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Projeto de criação de 20 salas de Coordenação de Operação de Emergência 
da Defesa Civil – COE -DEFESA CIVIL

A Câmara Temática de Defesa Civil deliberou sobre o projeto “ Centro de Operação de
Emergência da Defesa Civil – COE-DEFESA CIVIL na Região Metropolitana de Campinas” a
partir da necessidade de atualizar os atuais alcances do projeto Sistema Regional de
Defesa Civil e da Plataforma para Redução de Risco de Desastres da Região Metropolitana
de Campinas que consolidou na RMC uma postura de mudança do papel desempenhado
pelas Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil - Compdec(s).
Este papel implementou modo proativo de enfrentamento de riscos de desastres dentro de 
um alinhamento com as medidas recomendadas pelas Nações Unidas e a nova legislação
federal sobre ações de Proteção e Defesa Civil.
Atualmente, em resposta às exigências de um novo Marco Regulatório de Sendai e das
Leis Federais nº 12.608/2012 e 12.983/2014 e das demandas decorrentes do
enfrentamento da pandemia da COVID-19 que mudou paradigmas e criou novos desafios
aos gestores municipais na resposta a diversos tipos de desastres e torna-se necessário a
visão sistêmica de diversos órgãos municipais, estaduais, federais, setor privado e
comunidade em geral, tornou-se necessário uma proposta de expansão deste projeto
conforme deliberação desta Câmara Temática de Defesa Civil.

Reunião  do Grupo de Trabalho 
para criação do Projeto COE RMC 
e contou a presença de represen-
tantes das cidades de Campinas, 
Santa Bárbara d´Oeste, Vinhedo, 
Itatiba e da Agencia Metropolitana 
de Campinas- 24/11/2021



Destaca-se o caráter público de interesse metropolitano, permitindo a compatibilização
ao novo Marco de Sendai, aos compromissos assumidos pelos prefeitos da RMC junto a
Iniciativa Construindo Cidades Resilientes- MCR 2030 e a adequação as novas leis federais
sobre as atividades de Proteção e Defesa Civil.
O Projeto visa ampliar as ações já realizadas pela Câmara Temática de Defesa Civil – CT DC
RMC, tendo como principal objetivo a discussão de politicas públicas e ações de resposta
integradas em um Centro de Operação de Emergência da Defesa Civil – COE Defesa Civil
dentro de uma metodologia de visão sistêmica conforme estabelecida na Lei Federal
12.608 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil que estabelece
competências à União, estados , Distrito Federal e os municípios e que todos os órgãos
devem adotar medidas para a redução de desastres e atuarem em situação de emergência
ou estado de calamidade pública. 

MODELO DE CENTRO DE OPERAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA DEFESA CIVIL 
– COE DEFESA CIVIL EM CAMPINAS

MODELO DE CENTRO DE OPERAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA DEFESA CIVIL 
– COE DEFESA CIVIL EM CAMPINAS

O espaço também servirá para capacitação de gestores públicos em ações de proteção e 
defesa civil nas atividades da Operação Estiagem e Verão, reuniões dos Comitês da Cidade 
resiliente, enfrentamento das arboviroses, Covid-19 e para assuntos relacionados com 
decretação de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública.

FONTE: http://www.agemcamp.sp.gov.br/ 



Defesas Civis da futura RMJ discutem formação de Câmara Temática 
e plano de Cidade Resiliente

A tarde de quarta-feira (24) foi de integração e troca de experiências para representantes 
das Defesas Civis das sete cidades da futura Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), com a 
participação de especialistas de Campinas e Itatiba. No encontro, ocorrido no Paço Munici-
pal, foram discutidas a possível formação de uma Câmara Temática da Defesa Civil da 
Região de Jundiaí e a construção do plano local de Cidade Resiliente.
Experiências sobre os dois assuntos foram compartilhadas pelo coordenador Regional da 
Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado Fernandes, e pela coordenadora da Defesa Civil de 
Itatiba e adjunta da Região de Campinas, Bragança Paulista e Circuito das Águas, Leila Reca-
man Cavallaro.

A RMJ é formada pelas seguintes cidades: Jundiaí, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupe-
va, Louveira, Jarinu e Várzea Paulista.
“Além das vantagens no desenvolvimento econômico regional, a Região Metropolitana de 
Jundiaí propõe a aplicação de políticas públicas pensadas para todas as cidades”, lembra o 
gestor da Casa Civil de Jundiaí, Gustavo Maryssael. “E isso, claro, envolve a criação de 
planos regionais, uma vez que, quando falamos de catástrofes naturais ou outras intempé-
ries, é preciso olhar para um território que ultrapassa os limites de um único município. Pla-
nejamos para ter o melhor, mas devemos estar sempre preparados para o pior.”
A discussão para a formação de uma Câmara Temática vai justamente ao encontro de traçar 
planos e soluções para todas as sete cidades, segundo o Assessor Especial da Defesa Civil 
de Jundiaí e Coordenador Regional Adjunto de Campinas, coronel João Osório Gimenez Ger-
mano. “Essa reunião com o Sidnei e a Leila visa justamente colher boas experiências prati-
cadas em outras cidades e qualificar ainda mais nosso trabalho em nível regional.”
Cidade Resiliente
Além das boas experiências colhidas pela Câmara Temática da Defesa Civil da Região Metro-
politana de Campinas, Sidnei abordou detalhes do processo de inscrição das cidades para 
obter o certificado de Cidade Resiliente. 
“A partir de janeiro deste ano, Cidade Resiliente deixou de ser apenas uma iniciativa dos mu-
nicípios e passou a ser um programa permanente”, declarou. “E esse plano precisa ser bem 
construído, levando em conta a realidade de cada cidade e definindo, inclusive, quais as 
ameaças se busca combater, como queimadas, alagamentos e até tornados.”



Em Jundiaí, foi instituído o Comitê de Resiliência. Sua primeira reunião será na próxima sex-
ta-feira (26), no período da manhã. O comitê tem, entre outros, o objetivo da construção do 
Plano Local de Resiliência, por sua vez alinhado aos ODSs (Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável), da Agenda 2030 da ONU.
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Biocarrapaticida desenvolvido pelo Instituto Biológico será utilizado no controle 
de carrapato-estrela em Campinas

Parceria concluída
 
Instituto Biológico (IB-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo está firmando parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas por intermédio da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para a realização de experimentos no Lago do 
Café para o controle de carrapatos com o uso de carrapaticidas biológicos, que não afetam a 
biodiversidade local
O IB é referência no Brasil e no exterior em controle biológico de pragas e tem trabalhado no 
desenvolvimento de um produto à base de fungos que agem contra o carrapato-estrela, cau-
sador da febre maculosa.
Reunião aconteceu na Sede Regional do Ministério da Agricultura - MAPA e contou com a 
participação do Instituto Biológico (IB-APTA), Secretaria de Serviços Públicos, Unidade de 
Controle de Zoonoses (UVZ), Comitê das Arboviroses de Campinas, Defesa Civil e Ministério 
da Agricultura.

FONTE:http://www.biologico.sp.gov.br/page/quem-somos 



A Defesa Civil de Campinas tem seus principais processos de gestão de riscos 
e de gerenciamento de desastres caracterizados

Pesquisa concluída com tese defendida na FECFAU/UNICAMP permite uma visão processual 
da gestão deste Órgão Municipal de Proteção e Defesa Civil
No Brasil, os órgãos de Defesa Civil são gestores dos respectivos Sistemas de Proteção e 
Defesa Civil, portanto, a gestão adequada dos mesmos passa pela necessidade contínua de 
otimização dos recursos. Ressalta-se que no nosso país não há práticas e nem pesquisas 
referentes ao gerenciamento por processos em órgãos de tal setor público.
Assim sendo, o término da pesquisa desenvolvida em parceria com a Defesa Civil de Campi-
nas, denominada “Modelagem dos Processos Municipais de Gestão de Riscos e Gerencia-
mento de Desastres no Brasil”, cuja tese foi defendida por Ayri S. Rando e aprovada pelos 
professores membros da banca no dia 18/11/2021, sob a orientação do Prof. Dr. André M. de 
Argollo Ferrão, destaca o pioneirismo do órgão citado.
O objetivo geral da pesquisa foi caracterizar os principais processos de órgãos municipais do 
setor em questão no Brasil. Já, o objetivo específico foi modelar processos de um órgão mu-
nicipal de Defesa Civil.
Para isso, o procedimento metodológico usado foi a pesquisa-ação, a qual é um tipo de pes-
quisa que só se viabiliza com a participação ativa e efetiva dos parceiros, neste caso, os ser-
vidores públicos da Defesa Civil de Campinas. Cabe frisar a participação direta do Diretor 
Sidnei Furtado, do Coordenador da Gestão de Ocorrências Frederico Signorelli, da Supervi-
sora do Setor de Monitoramento e Alertas Sueli Castiglieri e do Responsável pela Coordena-
doria Setorial de Operações Daniel Oliveira.
Os resultados obtidos correspondem ao mapa de contexto, à cadeia de valor, à identificação 
dos processos de um órgão municipal de tal setor e à modelagem de 20 processos do órgão 
municipal em pauta, sendo 15 processos e 5 subprocessos de um destes processos.
A título de exemplo, entre os processos modelados, enfatizam-se: gestão de ocorrências, 
vistoria de ocorrência, vistoria programada, informação da ocorrência ao Governo do Estado 
de São Paulo, identificação de ameaças, mapeamento de riscos, alerta à população sobre a 
possibilidade de ocorrência, planos de contingência, decretação de situação de emergência 
ou calamidade pública e outros.
Agora, parte do conhecimento prático dos servidores municipais mencionados está registra-
do e documentado, isto é, não está mais somente na cabeça destes profissionais que atuam 
em um órgão local considerado referência para o país.
A caracterização feita na rotina de trabalho e nas atividades executadas pela Defesa Civil de 
Campinas permite identificar lacunas e oportunidades de melhorias, as quais podem levar a 
novas análises para transformação dos processos por meio de automação e digitalização, se 
pertinente, como desdobramentos ou próximos passos da pesquisa.
O método utilizado e o seu passo a passo têm potencial para serem replicados na caracteri-
zação de outros órgãos municipais de Defesa Civil.
Enfim, é importante registrar os agradecimentos à Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior, vinculada ao Ministério da Educação, pela bolsa fornecida no des-
envolvimento desta pesquisa-ação.
Texto: Ayri Saraiva Rando – Doutor em Engenharia Civil (Área de Concentração – Recursos 
Hídricos, Energéticos e Ambientais) pela FECFAU/UNICAMP.
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Como o registro de incêndios florestais está prejudicando a saúde humana

À medida que os incêndios aumentam e se intensificam por mais do ano, os cientistas estão 
correndo para entender os impactos remanescentes.
Em uma fria manhã de setembro em San Francisco, um grupo de bombeiros colocou seu 
equipamento em uma van vermelha brilhante. O odor adocicado e enjoativo de resina de 
pinheiro de uma fogueira distante pairava no ar enquanto a tripulação se preparava para 
lutar contra o fogo Dixie, que crescia rapidamente, em seu caminho para se tornar o maior 
incêndio florestal isolado na história da Califórnia. Varrendo as montanhas de Sierra 
Nevada, ele queimaria mais de 3.900 quilômetros quadrados antes que as equipes o conti-
vessem totalmente no final de outubro.
Os bombeiros tiveram mais uma parada antes de se juntarem às milhares de outras pessoas 
que trabalham para controlar o incêndio. Em uma pequena sala de aula dentro do prédio de 
treinamento do Corpo de Bombeiros de São Francisco no Mission District, Mary Prunicki e 
uma equipe de pesquisadores coletaram questionários e amostras de sangue de cada bom-
beiro.
Prunicki, um biólogo da poluição da vizinha Universidade de Stanford, usará as amostras 
como base para comparar com as tiradas quando os bombeiros retornarem. Ela estará pro-
curando sinais da reação de seus corpos à fumaça, incluindo inflamação e alterações nas 
funções imunológica e cardíaca.
A fumaça dos incêndios florestais é responsável por dezenas a centenas de milhares de 
mortes prematuras em todo o mundo a cada ano. E Prunicki é um das centenas de pesquisa-
dores que tentam compreender os efeitos da exposição à fumaça sobre a saúde. Os cientis-
tas querem saber o que é a fumaça de um incêndio florestal que a torna mais prejudicial aos 
humanos do que outras formas de poluição. Eles estão olhando para os efeitos de curto e 
longo prazo; quem é mais vulnerável aos poluentes; e a melhor forma de manter as pessoas 
seguras e saudáveis em meio a plumas de fumaça que podem se estender por milhares de 
quilômetros a partir de um incêndio, como o incêndio Dixie.
O trabalho ganhou nova urgência nos últimos anos. A mudança climática tem exacerbado as 
secas e ondas de calor em todo o mundo, quase dobrando a área total onde a faísca certa 
poderia incendiar a vegetação seca e desencadear um inferno. Como resultado, os incêndios 
florestais estão aumentando em frequência, tamanho e intensidade em todo o mundo, e as 
temporadas de fumaça estão ficando mais longas. Incêndios florestais devastaram o oeste 
dos Estados Unidos na última década, mas outros países também enfrentaram seus piores 
incêndios em gerações. Os incêndios na região da Sibéria na Rússia este ano queimaram 
uma área maior do que todas as outras chamas do mundo juntas. E a Austrália ainda está se 
recuperando da devastadora temporada de incêndios florestais de 2019-20 - coloquialmente 
chamado de 'verão negro' - que destruiu milhares de casas e matou pelo menos 30 pessoas 
e centenas de milhões de animais.
“Se você comparar os últimos 5 anos com os 10 a 15 anos anteriores, não é realmente com-
parável”, diz Sam Heft-Neal, economista ambiental da Universidade de Stanford que estuda 
os riscos de incêndios florestais para a saúde. “É como um regime de incêndio totalmente 
diferente.”
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Os países precisam fazer com que os sistemas agrícolas sejam mais resilientes a imprevis-
tos climáticos extremos ou patológicos, como foi o caso da pandemia de Covid-19. 
Um levantamento da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, 
divulgado nesta terça-feira, destaca a importância de um preparo a eventos inesperados e 
de grande impacto. 
 
Indicações 

Este é o foco do relatório O Estado da Alimentação e Agricultura 2021, com ênfase em como 
tornar os sistemas de produção de alimentos mais resilientes a choques e a estresses. O 
documento fornece uma série de recomendações aos governos.  
Segundo a agência da ONU, cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo não podem custear uma 
dieta saudável. Se um novo choque acontecer, reduzindo as rendas da população em um 
terço, é possível que mais 1 bilhão passem a esse patamar.  
Além disso, o custo da comida poderá subir para 845 milhões de pessoas se houver uma 
desordem nos sistemas de transporte de alimentos. A FAO lembra que mesmo antes da 
pandemia, o mundo já estava com dificuldades para cumprir as metas de erradicação da 
fome até 2030.  
Outro destaque é o aumento, em todo o mundo, de eventos climáticos extremos, conflitos 
armados e imprevistos, que contribuem para o aumento do preço global dos alimentos. 
 
Brasil  

A FAO reforça ser urgente melhorar a capacidade desse sistema de suportar os choques 
mencionados no relatório. O Brasil é mencionado no documento, já que 60% dos valores de 
exportação do país vêm de apenas um país parceiro comercial. Com isso, o Brasil fica com 
poucas opções se esse parceiro for atingido por um imprevisto.  
O diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, declarou que “a pandemia salientou a resiliência e a 
fraqueza dos sistemas agroalimentares”. Este setor, que envolve a produção de alimentos, 
armazenamento, processamento, transportes, distribuição e consumo, produz 11 bilhões de 
toneladas de comida por ano.  
A FAO recomenda aos governos que tornem a resiliência dos sistemas agroalimentares uma 
parte estratégica dos seus planos de resposta a desafios futuros.  
Outro fator importante é garantir a conectividade, para que os sistemas ultrapassem os 
imprevistos de maneira rápida, mudando os canais de transportes, marketing e força de 
trabalho sempre que for necessário.  
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Levantamento expõe fragilidade do sistema alimentar 
a choques  de saúde ou clima



As partes interessadas podem ajudar as pequenas e médias empresas (PMEs) 
a se prepararem para o desastre

O Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR) lançou um 
novo relatório esta semana para apoiar as pequenas e médias empresas (PMEs) a estarem 
prontas para o desastre. O relatório intitulado, Aumentando a aceitação das PMEs na 
redução do risco de desastres: recomendações para formuladores de políticas, financiado-
res e a comunidade empresarial mais ampla, apela às partes interessadas relevantes para 
que tomem ações que não apenas apoiem as PMEs, mas promovam a resiliência geral e o 
benefício mútuo.
“Os formuladores de políticas, financiadores e a comunidade empresarial mais ampla 
podem permitir uma adoção mais ampla de práticas de RRD pelas PMEs”, escrevem os 
autores. “Em particular, isso pode ser feito de uma forma que crie benefícios mútuos para 
as PMEs e essas outras partes interessadas, incluindo por meio de maior resiliência da 
cadeia de abastecimento, riscos de contraparte reduzidos e desenvolvimento econômico 
mais rápido, sustentável ou inclusivo.” Um exemplo concreto seria um grande fabricante 
automotivo que depende de uma PME para peças específicas do carro. Ao apoiar a resiliên-
cia das PMEs, o fabricante simultaneamente fortalece sua própria cadeia de suprimentos.
As PMEs, que geralmente têm menos de algumas centenas de funcionários, são cruciais 
para a economia global, fornecendo 50% do produto interno bruto. Eles também são 
frequentemente uma fonte de emprego e sustento para as pessoas mais vulneráveis do 
mundo. No entanto, em comparação com empresas maiores, as PMEs não só têm menos 
probabilidade de se preparar para desastres, como também são mais afetadas por elas. 
Com cerca de 75% das perdas comerciais, as PMEs são significativamente mais afetadas por 
desastres do que empresas maiores. Os autores do relatório escrevem: “Por exemplo, as 
perdas de rendimento com as secas são cerca de cinco vezes maiores para os pequenos pro-
prietários do que para as fazendas comerciais expostas ao mesmo evento”.
Em vez de investir na preparação prévia, as PMEs tendem a ser reativas em face de desas-
tres. Isso pode significar demitir funcionários ou vender bens de capital após um desastre. 
No entanto, esse tipo de resposta geralmente leva a perdas gerais maiores, bem como a um 
tempo de recuperação mais lento.
Reunindo evidências de estudos de caso, entrevistas com partes interessadas, um workshop 
e alguns modelos personalizados, o relatório encontrou quatro razões principais pelas 
quais as PME hesitam em investir em RRD, incluindo a) falta de acesso ao financiamento, b) 
falta de modelos de negócios resilientes, c) ineficientes contratos de negócios ed) falta de 
planejamento de continuidade de negócios com foco na prevenção, que descreve como uma 
empresa irá operar durante uma interrupção não planejada do serviço.
Os formuladores de políticas, financiadores e a comunidade empresarial em geral estão 
bem posicionados para apoiar as PMEs devido à sua capacidade regulatória e financeira, 
experiência e redes robustas. Há uma série de pontos de entrada potenciais onde essas três 
partes interessadas podem apoiar as PMEs de maneiras que oferecem benefícios indiretos.
Acima de tudo, os governos podem ter um impacto particularmente forte na resiliência das 
PMEs. Algumas recomendações de relatório incluem:
1. Dando início ao mercado de financiamento de RRD, aumentando o financiamento 
público e concessional, removendo as barreiras regulatórias ao financiamento privado e 
aumentando a capacidade das instituições financeiras locais de avaliar os investimentos em 
RRD.



Este relatório é uma compilação de realizações e resultados até o momento, do programa 
Crise e Financiamento de Risco de Desastres do Banco Mundial, na integração de obser-
vação da Terra, big data, aprendizado de máquina e inteligência artificial para financiamento 
de risco de desastres. Este relatório apresenta uma seleção de projetos do programa Crisis 
Risk Finance Analytics (CRFA), como parte do trabalho do Banco Mundial para Crise e Finan-
ciamento de Risco de Desastres para aplicar tecnologia inovadora para aplicações de finan-
ciamento de risco. Ele apresenta os sucessos e desafios enfrentados pelo programa até o 
momento, destacando o potencial das imagens de satélite, Big Data e técnicas analíticas 
avançadas para o financiamento do risco de desastres, bem como as implicações de vários 
modelos de governança e parceria com os setores público e privado para trazer alguns 
desses aplicativos à escala.
Este relatório destacou aplicações de última geração de fontes de dados inovadoras e méto-
dos analíticos para DRF. Os projetos apresentados trazem benefícios objetivos e práticos 
para a formulação e implementação de políticas no terreno, que contribuem para uma maior 
resiliência financeira face ao agravamento e agravamento dos choques climáticos. Essas 
tecnologias foram mostradas para:
1. Aumente a disponibilidade de dados: os modelos de risco são mais bem equipados 
para compreender e monitorar os riscos usando uma cobertura abrangente obtida por meio 
do BD e EO, fornecendo assim informações críticas de risco globalmente, em alta resolução 
e em tempo quase real.

2. Incentivar a adoção de modelos de negócios resilientes, fornecendo infraestrutura de 
apoio, como telecomunicações, aumentando a capacidade e a conscientização das PMEs e 
apoiando as PMEs na diversificação geográfica.
3. Promover modelos de contratação mais eficientes, abordando equilíbrios de poder, 
por exemplo, por meio de resolução de disputas de baixo custo, e melhorando a capacidade 
das PMEs de entender contratos e negociar coletivamente.
4. Apoiar planos de continuidade de negócios, que oferece uma forma de custo relativa-
mente baixo de implementação de medidas de prevenção de riscos.
Enquanto isso, instituições financeiras e empresas maiores podem ter papéis importantes. 
Os financiadores podem vincular incentivos de empréstimos ou pagamentos de prêmios de 
seguro com práticas estabelecidas de RRD. Eles também podem criar incentivos que 
aumentam a probabilidade de criar um plano de continuidade de negócios. Da mesma 
forma, empresas maiores podem promover a resiliência das PMEs, incentivando seus forne-
cedores a adotarem planos de continuidade de negócios; eles também podem compartilhar 
as melhores práticas, apoiar a capacitação e fornecer incentivos contratuais.
Os autores concluem recomendando projetos-piloto implementados pela iniciativa ARISE do 
setor privado da UNDRR, com o apoio das partes interessadas acima mencionadas. Esses 
pilotos mostrariam como as recomendações do relatório podem se enraizar em vários con-
textos.

F O N T E : h t t p s : / / w w w . p r e v e n t i o n w e b . n e t / n e w s / s t a k e h o l -
ders-can-help-small-and-medium-enterprises-smes-become-disaster-ready?utm_sourc
e=PreventionWeb&utm_campaign=df2417efe1-PreventionWeb+Newsletter%3A+Knowledg
e+base+highlight&utm_medium=email&utm_term=0_b73053c1c6-df2417efe1-363608026 

Relatório de análise de finanças de risco de crise



2. Aprimore a modelagem de risco: Os métodos analíticos usados para alavancar essas 
fontes de dados melhoram a compreensão das estimativas de perigos e riscos, incluindo 
riscos sistêmicos, permitindo um melhor planejamento e previsão.
3. Apoiar políticas informadas sobre riscos e soluções de DRF: Como essas tecnologias 
fornecem medidas objetivas e quase em tempo real, os mecanismos de resposta financeira 
podem ser acionados mais rapidamente, melhorando o apoio financeiro direcionado para os 
mais necessitados.

F O N T E : h t t p s : / / w w w . g l o b a l r i s k f i n a n c i n g . o r g / s i t e s / d e f a u l t / f i -
les/2021-11/WP1%20final%20Nov%2019.pdf 

Lidando com os riscos do clima físico em investimentos em infraestrutura 

Este artigo enfoca a necessidade de incorporar os riscos físicos do clima no projeto de 
infraestrutura e na tomada de decisões de investimento. Ele apresenta como a Coalition for 
Climate Resilient Investment (CCRI) está abordando a 'falha do mercado de resiliência 
climática' por meio da implementação de ferramentas, metodologias e princípios para 
ajudar as várias partes interessadas envolvidas em infraestrutura, incluindo o setor finan-
ceiro, a construir resiliência a um clima em mudança .
De acordo com o relatório, uma coalizão global de investidores institucionais, bancos, segu-
radoras, agências de classificação e governos que representam mais de US $ 20 trilhões em 
ativos, três fatores-chave são responsáveis pelo subinvestimento crônico em resiliência 
climática pelo setor privado:
• Falta de ferramentas analíticas para quantificar a exposição dos ativos aos riscos 
físicos do clima;
• Dificuldade em determinar e comparar opções de resiliência; e
• Os investidores não ajustam adequadamente seus retornos esperados ou custo de 
capital para contabilizar tais riscos.

F O N T E : h t t p s : / / s t o r a g e . g o o g l e a p i s . c o m / w p - s t a t i c / w p _ c -
cri/055c14a1-ccri_riskresilience-report_final.pdf 

Afogando-se logo abaixo da superfície: as consequências socioeconômicas 
da pandemia COVI-19 

Este relatório, apresentando novas pesquisas das Sociedades da Cruz Vermelha e do Cres-
cente Vermelho em todo o mundo, lança luz sobre quem foi mais afetado pela pandemia e 
como. Ele também examina como as Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 
adaptaram suas respostas para apoiar comunidades novas e cada vez mais vulneráveis - 
muitas das quais também foram afetadas por desastres de grande escala e outras crises 
humanitárias complexas. A pandemia COVID-19 teve grandes impactos econômicos e de 
saúde em todas as nações do mundo. Ampliou as desigualdades existentes, criou novas e 
desestabilizou comunidades - revertendo os ganhos de desenvolvimento obtidos nas últi-
mas décadas.



EVENTOS:

Os enormes impactos socioeconômicos da COVID-19 são amplos e não afetaram a todos da 
mesma forma. Ao longo desta pandemia,
Esta pesquisa descobriu que há três grupos especialmente em risco: primeiro, as mulheres 
foram afetadas de forma desproporcional em comparação aos homens. Em segundo lugar, 
em muitos países, as pessoas que viviam em áreas urbanas foram mais gravemente afeta-
das pelos impactos socioeconômicos da pandemia. Finalmente, a pandemia era uma 
ameaça única para os migrantes, deslocados internos e refugiados. Apesar das complexida-
des, o certo é que os impactos socioeconômicos da pandemia serão sentidos por muitos 
anos. Curar os danos socioeconômicos causados pela pandemia será um trabalho de anos 
ou mesmo décadas. Isso exigirá um esforço sustentado para mitigar as desigualdades sub-
jacentes. O documento identifica quatro áreas principais para construir:
1. Garantir um programa de vacinação global e equitativo, para que todos os países 
possam iniciar a recuperação socioeconômica.
2. Condições ou resultados de longo prazo, como problemas de saúde mental, perda de 
educação, casamento infantil e aumento da privação, devem ser enfrentados.
3. Devem ser construídas sociedades mais justas, nas quais surjam novas formas de 
solidariedade e onde sejam investidos esforços para fornecer serviços públicos inclusivos, 
como saúde, instalações básicas e acesso à educação.
4. Os humanitários devem continuar a reconhecer que o COVID-19 é apenas uma das 
muitas crises que se cruzam e desenvolver programas de assistência que criem uma maior 
resiliência geral em famílias e comunidades vulneráveis, liderados por investimento e parti-
cipação local.

F O N T E : h t t p s : / / w w w . i f r c . o r g / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / 2 0 2 1 - 1 1 / I -
FRC-2021-SocioeconomicReport-EN.pdf



Sistemas de alerta preventivo para doenças infecciosas - 
unindo saúde pública e ambiental 

O UCL Warning Research Center convida você para seu webinar interdisciplinar: "Sistemas 
de alerta preventivo para doenças infecciosas - Bridging Public and Environmental Health". 
Este webinar traz líderes interdisciplinares importantes, trabalhando em diferentes organi-
zações, incluindo OMS, Nações Unidas, OECD, 4SD, Wellcome Trust e Odum School of Ecolo-
gy, para discutir como sistemas de alerta mais holísticos contra doenças infecciosas emer-
gentes podem ser implementados. Por meio deste webinar, você terá a oportunidade de 
descobrir mais sobre como os setores de meio ambiente, clima e saúde podem colaborar 
para prevenir a recorrência de EIDs, e, consequentemente, diminuir o risco de futuras 
epidemias e pandemias. 

F O N T E : h t t p s : / / w w w . u c l . a c . u k / s t s / e v e n t s / 2 0 2 1 / d e c / p r e v e n t a t i -
ve-warning-systems-infectious-diseases-bridging-public-and-environmental



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/  


