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Rio das Pedras é capacitada por Campinas para adesão a programa da ONU

Defesa Civil promoveu treinamento para município integrar iniciativa Construindo Cidades 
Resilientes.

A Defesa Civil de Campinas realizou mais uma capacitação para adesão à iniciativa “Cons-
truindo Cidades Resilientes (MCR2030)” da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta 
segunda-feira, dia 22 de agosto. A cidade participante desta vez foi Rio das Pedras, na região 
de Campinas. 

O treinamento teve a presença do vice-prefeito de Rio das Pedras, Trudpert Alan Leite Rieste-
rer; do secretário de Meio Ambiente do município, Rafael Bonassa e do responsável pela 
Defesa Civil, João de Oliveira.

O objetivo das capacitações, de acordo com o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de 
Campinas, Sidnei Furtado, é mostrar aos profissionais o passo a passo para aderir, desenvol-
ver e implantar a MCR2030 em suas cidades. Os profissionais encarregados do trabalho rece-
bem orientações sobre como identificar riscos de desastres e implantar estratégias para 
minimizar os efeitos.



A proposta da ONU é que os municípios se tornem, até 2030, inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis, contribuindo para diversos objetivos globais. Campinas assumiu o compromisso 
de orientar as cidades interessadas em aderir ao programa.

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, tem ajudado 
dezenas de municípios paulistas e de outros Estados a aderirem à Campanha.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45584 

Recurso pode ser utilizado para planejar enfrentamento a desafios que impactem o município, 
em setores como saúde pública.

A prospecção de cenários para o planejamento estratégico de ações na saúde pública foi o 
tema da oficina realizada na tarde desta segunda-feira, dia 22 de agosto, pelo Centro de Resi-
liência a Desastres de Campinas e o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (Ceped) 
da Unicamp. A oficina teve como base a utilização de um sistema de planejamento estratégi-
co e cenários prospectivos.

Realizada na Sala de Resiliência a Desastres da Prefeitura, a oficina foi dividida em duas 
etapas. Na primeira, houve a apresentação teórica da ferramenta. Em seguida, os presentes 
participaram de uma dinâmica utilizando o sistema, para entender, na prática, o seu funciona-
mento.

Durante a oficina, foram explicadas as principais diferenças entre projeção – estratégia que 
gera um cenário futuro à imagem do passado – e a prospecção, que leva em conta as tendên-
cias e incertezas futuras. “A prospecção de cenários não é uma adivinhação, é realizada com 
base em indicadores, em uma análise profunda do objeto de estudo, além de refletir sobre 
possibilidades de ruptura significativas”, contou o instrutor Gutemberg Felipe Martins da Silva, 
da empresa R2 Soluções em Perdas.

Oficina apresenta ferramenta para prospecção de cenários futuros

Técnicos de várias secretarias participaram da oficina



CPAT recebe certificação da ONU para atendimento ao migrante

O município de Campinas já utiliza o Scorecard do Sistema de Saúde Pública, um instrumen-
to de avaliação. E agora poderá incorporar novas ferramentas, que possibilitarão trabalhar 
com os indicadores produzidos para gerar cenários futuros que possam impactar a área. Ao 
lançar mão dessa prospecção, será viável realizar um planejamento mais assertivo para o 
enfrentamento de futuros desafios.

Segundo o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, que 
participou da oficina, o recurso que permite a prospecção de cenários já é utilizado por várias 
instituições e, inclusive, foi usado pela própria Defesa Civil, com resultados positivos. Ao final 
da oficina, especialistas que participaram relataram a importância de um mecanismo como 
esse para oferecer visão estratégica e mostrar impactos e interdependências entre indica-
dores.

Participaram do evento profissionais das secretarias de Saúde; Verde, Meio Ambiente e Des-
envolvimento Sustentável; Educação, além de especialistas da Unicamp e da Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS).

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45583 

Capacitação dos atendentes foi feita pela Organização Internacional para as Migrações da 
entidade.

Durante encontro nesta sexta-feira, 26 de agosto, representantes da Organização Internacio-
nal para as Migrações da ONU (OIM) ofereceram capacitação para 30 atendentes do Centro 
Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas (CPAT). A OIM tem como objetivos a promoção 
da migração regular, a redução da migração forçada e irregular e a proteção dos diretos dos 
migrantes para garantir dignidade e bem-estar.

De acordo com a gestora do CPAT, Camila Garrido Pereira, a qualificação foi importante para 
aprimorar o acolhimento do migrante pelo serviço público. “Com esse apoio da OIM podemos 
aprimorar a integração do migrante, seja na busca por uma vaga no mercado formal de 
trabalho ou no auxílio ao empreendedorismo e qualificação”, afirma Camila.

De acordo com a gestora do CPAT, Camila Garrido Pereira, a qualificação foi importante para 
aprimorar o acolhimento do migrante pelo serviço público. “Com esse apoio da OIM podemos 
aprimorar a integração do migrante, seja na busca por uma vaga no mercado formal de 
trabalho ou no auxílio ao empreendedorismo e qualificação”, afirma Camila.

OIM

A OIM foi aprovada no Brasil em 2004, com implantação do escritório em 2016. Atualmente o 
órgão está sediado em Brasília e conta com equipes em 12 municípios, somando mais de 200 
colaboradores no país.



Migração

Segundo a OIM, hoje há, no mundo, 281 milhões de migrantes internacionais, sendo mais de 
26 milhões deles refugiados. Destes, 64% são migrantes laborais, ou seja, que buscam 
emprego em outros países; 74% estão em idade economicamente ativa e 48% são mulheres. 
No Brasil vivem, nos dias atuais, 1,5 milhão de migrantes de mais de 200 nacionalidades.

Migrante

Segundo a OIM, migrante é uma pessoa que se desloca do seu lugar habitual de residência 
dentro de um país ou cruzando uma fronteira internacional, de forma temporária ou perma-
nente, por várias razões. O termo inclui categorias legalmente definidas, como migrante labo-
ral, que está em busca de trabalho, e migrante contrabandeado. Também há as situações não 
definidas pela legislação internacional, como estudantes.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45643 

O objetivo geral deste estudo é elaborar um diagnóstico de capacidades técnicas e institucio-
nais para avaliar sistematicamente danos e perdas devido a desastres no setor agrícola e 
para posicionar o programa de capacitação da FAO em relação ao público-alvo desta área no 
Brasil. A pesquisa permitiu uma ampla revisão dos sistemas estatísticos, registro de dados 
e análise de perdas e danos no Brasil. Há muitas instituições que geram dados sobre agricul-
tura, mas esforços ainda são necessários para harmonizar métodos, particularmente com o 
objetivo de consolidar dados sobre danos. Um passo relevante é o estabelecimento de lide-
rança institucional na área de gestão de riscos, com a missão de reunir e harmonizar as esta-
tísticas.

FONTE:https://www.fao.org/3/cb6527pt/cb6527pt.pdf 

A população idosa é de extrema importância entre as populações vulneráveis durante os 
desastres, pois experimentam capacidades funcionais reduzidas, distúrbios cognitivos, 
demência, condições físicas fracas e várias doenças degenerativas. Este estudo teve como 
objetivo avaliar o efeito do treinamento de preparação para desastres no conhecimento sobre 
a preparação e gestão de desastres de inundação em famílias com idosos. Este estudo foi 
realizado usando um projeto quase-experimental pré-pós com 30 participantes em treina-
mento de preparação para riscos naturais usando amostragem intencional. Os resultados 
deste estudo mostraram uma mudança significativa no conhecimento geral sobre desastre e 
inundação (12,9 e 20 pontos, respectivamente). A prática de preparação para desastres foi 
boa, conforme refletido nas ações realizadas antes, durante e após o desastre. Antes de oco-
rrer uma inundação, as famílias preparam uma bolsa de preparação para desastres para 

Diagnóstico sobre sistemas de dados agrícolas do Brasil para um sistema nacional 
de avaliação de danos e perdas por desastres na agricultura

Efeito do treinamento em desastres no conhecimento sobre gestão de risco de inun-
dação entre famílias com idosos



documentos importantes, bem como logística (por exemplo, alimentos) para emergências e 
equipamentos para evacuação, ao mesmo tempo em que armazenam mercadorias valiosas 
em um local seguro. Durante as inundações, as famílias priorizam a evacuação dos idosos 
enquanto buscam informações sobre a inundação por meio de vizinhos, walkie-talkies, telefo-
nes de mão, televisão e rádio, além de garantir que a logística necessária seja atendida. Após 
o desastre, as famílias limpam suas propriedades, fornecem água potável e instalações sani-
tárias para a família, verificam a saúde dos membros da família que podem ser afetados pela 
enchente e certificam-se de que todos os painéis elétricos estão seguros. Conclui-se que o 
treinamento em desastres afeta o conhecimento da gestão de inundações em famílias com 
idosos. alimentos) para emergências e equipamentos para evacuação, além de armazenar 
mercadorias valiosas em um local seguro. Durante as inundações, as famílias priorizam a 
evacuação dos idosos enquanto buscam informações sobre a inundação por meio de vizinhos, 
walkie-talkies, telefones de mão, televisão e rádio, além de garantir que a logística necessária 
seja atendida. Após o desastre, as famílias limpam suas propriedades, fornecem água potável 
e instalações sanitárias para a família, verificam a saúde dos membros da família que podem 
ser afetados pela enchente e certificam-se de que todos os painéis elétricos estejam seguros. 
Conclui-se que o treinamento em desastres afeta o conhecimento da gestão de inundações 
em famílias com idosos. alimentos) para emergências e equipamentos para evacuação, 
além de armazenar mercadorias valiosas em um local seguro. Durante as inundações, as 
famílias priorizam a evacuação dos idosos enquanto buscam informações sobre a inundação 
por meio de vizinhos, walkie-talkies, telefones de mão, televisão e rádio, além de garantir 
que a logística necessária seja atendida. Após o desastre, as famílias limpam suas proprieda-
des, fornecem água potável e instalações sanitárias para a família, verificam a saúde dos 
membros da família que podem ser afetados pela enchente e certificam-se de que todos os 
painéis elétricos estão seguros. Conclui-se que o treinamento em desastres afeta o conheci-
mento da gestão de inundações em famílias com idosos. as famílias priorizam a evacuação 
dos idosos enquanto buscam informações sobre a enchente por meio de vizinhos, walkie-tal-
kies, telefones de mão, televisão e rádio, além de garantir que a logística necessária seja aten-
dida. Após o desastre, as famílias limpam suas propriedades, fornecem água potável e insta-
lações sanitárias para a família, verificam a saúde dos membros da família que podem ser 
afetados pela enchente e certificam-se de que todos os painéis elétricos estão seguros. Con-
clui-se que o treinamento em desastres afeta o conhecimento da gestão de inundações em 
famílias com idosos. as famílias priorizam a evacuação dos idosos enquanto buscam infor-
mações sobre a enchente por meio de vizinhos, walkie-talkies, telefones de mão, televisão e 
rádio, além de garantir que a logística necessária seja atendida. Após o desastre, as famílias 
limpam suas propriedades, fornecem água potável e instalações sanitárias para a família, 
verificam a saúde dos membros da família que podem ser afetados pela enchente e certifi-
cam-se de que todos os painéis elétricos estão seguros. Conclui-se que o treinamento em 
desastres afeta o conhecimento da gestão de inundações em famílias com idosos. verifique a 
saúde dos familiares que podem ser impactados pela enchente e certifique-se de que todos 
os painéis elétricos estejam seguros. Conclui-se que o treinamento em desastres afeta o 
conhecimento da gestão de inundações em famílias com idosos. verifique a saúde dos fami-
liares que podem ser impactados pela enchente e certifique-se de que todos os painéis 
elétricos estejam seguros. Conclui-se que o treinamento em desastres afeta o conhecimen-
to da gestão de inundações em famílias com idosos.

FONTE:https://jamba.org.za/index.php/jamba/article/view/1262/2387 



Esta é uma versão atualizada da orientação anterior publicada em 24 de junho de 2022. Apli-
ca-se a todos os países que relatam casos de varíola símia como parte do surto atual e com 
transmissão de varíola símia documentada historicamente.

Em 23 de julho, o Diretor-Geral da OMS declarou o surto multi-país de varíola como uma 
Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional (PHEIC). Esta orientação provisória 
foi atualizada com as informações mais recentes sobre sintomatologia e parâmetros epide-
miológicos e para se alinhar com as Recomendações Temporárias emitidas pelo Diretor-Ge-
ral.

A definição de caso suspeito foi atualizada para incluir contatos conhecidos com sinais ou 
sintomas prodrômicos, e as definições de caso suspeito e provável foram atualizadas para 
capturar características clínicas adicionais, como lesões de mucosa. Novas variáveis foram 
adicionadas ao conjunto mínimo de dados de casos prováveis e confirmados a serem compar-
tilhados com a OMS.

Esta versão do documento contém a primeira definição de morte relacionada à varíola dos 
macacos para fins de vigilância.

O objetivo geral de vigilância, investigação de casos e rastreamento de contatos neste contexto 
continua sendo impedir a transmissão de humano para humano para controlar o surto.

Os médicos devem relatar casos suspeitos imediatamente às autoridades de saúde pública 
locais e nacionais. Casos prováveis e confirmados de varíola símia devem ser notificados o 
mais cedo possível, incluindo um conjunto mínimo de dados de informações epidemiológica 
relevante, à OMS por meio dos pontos focais nacionais do RSI (NFPs).

Se houver suspeita de varíola, a investigação do caso deve consistir no exame clínico do 
paciente usando equipamento de proteção individual (EPI) apropriado, questionando o pacien-
te sobre possíveis fontes de infecção e coleta e envio seguro de amostras para exame labora-
torial do vírus da varíola do macaco.

Assim que um caso suspeito for identificado, a identificação do contato e o rastreamento de 
contato direto devem ser iniciados. Os contatos de casos prováveis e confirmados devem ser 
monitorados, ou devem se realizar o monitoramento, diariamente para qualquer sinal ou 
sintoma por um período de 21 dias a partir do último contato. Quarentena ou exclusão do 
trabalho não são necessárias, desde que não se desenvolvam sintomas.

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MPX-Surveillance-2022.3 

Vigilância, investigação de casos e rastreamento de contatos para varíola dos maca-
cos: orientação provisória, 25 de agosto de 2022



Entendendo a ameaça das armas biológicas em um mundo com Covid-19

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

Entendendo a ameaça das armas biológicas em um mundo com COVID-19 é um estudo apro-
fundado de como a pandemia do COVID-19 pode influenciar a conveniência e o desenvolvi-
mento 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.

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

20 de julho de 2021, Washington, DC – Como parte de um grande esforço para lidar com 
ameaças biológicas crescentes, o Conselho de Riscos Estratégicos (CSR) divulgou hoje um 
relatório que avalia o estado atual da biovigilância no mundo e oferece fortes recomendações 
sobre como construir um “sistema global de alerta precoce de patógenos” – projetado para 
capturar toda a gama de ameaças biológicas antes que se tornem pandemias devastadoras. O 
relatório foi elaborado por uma equipe com profunda experiência nas áreas de segurança 
nacional e saúde.

Embora a capacidade do mundo de detectar, rastrear e analisar ameaças de doenças tenha 
melhorado consideravelmente nas últimas décadas, a pandemia de COVID-19 trouxe para 
casa uma realidade terrível: os sistemas que tínhamos ainda são profundamente insuficien-
tes para impedir a rápida disseminação de um novo patógeno rápido o suficiente para evitar 
um nível impressionante de dano.

O relatório identifica lacunas críticas na biovigilância e recomendações para preenchê-las.

FONTE: 
https://councilonstrategicrisks.org/wp-content/uploads/2021/07/Toward-A-Global-Pathogen-Early-Warning-System_20
21_07_20-1.pdf 

O Manual para Acabar com Riscos Biológicos Catastróficos começa com uma visão ousada, 
em nível lunar, que pode impulsionar mudanças transformadoras – não as melhorias incre-
mentais que o governo dos EUA frequentemente buscou no passado.

FONTE:https://councilonstrategicrisks.org/wp-content/uploads/2021/12/A-Handbook-for-Ending-Catastrophic-Biologica
l-Risks_December-2021.pdf 

Rumo a um Sistema Global de Alerta Precoce de Patógenos 

Um manual para acabar com riscos biológicos catastróficos 



As condições nas prisões durante as ondas de calor representam ameaças mortais 
para pessoas encarceradas e funcionários da prisão

O calor extremo está cobrando um preço cada vez maior nos EUA no verão. As pessoas 
encarceradas estão entre os grupos mais vulneráveis da sociedade e foram especialmente 
afetadas.

Mais de uma dúzia de estados não têm ar condicionado em todas as suas unidades prisionais, 
incluindo Alabama, Arizona, Flórida, Geórgia, Kansas, Kentucky, Louisiana, Oklahoma, Mis-
sissippi, Missouri, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia. No Texas, onde trabalho, 
apenas cerca de 30% das prisões são totalmente climatizadas . Muitos desses estados 
também enfrentam alguns dos maiores riscos de calor nos EUA , de acordo com estudos 
recentes.

As prisões concentram centenas ou milhares de pessoas em prédios que foram projetados 
sem planejamento para calor extremo e ondas de calor . Os materiais e projetos de construção 
das prisões podem aumentar a exposição ao calor das pessoas dentro delas.

Alguns estados exigem que as prisões mantenham as temperaturas internas dentro de certas 
faixas . O Texas não regula as temperaturas nas prisões, mas as prisões municipais e munici-
pais particulares supervisionadas pela Comissão de Padrões de Prisão do Texas devem ser 
mantidas entre 18-30 C (65 e 85 F). Não há padrões federais comparáveis.

Eu estudo como os perigos e desastres afetam as pessoas que estão encarceradas . Em um 
relatório publicado recentemente , minha colega Benika Dixon e eu fizemos parceria com a 
Texas Prisons Community Advocates , uma organização sem fins lucrativos que trabalha para 
melhorar as condições nas prisões do Texas, para descobrir como as pessoas encarceradas 
no estado experimentam o calor sem ar condicionado.

FONTE:https://theconversation.com/conditions-in-prisons-during-heat-waves-pose-deadly-threats-to-incarcerated-people-and-prison
-staff-188272





“Transição para Gestão de Riscos Complexos e Futuros Urbanos Resilientes:
Aproveitando a Cooperação Sul-Sul e Aprendendo com a COVID-19”

UNOSSC, UNDRR GETI, OPAS, Programa Conjunto de Treinamento de Certificados da OMS
A urbanização continua a aumentar a um ritmo sem precedentes nas próximas três décadas, 
de 56% em 2021 para 68% em 2050. Embora o futuro da humanidade seja, sem dúvida, 
urbano, onde as cidades são centros de empregos e oportunidades, um aumento na 
densidade populacional e assentamentos informais em áreas urbanas de alto risco estão 
aumentando os desafios para as populações urbanas.

Desde 2020, cidades ao redor do mundo enfrentaram ainda mais desafios com a pandemia do 
COVID-19, que exacerba as vulnerabilidades e traz um tremendo impacto na saúde e no 
bem-estar urbano. O vírus tirou a vida de milhões e as medidas de saúde pública e sociais 
trouxeram um enorme impacto econômico para os cidadãos. A pandemia do COVID-19 revela 
a nova realidade: as cidades vivem com incertezas e enfrentam riscos muito mais 
complexos. Para fazer a transição para futuros urbanos resilientes e sustentáveis, as cidades 
precisam evoluir para refletir a interconexão das pessoas, do planeta e da prosperidade. As 
cidades devem fazer a transição para a governança sistemática de riscos com uma melhor 
compreensão dos riscos sistemáticos.

Os negócios como de costume não levarão a mudanças. As cidades estão na vanguarda das 
oportunidades para aprender com o impacto sistemático da pandemia e a complexidade dos 
riscos em meio a emergências climáticas. As autoridades locais estão em uma posição vital 
para garantir que o clima, a saúde e outros riscos sejam integrados aos processos de 
planejamento e financiamento da cidade, permitindo que as partes interessadas da cidade 
colaborem e tomem ações coletivas para reduzir os riscos. Igualmente importante é a 
aprendizagem e o apoio mútuos entre as cidades dos países com suas experiências testadas 
e inovadoras. Fortalecimento das capacidades dos governos municipais na compreensão da 
natureza sistemática dos riscos, a redução do risco de desastres, a resposta a emergências de 
saúde pública, bem como suas habilidades para colaborar e aprender com as experiências 
uns dos outros permanecem essenciais para o sucesso das cidades neste mundo 
transformado.

O documento final de Buenos Aires da segunda Conferência de Alto Nível das Nações Unidas 
sobre Cooperação Sul-Sul (BAPA+40) em 2019 reconheceu que  as autoridades locais 
desempenham um papel cada vez mais indispensável na cooperação Sul-Sul e triangular,  
que pode assumir diferentes formas, como o conhecimento compartilhamento, treinamento e 
capacitação e intercâmbio de tecnologia em várias áreas temáticas, incluindo mitigação de 
risco de desastres e mudanças climáticas. Essa cooperação pode ajudar as cidades, 
especialmente nos países em desenvolvimento, a alcançar o desenvolvimento sustentável.

Este treinamento oferece uma oportunidade para autoridades locais e profissionais de 
desenvolvimento urbano aprenderem mutuamente e compartilharem experiências na 
transição para o gerenciamento de riscos complexos e um futuro resiliente. Organizado 
conjuntamente pelo Escritório das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul (UNOSSC), o 
Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR) e a 
Organização Mundial da Saúde (OMS)/Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), ele se 
baseia nas duas edições anteriores que foram realizadas anualmente em 2020 e 2021.



A primeira edição, realizada entre 8 de setembro e 6 de outubro de 2020, teve como foco 
“Tornar as cidades resilientes: desenvolver e implementar uma estratégia local de redução de 
risco de desastres para responder ao COVID-19 e melhor se preparar para o futuro” contou 
com a presença de mais de 2.500 participantes de 150 países e territórios. A segunda edição 
intitulada “Build Back Better: Harnessing South-South Cooperation and Risk Reduction 
Planning for Resilient and Healthy Cities in the Post-COVID-19 era”, foi realizada ao longo de 
junho de 2021 com mais de 5.000 inscrições e 2.979 atendimentos ao vivo de mais de 1.000 
cidades em 155 países e territórios com participação de gênero quase igual.

A terceira edição será organizada de 23 de agosto a 13 de setembro de 2022 com o foco em 
“Transição para Gestão de Riscos Complexos e Futuros Urbanos Resilientes: Aproveitando a 
Cooperação Sul-Sul e Aprendendo com a COVID-19” , em conjunto com o Global South-Sul 
Development Expo 2022.

Curso Objetivo

Este treinamento serve como treinamento introdutório para líderes, planejadores e 
profissionais urbanos, com o objetivo de:

• Aumentar a compreensão e as capacidades  para gerenciar riscos de desastres complexos 
e sistemáticos e melhorar a preparação para a resposta a emergências de saúde pública e a 
cooperação Sul-Sul.

• Preparar melhor as partes interessadas da cidade  para a transição para a vida com a 
pandemia do COVID-19, promovendo a colaboração coletiva e tornando as cidades resilientes 
a crises futuras - especialmente emergências e incertezas de saúde.

• Facilitar parcerias cidade a cidade  na cooperação Sul-Sul e triangular (SSTC) para o 
desenvolvimento sustentável.

Ao final deste treinamento, os participantes:

• Descrever as conexões entre riscos sistemáticos, redução de risco de desastres, preparação 
para resposta a emergências de saúde pública e cooperação Sul-Sul e triangular.

• Explicar as tendências e políticas do SSTC na redução de risco de desastres, os 
elementos-chave da estrutura de Sendai e outras estruturas de redução de risco de desastres 
e respostas de saúde pública em níveis urbanos.

• Fornecer exemplos de transição das cidades para viver com COVID-19 e gerenciar cenários 
de risco complexos; compartilhar soluções relevantes sobre RRD e preparação para resposta 
a emergências de saúde e trocar experiências e boas práticas de SSTC das cidades sobre RRD 
e integração da preparação para emergências de saúde nas ações de desenvolvimento urbano 
da cidade.

• Use ferramentas relacionadas ao planejamento de redução de risco de desastres, resposta 
à saúde pública e SSTC.



Resultados esperados

• Funcionários do governo nacional e local, bem como profissionais de resiliência urbana com 
conhecimento aprimorado sobre os requisitos para promover cidades resilientes, aprendendo 
com a pandemia de COVID-19

• Maior compreensão das tendências e políticas de cooperação Sul-Sul e triangular e sua 
importância na redução do risco de desastres e na resposta a emergências de saúde pública; 
estruturas normativas de redução de risco de desastres (DRR), como o Sendai Framework for 
RRD, a iniciativa Making Cities Resilient 2030; e ferramentas para ajudar a fortalecer a 
redução do risco de desastres e o planejamento da resiliência da saúde pública, como o 
Cartão de Avaliação de Resiliência de Desastres para Cidades – Adendo de Resiliência do 
Sistema de Saúde Pública

• Maior conscientização sobre a experiência e as soluções das cidades sobre a COVID-19 e 
respostas a emergências de saúde pública, estratégias de redução de desigualdade, 
planejamento estratégico de redução de risco de desastres, gerenciamento de riscos 
complexos, vitrines de desenvolvimento urbano sustentável, intercâmbios e capturados em 
um relatório de conhecimento para divulgação e público elaboração de políticas

• Intermediação de parceria entre cidades e entidades relacionadas à cidade facilitada e 
documentada para a incubação de comunidades temáticas de prática (CoP), aglomerados de 
cidades e redes de cidades

FONTE:https://vepimg.b8cdn.com/uploads/vjfnew/6582/uploads/vjf/content/misc/1658750378Agenda.pdf



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/  


