resfriamento 
anormal do Pacífico - uma anomalia climática conhecida como La Niña - contribui para 
um clima excepcionalmente seco. 

Os reservatórios de energia hidrelétrica dos quais o país depende fortemente ficaram 
severamente esgotados, levando o governo a aumentar o uso de combustíveis fósseis 
poluentes. O país alertou em maio que enfrentou sua  pior estiagem em 91 anos  neste 
ano. 

Em seu último relatório anual, o Ministério de Minas e Energia disse que mais de 65% da 
eletricidade do país vem de hidrelétricas, com o resto gerado principalmente por usinas 
movidas a biomassa e turbinas eólicas. 

As secas mais intensas também estão piorando os incêndios florestais, disseram os 
cientistas, apontando para  queimaduras graves no Pantanal  e ao longo do rio Paraná 
nos últimos dois anos. 

Dados do Instituto Life Center, uma organização não governamental brasileira com foco 
na preservação da biodiversidade, mostram que de janeiro a meados de novembro de 
2020 as queimadas consumiram 8,5 milhões de hectares (21 milhões de acres) em Mato 
Grosso - cerca de 10% da área total do estado central do Brasil. 

Isso representou um aumento de 54% nos "pontos críticos" de incêndio em 2020 em 
comparação com o ano anterior, disse o grupo. 



Perdas da fazenda 
Além da ameaça de falta de energia e incêndios florestais mais destrutivos, especialistas 
em clima dizem que o clima mais seco também está causando perdas agrícolas. 

Um estudo publicado em maio na revista Nature Communications estimou que o 
agronegócio está perdendo  até US $ 1 bilhão por ano, à  medida que o aumento do 
desmatamento reduz as chuvas em partes do país. 

Marengo disse que o problema decorre em parte da interrupção de um fenômeno 
climático que os climatologistas chamam de "rios voadores". 

São grandes quantidades de ar úmido que se movem do Oceano Atlântico sobre a 
Amazônia, ao longo do caminho pegando o vapor d'água que evapora das árvores e 
depois o liberando como chuva, disse ele. 

Quando as correntes de ar atingem a barreira natural das montanhas dos Andes, elas 
mudam para o sul, onde encontram uma frente fria e se transformam no que costumava 
ser chuvas abundantes e regulares, dizem os cientistas. 

Mas com menos florestas para ajudar a desencadear pancadas de chuva ao longo do 
caminho, os rios voadores se tornaram mais rápidos e mais concentrados, explicou 
Marengo. 

Quando eles alcançam áreas mais ao sul do Brasil, eles liberam tempestades curtas e 
intensas - como um trem desgovernado ejetando todos os passageiros de uma vez, disse 
ele. 

O resultado muitas vezes são inundações repentinas e deslizamentos de terra cada vez 
mais mortais como os que atingiram os estados do Rio de Janeiro e São Paulo no ano 
passado, acrescentou. 

Nas áreas agrícolas do Brasil, quando a chuva chega, ela chega com menos frequência e 
pode ser muito pesada, tornando mais difícil fornecer a umidade consistente necessária 
para as lavouras, dizem os agricultores. 

“Está chovendo a metade do que antes e tempestades muito, muito concentradas”, disse 
Alexandre Barretto, produtor de soja e gado da cidade de Juscimeira, no Mato Grosso. 

No ano passado, a fazenda de Barretto recebeu em média 1.200 milímetros (47 
polegadas) de chuva, metade da média anual histórica, observou o agricultor, que perdeu 
cerca de 15% de sua safra de soja. 

“É uma preocupação geral entre os agricultores. O prazo para o plantio tornou-se muito 
curto”, disse ele em uma videochamada. 

Dados preliminares divulgados pelo Inpe em setembro deram um toque de esperança aos 
que clamam por salvar a Amazônia, com números mostrando a perda de árvores na região 



da floresta  caindo pelo segundo mês consecutivo  em agosto, caindo 32% em relação ao 
ano anterior. 

Mas o desmatamento permanece quase o dobro do que era nos primeiros oito meses de 
2018, antes da posse do Bolsonaro. 

Para Marengo, a solução para as preocupantes mudanças nas chuvas no Brasil é continuar 
pressionando o governo a interromper e, em seguida, reverter a destruição da Amazônia. 

“As florestas são extremamente importantes”, disse ele. “Temos que reduzir o 
desmatamento, temos que plantar mais árvores. Do contrário, teremos consequências”. 

FONTE:https://news.trust.org/item/20210921144214-xw4uf/ 

Brasil enfrentará grandes ameaças à segurança com o aumento dos 
impactos do clima, alertam especialistas militares 

FONTE:https://news.trust.org/item/20201130192912-cb8ya/  

Conselho Militar Internacional de Clima e Segurança  

CLIMA E SEGURANÇA NO BRASIL  

FONTE:https://imccs.org/wp-content/uploads/2020/11/CLIMA-E-SEGURANCA-NO-BRASIL.pdf 

 

 

Roteiro para a Resiliência da Comunidade - EVCA 
O Roteiro para a Resiliência da Comunidade via EVCA fornece orientação passo a passo 
sobre como operacionalizar a Estrutura para Resiliência da Comunidade da Federação 
Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho usando o processo EVCA. Isso o 
ajudará a coordenar equipes de programa em sua Sociedade Nacional ou filial, e trabalhar 
junto com outras partes interessadas para permitir que as comunidades avaliem os riscos 
e se tornem mais resilientes diante de perigos e ameaças. Este roteiro é para funcionários 
e voluntários da Sociedade Nacional, a IFRC e seus parceiros operacionais, que desejam 
ajudar as comunidades a se tornarem mais seguras e fortes. 

Este documento, versão 2 do R2R, apresenta mudanças com base no aprendizado com a 
aplicação do R2R desde 2017. As principais mudanças incluem a mudança de 6 
características para 11 dimensões de resiliência, usando uma linguagem mais simples e 
adicionando um ponto de referência climático inteligente. Outra mudança fundamental é 
a integração da Avaliação Avançada de Vulnerabilidade e Capacidade (EVCA) no Road 
Map to Community Resilience. Pela primeira vez neste documento, os dois processos 
foram alinhados, combinando a experiência VCA / EVCA2 com o processo orientado pela 
comunidade do R2R e os três serviços RCRC: acompanhar, habilitar, conectar. Essa 



importante integração visa fornecer às Sociedades Nacionais e aos voluntários um 
caminho geral para apoiar as comunidades no fortalecimento de sua resiliência. O estágio 
2 abaixo descreve o processo VCA aprimorado (ou seja, 

O R2R via EVCA inclui uma introdução e quatro seções que descrevem os principais 
estágios de sua jornada para construir a resiliência da comunidade: 

 A Orientação explica o que é diferente na resiliência quando comparada a outros 
tipos de metas de programação e por que a resiliência é relevante para as 
comunidades em todos os contextos, bem como para a Sociedade Nacional e 
funcionários e voluntários da FICV. 

 Etapa 1: Envolver e conectar explica como envolver todos os setores da sua 
Sociedade Nacional na construção da resiliência, como envolver as comunidades e 
como vincular as comunidades a outros atores. Também fornece conselhos sobre 
com quais comunidades trabalhar e como ajudá-las a definir e estabelecer funções 
e responsabilidades internas durante os estágios que se seguem. 

 Etapa 2: Compreender o risco e a resiliência usa o EVCA e explica como orientar as 
comunidades quando elas identificam e avaliam perigos ou ameaças, exposição, 
vulnerabilidade e capacidade, e medem seu risco e resiliência. 

 Etapa 3: Tomar medidas para fortalecer a resiliência explica como acompanhar as 
comunidades para desenvolver e implementar um plano de ação comunitário 
informado sobre os riscos, conectando-as a outras partes interessadas, conforme 
pertinente. 

 Etapa 4: Aprender explica como orientar as comunidades à medida que rastreiam 
seu progresso, aprendem com as boas práticas e erros e adaptam seus planos de 
acordo. 

 As folhas de referência fornecem mais detalhes, para manter o texto principal 
conciso. Os materiais da caixa de ferramentas EVCA também estão 
incluídos. Embora projetados para ajudar os leitores menos familiarizados com a 
construção da resiliência, eles também fornecem técnicas, glossários e jogos mais 
detalhados. A Folha de Referência A é uma lista de leitura. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publication/road-map-community-resilience-operationalizing-
framework-community-resilience-through?utm_source=PreventionWeb&utm_campaign=2eb2753e99-
PreventionWeb+Newsletter%3A+Knowledge+base+highlight&utm_medium=email&utm_term=0_b73053
c1c6-2eb2753e99-363608026 

 

 



 

Estudo alerta sobre “grande onda de migração interna” 
com crise do clima 

Groundswell - Parte 2: Atuando na Migração Climática Interna 

Esta sequência do relatório Groundswell inclui projeções e análises da migração 
climática interna para três novas regiões: Leste Asiático e Pacífico, Norte da África e 
Europa Oriental e Ásia Central. Também são fornecidas análises qualitativas da 
mobilidade relacionada ao clima em países do Mashreq e em Pequenos Estados Insulares 
em Desenvolvimento (SIDS). Este novo relatório se baseia na abordagem de modelagem 
baseada em cenário do relatório Groundswell anterior de 2018, que cobriu a África 
Subsaariana, Sul da Ásia e América Latina. Os resultados combinados dos dois relatórios 
fornecem, pela primeira vez, uma imagem global da escala potencial da migração 
climática interna nas seis regiões, permitindo uma melhor compreensão de como os 
impactos da mudança climática de início lento, a dinâmica populacional e os contextos de 
desenvolvimento se moldam tendências de mobilidade. Eles também destacam o 
planejamento perspicaz necessário para enfrentar este desafio e garantir resultados de 
desenvolvimento positivos e sustentáveis. Os resultados combinados nas seis regiões 
mostram que, sem ação climática e de desenvolvimento precoce e concertada, até 216 
milhões de pessoas poderiam se mudar dentro de seus próprios países devido aos 
impactos das mudanças climáticas de início lento até 2050. Eles migrarão de áreas com 
menor disponibilidade de água e produtividade agrícola e de áreas afetadas pelo 
aumento do nível do mar e ondas de tempestade. Pontos críticos de migração climática 
interna podem surgir já em 2030 e continuar a se espalhar e se intensificar até 2050. Os 
relatórios também concluem que uma ação rápida e coordenada para reduzir as 
emissões globais e apoiar o desenvolvimento verde, inclusivo e resiliente pode reduzir 
significativamente a escala de migração interna do clima. 

FONTEhttps://news.un.org/pt/story/2021/09/1763782?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=0a902e0843-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_22_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-0a902e0843-105027597  

FONTE:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36248/AUS0002521ovSP.pdf?se
quence=15&isAllowed=y 

 

Ouvir as Vozes das Comunidades Deslocadas 
Internamente, para Assegurar uma Educação de 
Qualidade, Equitativa e Inclusiva 



Este documento descreve os desafios reais do dia-a-dia, com os quais os jovens 
deslocados internamente se deparam quando procuram aceder a uma educação de 
qualidade, que é essencial para o seu desenvolvimento saudável dos mesmos e para 
promover oportunidades de vida futura. Reflete as perspectivas de professores/as que 
têm estado deslocados, e os desafios que enfrentaram, quer a nível pessoal quer a nível 
profissional, na tentativa de apoiar a aprendizagem das crianças e jovens das respetivas 
comunidades. Os jovens e os professores/as PDI partilharam estas experiências numa 
série de cinco eventos de mesas-redondas organizadas pela Rede Interinstitucional para a 
Educação em Situações de Emergência (INEE), que decorreram entre março e abril de 
2021. O documento também apresenta contributos de outros participantes da mesa-
redonda, incluindo profissionais de educação em situações de emergência (EeE), 
representantes do governo, funcionários/as das Nações Unidas (ONU), membros das 
organizações internacionais não-governamentais (ONGI) e da sociedade civil, e outras 
partes interessadas que estão a trabalhar para apoiar o acesso à educação nas 
comunidades deslocadas. Todos apelam à tomada de ações concretas e urgentes, para 
assegurar o acesso à educação de qualidade às crianças e jovens deslocados 
internamente. O Painel de Alto Nível do Secretário-Geral das Nações Unidas tem uma 
oportunidade única de influenciar as mudanças necessárias para o conseguir. As 
recomendações feitas no relatório final do painel ao Secretário-Geral e aos Estados-
membros das Nações Unidas serão cruciais para o destino de milhares de crianças e 
jovens em todo o mundo. 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/INEE%20Internally%20Displaced%20Communities%20Rep
ort%20v1.3%20PT%20LowRes.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

                    

 


