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Oficina debate projetos sobre resiliência e redução do risco de desastres
Realizada nesta segunda , 23, ação reuniu órgãos municipais, Ceped Unicamp Opas/OMS
para apresentar trabalhos relacionados ao tema

O Centro de Resiliência a Desastres de Campinas realizou nesta segunda-feira, dia 23 de
maio, uma oficina de projetos e estudos sobre resiliência e redução do risco de desastres.
Foram apresentados seis trabalhos durante o evento, realizado na Sala de Resiliência a
Desastres, no Paço Municipal. Profissionais da Defesa Civil de Campinas, das secretarias municipais de Saúde e do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, além de representantes da Universidade Estadual de Campinas participaram do encontro.
De acordo com o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, a ação concretiza a parceria do Centro de Resiliência a Desastres de Campinas com o Centro de Estudos e Pesquisas
de Desastres da Unicamp, além de contar com a participação da Organização Panamericana
de Saúde (OPAS). Furtado diz que a iniciativa será expandida: "a nossa expectativa é realizarmos novas oficinas envolvendo outros municípios e secretarias".

Entre os trabalhos apresentados constam a elaboração da ferramenta Scorecard para
implantação da iniciativa Escola Segura; Scorecard Saúde; resiliência das infraestruturas
urbanas; comunicação de risco e estratégia do Centro de Operações de Emergência (COE) no
enfrentamento de emergências em saúde pública.
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44512

Diretor da Defesa Civil de Campinas explica gestão de crises em palestra
Exposição foi ministrada no Curso de Prática de Formação em Gerenciamento de Crises da
PUC-Campinas

O diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, explicou na tarde de sábado, dia 21, na
PUC-Campinas, a forma pela qual o município e a Região Administrativa de Campinas trabalham para enfrentar situações de risco sistêmico. A palestra foi ministrada na classe do professor Artur Araujo no curso de Prática de Formação em Gerenciamento de Crises da universidade, formada por alunos de diversas faculdades.
Furtado, que também exerce a função de Coordenador da Defesa Civil da Região de Campinas,
contextualizou as origens da Defesa Civil no mundo, assim como abordou temas contemporâneos como o enfrentamento das arboviroses e da Covid-19. “A realidade atual sinaliza muitos
desafios que exigem planejamento e preparação, então o gerenciamento de crises é um tema
rico e multidisciplinar que exige a formação de mais profissionais especializados”, destacou.
Na exposição, o diretor da Defesa Civil explicou também conceitos técnicos como Situação de
Emergência e Estado de Calamidade Pública, assim como citou casos famosos ocorridos em
Campinas e região, como a microexplosão de 2016, que atingiu a região da Rodovia Dom
Pedro, a enxurrada de 2003, que causou seis vítimas fatais no município, entre outros eventos
relevantes.
Sidnei Furtado dissertou ainda como Campinas conquistou, em 2019, o Prêmio Sasakawa das
Nações Unidas para a Redução de Desastres. Na ocasião, o município concorreu com 61 candidaturas de 31 países e o Departamento da Defesa Civil de Campinas foi o escolhido por sua
abordagem única de comunidade sustentável e pelo compromisso pela inclusão de todos os
grupos vulneráveis no mapeamento para mitigação de riscos.

Segundo o professor Artur Araujo, a apresentação foi extremamente produtiva para a classe,
pois evidenciou a amplitude, a contemporaneidade e a complexidade do tema da gestão de
crises. “A abordagem multidisciplinar do assunto é a chave para a eficiência e destaca uma
frase que é quase um clichê no enfrentamento de crises: 'quando uma ameaça pode ser antecipada, ela pode ser evitada', comentou.
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44485

Campinas recebe a visita de técnicos da cidade de Sorocaba

Uma equipe de profissionais da Defesa Civil do município paulista de Sorocaba participou na
manhã desta segunda-feira, dia 24 de maio, de uma reunião com integrantes do Departamento de Defesa Civil de Campinas. A atividade teve como objetivo compartilhar as ações
desenvolvidas pelo Centro de Resiliência a Desastres.
Durante a reunião, os profissionais tiveram uma visão da atuação de Campinas em casos de
emergências, como as ocasionadas por eventos climáticos. Além disso, puderam compreender a metodologia que envolve a capacidade de superar as adversidades.
O município de Campinas assumiu o compromisso de capacitar outras cidades para aderirem
à MCR2030, cuja meta é criar e articular experiências entre as cidades que promovam, ao
mesmo tempo, o desenvolvimento sustentável e a redução de risco de desastres.

Encontro de gestores da Assistência Social reúne quase 700

O diretor da Defesa Civil de Campinas e Coordenador Regional de Defesa Civil, Sidnei Furtado, realizou palestra no dia 18 de maio de 2022 na Regional Sudeste do Colegiado Nacional
de Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS), no Atibaia Residence Hotel &
Resort.
FONTE:
http://www.prefeituradeatibaia.com.br/noticia/encontro-de-gestores-da-assistencia-social-reune-quase-700-pessoas-em-atibaia/

Prevenção de afogamento
Orientação prática para o fornecimento de creche, habilidades básicas de natação e segurança na água e treinamento seguro de resgate e ressuscitação
Esta publicação fornece recomendações de melhores práticas para 3 intervenções para prevenir o afogamento. As 3 intervenções – prestação de creche, habilidades básicas de natação
e segurança na água e treinamento seguro de resgate e ressuscitação – são implementadas
em nível comunitário. A implementação segura e eficaz depende de os implementadores do
programa seguirem as orientações fornecidas nestas recomendações de melhores práticas.
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240046726

Relatório Anual Global de Água, Saneamento e Higiene da OMS 2020
Este relatório resume o trabalho global da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre água,
saneamento e higiene (WASH) durante 2020. Ele descreve a resposta WASH da OMS ao
COVID-19 e, apesar da pandemia, como a Organização continuou a entregar sua programação
WASH essencial como elaborado na sua estratégia 2018-2025. Isso inclui a publicação e divulgação de seu trabalho de monitoramento do acesso aos sistemas WASH e WASH por meio do
Programa Conjunto de Monitoramento da OMS/UNICEF para Abastecimento de Água,
Saneamento e Higiene (JMP) e a Análise e Avaliação Global da Água da ONU sobre Saneamento e Água Potável (GLAAS ), desenvolvimento e implementação contínuos de suas
normas sobre água potável e saneamento e advocacia geral, incluindo a higiene das mãos.
Todo o trabalho WASH da OMS foi ampliado por meio da força de suas parcerias.
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240033085

Animais, desastres e grupos marginalizados
Esta nota informativa destaca as lacunas que precisam ser abordadas na política e na prática e fornece recomendações importantes para os formuladores de políticas em relação ao
papel dos animais na recuperação de desastres na sociedade, propriedade e grupos marginalizados. Os desastres afetam todos na sociedade de maneira diferente. Alguns grupos
serão mais severamente afetados por causa da marginalização que vivenciam na sociedade
mais ampla, causada por uma série de riscos, vulnerabilidades e preconceitos históricos que
se cruzam. Também tem havido um reconhecimento crescente de que os animais (tanto em
termos de animais de trabalho, pecuária etc.) e animais de assistência (cães-guia, etc.) desempenham um papel significativo em permitir que alguns na sociedade se recuperem melhor
e mais rápido do que sem os animais.
No entanto, apesar de algumas medidas serem tomadas para incluir os animais na redução
do risco de desastres (RRD), existem desafios que permanecem despercebidos que limitam
o seu progresso. Nos últimos anos, o planejamento de desastres começou a ir além da
resposta para identificar o risco animal e integrar esses riscos na política de desastres. No
entanto, esse risco precisa ser específico ao contexto e com grupos marginalizados entre os
mais vulneráveis a desastres (enquanto também dependem fortemente de animais para apoio
e subsistência), há uma forte necessidade de integrar o risco animal com a RRD inclusiva.
FONTE:https://irp.cdn-website.com/cde3424c/files/uploaded/Animals%20and%20marginalised%20groups%20in%20disasters%20FNL.
pdf

Saúde na emergência climática: uma perspectiva global
A mudança climática está tendo uma série de impactos na saúde hoje que se tornarão mais
graves, a menos que medidas urgentes sejam tomadas. Populações vulneráveis verão sua
saúde cada vez mais prejudicada por impactos diretos, como o calor extremo, e indiretos, por
exemplo, de menos segurança alimentar e nutricional. Para produzir análises e recomendações baseadas em ciência em escala global, cientistas de destaque de todo o mundo – reunidos pelas academias de ciências do mundo sob a égide da InterAcademy Partnership (IAP)
– se uniram para coletar e avaliar evidências relevantes. O projeto de três anos envolvendo
bem mais de 80 especialistas de todas as regiões do mundo também examinou uma série de
ações de mitigação e adaptação climática que poderiam trazer melhorias significativas para
a saúde e a equidade em saúde.inclusiva para superar as barreiras incapacitantes que
intensificam a vulnerabilidade.
FONTE:https://www.interacademies.org/sites/default/files/2022-05/IAP_CCH_Global_3rd_Proof_Web_complete_no%20crop.pdf

Diretrizes e padrões de emergência pecuária
Diretrizes e Padrões de Emergência Pecuária (LEGS) é um conjunto de diretrizes e padrões
internacionais para projetar, implementar e avaliar intervenções pecuárias para ajudar as
pessoas afetadas por crises humanitárias. Ele procura harmonizar a programação de ajuda e
desenvolvimento para permitir que os profissionais de desenvolvimento ajudem as comunidades a se tornarem mais resilientes a desastres.
O foco principal do LEGS é melhorar a qualidade das intervenções humanitárias. No entanto,
a vulnerabilidade dos criadores de gado a desastres é determinada por uma série de fatores
socioeconômicos, políticos, ambientais e demográficos, e o trabalho humanitário não pode
ignorar essas questões nem a necessidade de se vincular ao desenvolvimento e às mudanças
políticas de longo prazo para reduzir a vulnerabilidade. O trabalho humanitário também deve
levar em conta os possíveis impactos futuros das mudanças climáticas sobre os criadores de
gado, incluindo o aumento dos riscos de desastres.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/42955_legshandbook2ndeditionwebversion1.pdf

D5 maneiras como a FAO ajuda as pessoas antes, durante e depois de emergências.
Desastres, como um terremoto ou um violento golpe de Estado, podem ocorrer de repente, ou
como secas e enchentes, podem se desenvolver lentamente. Esses tipos de emergências são
devastadores para as pessoas em todos os lugares, mas para aqueles cujos meios de subsistência ou necessidades alimentares dependem inteiramente da agricultura e dos recursos
naturais, esses desastres geralmente são ainda mais urgentes.
A FAO ajuda as comunidades a lidarem com emergências de várias maneiras, desde ações
antecipadas e preparação até a reconstrução dos meios de subsistência, tornando as comunidades mais resilientes.

Aqui estão cinco maneiras pelas quais a FAO ajuda as pessoas antes, durante e após
situações de emergência:
1. Ação antecipada
Muitas crises, como desastres naturais, são em grande parte inevitáveis, mas há muito que
pode ser feito desde o início para mitigá-las. Por exemplo, em julho de 2020, quando especialistas detectaram um risco de inundações em massa nas comunidades de Bangladesh ao
longo do rio Jamuna, a FAO trabalhou rapidamente com parceiros para protegê-los dos
impactos, fornecendo a essas comunidades recipientes de tambor de armazenamento à prova
de enchentes que ajudaram a manter suas sementes, grãos, ferramentas e itens essenciais
seguros.
Nos primeiros dias de enchentes, quando seu poço foi inundado com água suja, Kokila Akhter
também usou o contêiner de armazenamento da FAO para outra função. Kokila estava grávida
de três meses e sua saúde era mais importante do que nunca. “Guardei água potável no
tambor para beber e cozinhar. Beber água potável me ajudou a me manter saudável durante
a gravidez”, diz ela.
2. Investimento em pessoas e economias locais
Transferência de dinheiro, esquemas de vouchers e programas de trabalho temporário remunerado permitem que as pessoas identifiquem por si mesmas quais são suas necessidades
mais urgentes e decidam quais bens e serviços desejam comprar nos mercados locais. Esses
programas podem fortalecer rapidamente a segurança alimentar e nutricional de populações
vulneráveis em tempos de estresse.
Uma mulher chefe de família que recentemente se beneficiou de tal apoio da FAO no Afeganistão, diz que isso a ajudou a sobreviver durante os tempos difíceis provocados pela pandemia
de COVID-19.
“Nosso problema é que não podemos comprar comida ou outros bens essenciais. O dinheiro
dado pela FAO foi usado para comprar arroz e material escolar para meus netos”, explica.
Até agora, em 2021, a FAO apoiou cerca de 200.000 famílias altamente vulneráveis no Afeganistão com transferências de dinheiro e esquemas de trabalho remunerado.
3. Ajudar as pessoas a se sustentarem
Muitas vezes, em crises ou desastres naturais, as pessoas perdem suas terras, gado, equipamentos agrícolas ou outros bens, dificultando o reinício de suas vidas.
Antes, durante e depois de uma emergência, a FAO distribui kits agrícolas para que os agricultores possam começar a cultivar alimentos novamente e recuperar a renda.
A Organização também fornece vacinas ou outros serviços veterinários para proteger o gado,
outra parte importante da subsistência de muitas pessoas.
Quando enchentes destrutivas e enxames de gafanhotos vorazes do deserto atingiram a
Somália no ano passado, a FAO interveio para colocar as pessoas de pé novamente.

Agricultores como Iraado Amir Omar não apenas receberam apoio em dinheiro da FAO para
atender às suas necessidades imediatas, mas também sementes e ferramentas para retomar
a produção agrícola e sustentar sua lavoura a longo prazo.
“As sementes chegaram quando mais precisávamos. Não tenho dinheiro para comprar
sementes, mas pelo menos já posso plantar”, diz Iraado.
“A ajuda que a FAO nos deu é muito importante porque nossas vidas dependem da terra”,
acrescenta seu vizinho Ali Mahamud Rubaax. “Espero que no futuro essas sementes que
estou plantando mudem minha vida e a vida de meus familiares.”
4. Desenvolvimento de meios de subsistência resilientes
Pessoas com meios de subsistência resilientes são mais capazes de prevenir e reduzir o
impacto das mudanças climáticas e desastres em suas vidas.
A FAO trabalha em países e regiões ao redor do mundo para avaliar os impactos das mudanças climáticas e oferece orientação sobre técnicas de agricultura inteligente para o clima.
Ao usar diferentes variedades de sementes, melhores redes de pesca ou técnicas de rotação
de culturas, a FAO está ajudando as pessoas a tornarem seus meios de subsistência mais
eficientes agora e sustentáveis no futuro.
Um exemplo é o “corredor seco” da América Central, onde a FAO está apoiando famílias de
agricultores vulneráveis para melhorar suas estratégias de gestão da água.
5. Apoio às comunidades deslocadas
Quando famílias vulneráveis são forçadas a deixar suas casas devido a conflitos ou desastres,
elas geralmente se instalam temporariamente em outras comunidades ou acampamentos. Às
vezes, essas próprias comunidades anfitriãs já enfrentam dificuldades de recursos. À medida
que esses recém-chegados buscam fontes de renda e alimentos, isso pode criar uma tensão
com as comunidades em que buscaram refúgio. Para apoiar tanto as comunidades anfitriãs
quanto os deslocados, a FAO implementa projetos para aumentar a produção de alimentos e
gerar oportunidades econômicas das quais todos podem se beneficiar.
Após a violência em Cabo Delgado, Moçambique, por exemplo, a FAO está apoiando famílias
deslocadas, fornecendo-lhes ferramentas e acesso a crédito que podem usar para comprar
sementes e outros suprimentos.
As comunidades que acolhem estes deslocados se beneficiam de apoio semelhante para
compensar a pressão sobre os recursos e aumentar a produção alimentar das suas famílias.
A FAO trabalha com parceiros importantes, como agências irmãs da ONU, ONGs, governos e
o setor privado para enfrentar as muitas facetas das emergências para garantir que as comunidades sejam capazes de responder melhor e se recuperar de choques, agora e no futuro.
FONTE:https://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1507686/

OPAS lança plataforma sobre saúde e migração nas Américas
A Plataforma de Informação sobre Saúde e Migração nas Américas sistematiza informações
para facilitar o armazenamento, disseminação e intercâmbio de conhecimento para orientar o
desenvolvimento de políticas, intervenções de saúde pública e outras iniciativas de saúde e
migração.
FONTE:https://www.paho.org/en/migration-and-health-americas/health-and-migration-americas-information-platform#q1

ACNUR lança relatório de Cidades Solidárias no Brasil
Iniciativa global do ACNUR foi adaptada ao contexto brasileiro, listando 27 boas práticas de 17
gestões municipais que promovem ações para a integração de pessoas refugiadas em diferentes serviços como abrigamento, educação e ações de proteção.
FONTE:https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2022/05/Relatorio-Cidades-Solidarias-Brasil.pdf

ONU-Habitat Brasil lança Relatório Anual 2021
ONU-Habitat Brasil apresenta destaques do trabalho realizado em 2021 em seu novo Relatório Anual, lançado nesta quinta-feira (26). Para apresentar os esforços da agência em prol do
desenvolvimento urbano sustentável, o relatório apresenta metodologias e ferramentas utilizadas em iniciativas espalhadas por todo o país. Dados, parcerias e histórias de interesse
humano também integram o documento, apresentando um panorama de como o programa
fortalece cidades e comunidades brasileiras buscando não deixar ninguém e nenhum território para trás.
https://infogram.com/relatorio-anual-onu-habitat-brasil-2021-1hd12yx7nv5ow6k?live

Fechando a lacuna entre a ciência e a prática em níveis
locais para acelerar a redução do risco de desastres
Os processos de criação de risco abrangem o espaço e o tempo e, portanto, são passíveis de
mudança de política e ação local. Garantir a redução de risco inclusiva em escalas locais e
nacionais é, portanto, fundamental para alcançar um progresso tangível nas metas do Quadro
de Sendai. Em um cenário de risco global complexo e em mudança, no qual eventos hidrometeorológicos extremos estão aumentando e vulnerabilidades e desastres como a pandemia de
COVID-19 ocorrem simultaneamente com outros perigos, existe o perigo de que as tendências
e os ganhos de desenvolvimento sejam revertidos.
Os governos em todo o mundo devem, portanto, traduzir urgentemente seus compromissos
globais em ação, melhorando suas estratégias e políticas nacionais e permitindo mudanças
mais eficazes e impactantes em nível local. Os governos locais devem estar equipados com o

melhor conhecimento das condições e necessidades locais e, portanto, têm a responsabilidade fundamental de reduzir o risco de desastres para proteger as vidas e os meios de subsistência das populações locais e garantir ganhos de desenvolvimento.
FONTE:https://www.irdrinternational.org/uploads/files/yJpdJt85vbMXkGs5raoGqteR9eudqieDQvqLfAcj//15022_ISC_policy_brief_closin
g_gap.pdf

Por que surtos sem precedentes de gripe aviária varrendo
o mundo estão preocupando os cientistas
Infecções em massa em aves selvagens representam um risco significativo para espécies
vulneráveis, são difíceis de conter e aumentam a oportunidade de o vírus se espalhar para
as pessoas.
Uma cepa altamente infecciosa e mortal do vírus da gripe aviária infectou dezenas de milhões de aves de capoeira em toda a Europa, Ásia, África e América do Norte. Mas os cientistas estão particularmente preocupados com a disseminação sem precedentes em aves selvagens – os surtos representam um risco significativo para espécies vulneráveis, são difíceis de
conter e aumentam a oportunidade de o vírus se espalhar para as pessoas.
Desde outubro, a cepa H5N1 causou quase 3.000 surtos em aves em dezenas de países. Mais
de 77 milhões de aves foram abatidas para conter a propagação do vírus, que quase sempre
causa doenças graves ou morte em galinhas. Outras 400.000 aves não avícolas, como aves
selvagens, também morreram em 2.600 surtos – o dobro do número relatado durante a última
grande onda, em 2016–17.
Os pesquisadores dizem que o vírus parece estar se espalhando em aves selvagens com mais
facilidade do que nunca, tornando os surtos particularmente difíceis de conter. Aves selvagens
ajudam a transportar o vírus ao redor do mundo, com seus padrões de migração determinando quando e onde ele se espalhará em seguida. Regiões na Ásia e na Europa provavelmente
continuarão a ver grandes surtos, e as infecções podem se infiltrar em continentes atualmente não afetados, como América do Sul e Austrália.
Embora as pessoas possam pegar o vírus, as infecções são incomuns. Apenas dois casos
foram relatados desde outubro, um no Reino Unido e um nos Estados Unidos. Mas os cientistas estão preocupados com o fato de que os altos níveis de vírus que circulam nas populações
de aves significam que há mais oportunidades de disseminação para as pessoas. Os vírus da
gripe aviária mudam lentamente ao longo do tempo, mas a mutação correta pode torná-los
mais transmissíveis em pessoas e outras espécies, diz Ian Barr, vice-diretor do centro de
gripe colaborador da Organização Mundial da Saúde (OMS) no Doherty Institute em Melbourne, Austrália. “Esses vírus são como bombas-relógio”, diz ele. “Infecções ocasionais não são
um problema – é o ganho gradual de função desses vírus” que é a verdadeira preocupação, diz
ele.
Origem do vírus
A cepa altamente patogênica H5N1 surgiu em gansos comerciais na Ásia por volta de 1996 e
se espalhou em aves por toda a Europa e África no início dos anos 2000. Em 2005, a cepa
estava causando mortes em massa em aves selvagens, primeiro no leste da Ásia e depois na

Europa. Desde então, a cepa infectou repetidamente aves selvagens em muitas partes do
mundo, diz Andy Ramey, geneticista de pesquisa da vida selvagem do Centro de Ciências do
Alasca do Serviço Geológico dos EUA, em Anchorage. Através de repetidos transbordamentos,
diz Ramey, o H5N1 parece ter se tornado mais adaptado às aves selvagens. É “agora se tornou
uma doença emergente da vida selvagem”, diz ele.
Em 2014, uma nova linhagem H5 altamente patogênica – chamada 2.3.4.4 – surgiu e começou
a infectar aves selvagens sem sempre matá-las. Isso criou oportunidades para o vírus se
espalhar para a América do Norte pela primeira vez. Desde então, a linhagem dominou surtos
em todo o mundo, incluindo os atuais.
O vírus afeta algumas espécies de aves selvagens mais severamente do que outras. Por exemplo, alguns patos-reais infectados ( Anas platyrhynchos ) não mostram sinais de doença,
enquanto o vírus matou cerca de 10% da população reprodutora de gansos-cracas ( Branta
leucopsis ) no arquipélago norueguês de Svalbard no final do ano passado e centenas de pelicanos dálmatas ( Pelecanus crispus ) na Grécia no início deste ano. Pesquisadores da vida
selvagem estão tentando entender por que o vírus afeta as espécies de maneira diferente. Eles
estão particularmente preocupados com o impacto do vírus em espécies de aves vulneráveis
com populações menores ou áreas geográficas restritas e espécies que são particularmente
suscetíveis à infecção, como grous-gris ( Grus americana) e gansos imperadores ( Anser
canagicus ), diz Ramey.
Ramey acrescenta que apenas uma fração dos casos em aves selvagens é diagnosticada e
relatada. Mais monitoramento poderia revelar a verdadeira magnitude da mortalidade de aves
selvagens, diz ele.
Controlando a propagação
Um melhor monitoramento de aves selvagens infectadas também pode ajudar a alertar as
instalações avícolas sobre o risco de futuros surtos – embora regiões com grandes populações de aves ou aves migratórias tenham alto risco de novos surtos, não importa quão boa
seja sua vigilância, diz Keith Hamilton, chefe de Departamento de Preparação e Resiliência
da Organização Mundial de Saúde Animal.
O rastreamento de doenças em aves selvagens exige muitos recursos e é desafiador devido ao
tamanho de suas populações, diz Hamilton. Ele sugere vigilância direcionada em áreas com
maior probabilidade de encontrar o vírus, como rotas populares ou criadouros.
Uma vacina eficaz para aves poderia ajudar a conter a propagação, juntamente com a diminuição do número de aves nas instalações de produção, diz Michelle Wille, virologista de aves
selvagens da Universidade de Sydney, na Austrália. A indústria avícola também pode continuar
a melhorar a biossegurança restringindo a entrada nas instalações, protegendo suas fontes
de água e diminuindo o contato entre aves e aves selvagens.
Embora as populações de aves possam ser abatidas para impedir a propagação da gripe
aviária altamente patogênica, os pesquisadores enfatizam que as aves selvagens não devem
ser prejudicadas para mitigar os surtos. Matar aves selvagens para prevenir novas infecções
não funcionaria devido ao enorme tamanho e vastas áreas de suas populações, diz Lina
Awada, epidemiologista veterinária da Organização Mundial de Saúde Animal. Isso pode até
piorar a situação, porque atrapalharia os movimentos e comportamentos das aves selvagens,
ajudando o vírus a se espalhar ainda mais, diz ela.

“Da mesma forma que não deveríamos atirar em morcegos por causa do coronavírus, a
solução para isso não é tentar matar pássaros selvagens”, diz Wille.
Os pesquisadores dizem que o que é necessário é uma abordagem holística que considere
como a gripe aviária se espalha através de aves selvagens, aves e pessoas. A colaboração
entre pesquisadores de saúde pública e grupos de saúde animal é vital para captar eventos
de repercussão nas pessoas. “Se controlamos isso em aves, controlamos isso em humanos,
e é provável que também controlemos isso em aves selvagens”, diz Wille.
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-01338-2?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=9bc6fd08a5-briefing-dy-2
0220526&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-9bc6fd08a5-46140994

Os tomadores de decisão que discutem acordos históricos sobre saúde e biodiversidade
devem incluir quatro ações para reduzir o risco de animais e pessoas trocarem vírus.

Eventos de transbordamento, nos quais um patógeno originário de animais salta para as
pessoas, provavelmente desencadearam todas as pandemias virais ocorridas desde o início
do século XX . Além disso, uma análise de agosto de 2021 de surtos de doenças nos últimos
quatro séculos indica que a probabilidade anual de pandemias pode aumentar várias vezes
nas próximas décadas, em grande parte por causa de mudanças ambientais induzidas pelo
homem.
Felizmente, por cerca de US$ 20 bilhões por ano, a probabilidade de transbordamento pode
ser bastante reduzida. Este é o valor necessário para reduzir pela metade o desmatamento
global em hotspots de doenças infecciosas emergentes; reduzir drasticamente e regular o
comércio de vida selvagem; e melhorar muito a capacidade de detectar e controlar doenças
infecciosas em animais de criação.
Esse é um pequeno investimento em comparação com os milhões de vidas perdidas e
trilhões de dólares gastos na pandemia do COVID-19. O custo é também um vigésimo do
valor estatístico das vidas perdidas a cada ano por doenças virais que se espalharam de
animais desde 1918 (ver 'Spillovers: uma ameaça crescente'), e menos de um décimo da

produtividade econômica apagada por ano.
No entanto, muitos dos esforços internacionais para melhor defender o mundo de futuros
surtos, provocados pela pandemia de COVID-19, ainda não priorizam a prevenção de transbordamentos. Tomemos, por exemplo, o Painel Independente para Preparação e Resposta à Pandemia, estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O painel foi convocado em
setembro de 2020, em parte para garantir que qualquer surto futuro de doenças infecciosas
não se torne outra pandemia. Em seu relatório de 86 páginas divulgado em maio passado, a
vida selvagem é mencionada duas vezes; desmatamento uma vez.
Instamos os tomadores de decisão que estão desenvolvendo atualmente três esforços internacionais de referência para tornar a prevenção de transbordamento central para cada um.
Primeiro, o grupo G20 das 20 maiores economias do mundo concordou provisoriamente no
mês passado em criar um fundo global para pandemias . Se realizado, isso poderia fornecer
financiamento em níveis que especialistas em doenças infecciosas recomendam há décadas
– cerca de US$ 5 por pessoa por ano em todo o mundo (consulte go.nature.com/3yjitwx ). Em
segundo lugar, um acordo para melhorar as abordagens globais às pandemias está em
discussão pela Assembleia Mundial da Saúde (AMS), o órgão decisório da OMS. Terceiro, um
projeto de estrutura para a conservação da biodiversidade – a estrutura global de biodiversidade pós-2020 – está sendo negociado pelas partes da Convenção sobre Diversidade Biológica.
Projetados da maneira certa, esses três empreendimentos internacionais podem promover
uma abordagem global mais proativa para doenças infecciosas. Essa oportunidade – de finalmente abordar os fatores que impulsionam os principais surtos de doenças, muitos dos quais
também contribuem para as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade – pode não se
apresentar novamente até que o mundo enfrente outra pandemia.
Quatro ações
O risco de transbordamento é maior quando há mais oportunidades para animais e humanos
fazerem contato, por exemplo, no comércio de vida selvagem, na criação de animais ou
quando as florestas são desmatadas para mineração, agricultura ou estradas. Também é
mais provável que aconteça em condições que aumentam a probabilidade de animais infectados espalharem vírus – quando são alojados em condições apertadas, digamos, ou não
alimentados adequadamente.
Décadas de pesquisa em epidemiologia, ecologia e genética sugerem que uma estratégia
global eficaz para reduzir o risco de transbordamento deve se concentrar em quatro ações.
Em primeiro lugar, as florestas tropicais e subtropicais devem ser protegidas. Vários estudos
mostram que as mudanças na forma como a terra é usada, particularmente as florestas tropicais e subtropicais, podem ser o maior impulsionador de doenças infecciosas emergentes de
origem zoonótica globalmente. A vida selvagem que sobrevive ao desmatamento ou degradação florestal tende a incluir espécies que podem viver ao lado de pessoas e que muitas
vezes hospedam patógenos capazes de infectar humanos. Por exemplo, em Bangladesh, os
morcegos que carregam o vírus Nipah – que pode matar 40-75% das pessoas infectadas –
agora se alojam em áreas de alta densidade populacional humana porque seu habitat florestal
foi quase totalmente desmatado.
Além disso, a perda de florestas está impulsionando as mudanças climáticas. Isso, por si só,

poderia ajudar no transbordamento, empurrando animais, como morcegos, para fora de
regiões que se tornaram inóspitas e para áreas onde muitas pessoas vivem.
No entanto, as florestas podem ser protegidas mesmo com o aumento da produtividade
agrícola — desde que haja vontade política e recursos suficientes. Isso foi demonstrado pela
redução de 70% no desmatamento na Amazônia durante 2004–12, em grande parte por meio
de melhor monitoramento, aplicação da lei e fornecimento de incentivos financeiros aos
agricultores. (As taxas de desmatamento começaram a aumentar em 2013 devido a mudanças na legislação ambiental, e aumentaram acentuadamente desde 2019 durante a presidência de Jair Bolsonaro .)
Em segundo lugar, os mercados comerciais e o comércio de animais selvagens vivos que
representam um risco para a saúde pública devem ser proibidos ou estritamente regulamentados, tanto nacional quanto internacionalmente.
Fazer isso seria consistente com o apelo feito pela OMS e outras organizações em 2021 para
que os países suspendam temporariamente o comércio de mamíferos selvagens capturados
vivos e fechem seções de mercados que vendem esses animais. Vários países já agiram nesse
sentido. Na China, o comércio e o consumo da maioria dos animais selvagens terrestres
foram proibidos em resposta ao COVID-19 . Da mesma forma, o Gabão proibiu a venda de
certas espécies de mamíferos como alimento nos mercados.
Restrições aos mercados comerciais urbanos e periurbanos e ao comércio não devem infringir os direitos e necessidades dos povos indígenas e comunidades locais, que muitas vezes
dependem da vida selvagem para segurança alimentar, meios de subsistência e práticas
culturais. Já existem regras diferentes para a caça dependendo da comunidade em muitos
países, incluindo Brasil, Canadá e Estados Unidos.
Terceiro, a biossegurança deve ser melhorada ao lidar com animais de criação. Entre outras
medidas, isso poderia ser alcançado por meio de melhores cuidados veterinários, vigilância
aprimorada de doenças animais, melhorias na alimentação e alojamento de animais e quarentenas para limitar a disseminação de patógenos.
A saúde precária entre os animais de criação aumenta o risco de serem infectados por patógenos – e de espalhá-los. E quase 80% dos patógenos do gado podem infectar várias espécies
hospedeiras, incluindo animais selvagens e humanos.
Em quarto lugar, principalmente nos pontos críticos para o surgimento de doenças infecciosas, a saúde das pessoas e a segurança econômica devem ser melhoradas.
Pessoas com problemas de saúde – como aquelas que têm desnutrição ou infecção por HIV
descontrolada – podem ser mais suscetíveis a patógenos zoonóticos. E, principalmente em
indivíduos imunossuprimidos como esses, os patógenos podem sofrer mutações antes de
serem transmitidos a outros.
Além disso, algumas comunidades – especialmente aquelas em áreas rurais – usam recursos
naturais para produzir commodities ou gerar renda de uma forma que as coloca em contato
com a vida selvagem ou subprodutos da vida selvagem. Em Bangladesh, por exemplo, a seiva
da tamareira, que é consumida como bebida em várias formas, é frequentemente coletada em
vasos presos às palmeiras. Estes podem ficar contaminados com substâncias corporais de
morcegos. Uma investigação de 2016 vinculou essa prática a 14 infecções pelo vírus Nipah em

em humanos que causaram 8 mortes
Fornecer às comunidades educação e ferramentas para reduzir o risco de danos é crucial. As
ferramentas podem ser algo tão simples como tampas de vasos para evitar a contaminação
da seiva da tamareira, no caso do exemplo de Bangladesh.
De fato, fornecer oportunidades educacionais juntamente com serviços de saúde e
treinamento em habilidades alternativas de subsistência, como agricultura orgânica, pode
ajudar tanto as pessoas quanto o meio ambiente. Por exemplo, a organização
não-governamental Health in Harmony em Portland, Oregon, investiu em intervenções
projetadas pela comunidade em Bornéu indonésio. Durante 2007–17, isso contribuiu para
uma redução de 90% no número de famílias que dependiam da extração ilegal de madeira
para seu principal sustento. Isso, por sua vez, reduziu a perda de floresta tropical local em
70%. A mortalidade infantil também caiu 67% na área de abrangência do programa 12 .
Intervenções orientadas a sistemas desse tipo precisam ser melhor compreendidas e as mais
eficazes, ampliadas.

Investimento sábio
Essas estratégias para evitar o transbordamento reduziriam nossa dependência de medidas
de contenção, como vigilância de doenças humanas, rastreamento de contatos, bloqueios,
vacinas e terapêuticas. Essas intervenções são cruciais, mas geralmente são caras e
implementadas tarde demais – em suma, são insuficientes quando usadas sozinhas para lidar
com doenças infecciosas emergentes.
A pandemia do COVID-19 expôs as limitações do mundo real dessas medidas reativas –
particularmente em uma era de desinformação e populismo crescente. Por exemplo, apesar
de o governo federal dos EUA gastar mais de US$ 3,7 trilhões em sua resposta à pandemia no
final de março, quase um milhão de pessoas nos Estados Unidos – ou cerca de uma em 330 –
morreram de COVID-19 (consulte go.nature .com/39jtdfh e go.nature.com/38urqvc ).
Globalmente, estima-se que entre 15 milhões e 21 milhões de vidas foram perdidas durante a
pandemia de COVID-19 além do que seria esperado em condições não pandêmicas
(conhecidas como mortes em excesso; consulte Nature https://doi.org/htd6; 2022). E um
modelo de 2021 indica que, até 2025, US$ 157 bilhões serão gastos apenas em vacinas contra
a COVID-19 (veja go.nature.com/3jqds76 ).
A prevenção do transbordamento também protege as pessoas, animais domesticados e a
vida selvagem nos locais que menos podem causar danos – tornando-o mais justo do que a
contenção. Por exemplo, quase 18 meses desde que as vacinas COVID-19 se tornaram
publicamente disponíveis, apenas 21% da população total da África recebeu pelo menos
uma dose. Nos Estados Unidos e no Canadá, o número é de quase 80% (consulte
go.nature.com/3vrdpfo ). Enquanto isso, as vendas totais de medicamentos da Pfizer
aumentaram de US$ 43 bilhões em 2020 para US$ 72 bilhões em 2021, em grande parte por
causa da vacina COVID-19 da empresa, o medicamento mais vendido de 2021.
Por fim, ao contrário das medidas de contenção, as ações para evitar o transbordamento
também ajudam a impedir o transbordamento, em que os patógenos zoonóticos voltam de
humanos para animais e depois voltam para as pessoas. As pressões de seleção podem diferir
entre as espécies, tornando esses saltos uma fonte potencial de novas variantes que podem
escapar da imunidade existente. Alguns pesquisadores sugeriram que o spillback foi

possivelmente responsável pelo surgimento da variante Omicron do SARS-CoV-2 (ver Nature
602 , 26-28; 2022 ).

Aproveite o dia
No ano passado, a administração do presidente dos EUA, Joe Biden, e dois painéis
internacionais ( um estabelecido em 2020 pela OMS e outro em 2021 pelo G20 ) divulgaram
orientações sobre como melhorar as abordagens às pandemias. Todas as recomendações
divulgadas até agora reconhecem o transbordamento como a causa predominante de doenças
infecciosas emergentes. Nenhum discute adequadamente como esse risco pode ser mitigado.
Da mesma forma, uma pesquisa no PubMed pela proteína spike do SARS-CoV-2 rende
milhares de artigos, mas apenas alguns estudos investigam a dinâmica do coronavírus em
morcegos, dos quais o SARS-CoV-2 provavelmente se originou 14 .
A prevenção de transbordamento provavelmente está sendo negligenciada por vários motivos.
Fontes de patógenos animais e ambientais a montante podem estar sendo negligenciadas por
pesquisadores biomédicos e seus financiadores porque fazem parte de sistemas complexos –
pesquisas que não tendem a levar a resultados tangíveis e lucrativos. Além disso, a maioria
das pessoas que trabalham em saúde pública e ciências biomédicas tem treinamento limitado
em ecologia, biologia da vida selvagem, conservação e antropologia.
Há um crescente reconhecimento da importância da colaboração intersetorial, incluindo uma
crescente defesa da abordagem 'One Health' – uma visão integrada da saúde que reconhece
as ligações entre o meio ambiente, animais e humanos . Mas, em geral, isso ainda precisa se
traduzir em ações para prevenir pandemias.
Outro desafio é que pode levar décadas para perceber os benefícios da prevenção de
transbordamento, em vez de semanas ou meses para medidas de contenção. Os benefícios
podem ser mais difíceis de quantificar para a prevenção de transbordamento, não importa
quanto tempo passe, porque, se as medidas forem bem-sucedidas, nenhum surto ocorrerá. A
prevenção também contraria as tendências individuais, sociais e políticas de esperar por uma
catástrofe antes de agir.
O fundo global de pandemia, o acordo de pandemia da WHA e a estrutura global de
biodiversidade pós-2020 apresentam novas chances de mudar essa mentalidade e
implementar um esforço global coordenado para reduzir o risco de transbordamento ao lado
de esforços cruciais de preparação para pandemias.
Fundo global para pandemias
Em primeiro lugar, um fundo global para pandemias será fundamental para garantir que a
riqueza de evidências sobre prevenção de transbordamento seja traduzida em ação. O
financiamento para prevenção de transbordamento não deve ser dobrado em fundos de
conservação existentes, nem se basear em quaisquer outros fluxos de financiamento
existentes.
Os investimentos devem ser direcionados para as regiões e práticas onde o risco de
transbordamento é maior, do sudeste da Ásia e da África Central à Bacia Amazônica e além.
Ações para evitar o transbordamento nessas áreas, principalmente pela redução do
desmatamento, também ajudariam a mitigar as mudanças climáticas e reduzir a perda de
biodiversidade. Mas a própria conservação é drasticamente subfinanciada. Como exemplo,

soluções naturais (como conservação, restauração e gestão melhorada de florestas, pântanos
e pastagens) representam mais de um terço da mitigação climática necessária até 2030 para
estabilizar o aquecimento bem abaixo de 2°C 15 . No entanto, essas abordagens recebem
menos de 2% dos fundos globais para mitigação do clima. (Os sistemas de energia recebem
mais da metade.)
Em suma, os tomadores de decisão que apoiam o fundo global para pandemias não devem
presumir que os fundos existentes estão lidando com a ameaça de transbordamento – eles
não estão. A perda de floresta tropical primária foi 12% maior em 2020 do que em 2019, apesar
da desaceleração econômica desencadeada pelo COVID-19. Isso ressalta a ameaça contínua
às florestas.
O financiamento deve ser sustentado por décadas para garantir que os esforços para reduzir
o risco de transbordamento sejam realizados por tempo suficiente para produzir resultados.
Acordo de pandemia da WHA
Em 2020, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, pediu um tratado para permitir
uma resposta global mais coordenada a grandes epidemias e pandemias. No ano passado,
mais de 20 líderes mundiais começaram a ecoar esse apelo, e a AMS lançou a negociação de
um acordo (potencialmente, um tratado ou outro instrumento internacional) para “fortalecer
a prevenção, preparação e resposta à pandemia” no final de 2021.
Tal acordo multilateral poderia ajudar a garantir uma ação internacional mais equitativa em
torno da transferência de conhecimento científico, suprimentos médicos, vacinas e
terapêuticas. Também poderia abordar algumas das restrições atualmente impostas à OMS e
definir mais claramente as condições sob as quais os governos devem notificar outros sobre
uma potencial ameaça de doença. A pandemia de COVID-19 expôs as deficiências do
Regulamento Sanitário Internacional em muitas dessas frentes 17 . (Esta estrutura legal
define os direitos e obrigações dos países no tratamento de eventos e emergências de saúde
pública que podem cruzar fronteiras.)
Instamos os negociadores a garantir que as quatro ações para evitar o transbordamento
descritas aqui sejam priorizadas no acordo de pandemia da WHA. Por exemplo, pode exigir
que os países criem planos de ação nacionais para pandemias que incluam a redução do
desmatamento e o fechamento ou regulamentação rigorosa dos mercados de vida selvagem.
Um mecanismo de relatório também deve ser desenvolvido para avaliar o progresso na
implementação do acordo. Isso poderia se basear na experiência de esquemas existentes,
como o processo de Avaliação Externa Conjunta da OMS (usado para avaliar as capacidades
dos países para lidar com os riscos à saúde pública) e o regime de verificação da Convenção
sobre Armas Químicas.
Compromissos para expandir a vigilância de patógenos nas interfaces entre humanos,
animais domésticos e vida selvagem – de fazendas de martas nos EUA e mercados úmidos
asiáticos a áreas de alto desmatamento na América do Sul – também devem ser incluídos no
acordo WHA. A vigilância não impedirá o transbordamento, mas poderá permitir a detecção
precoce e um melhor controle de surtos zoonóticos, além de fornecer uma melhor
compreensão das condições que os causam. A vigilância de doenças melhoraria
simplesmente investindo em cuidados clínicos para pessoas e animais em pontos emergentes
de doenças infecciosas.

Convenção sobre Diversidade Biológica
Estamos no meio da sexta extinção em massa, e atividades que impulsionam a perda de
biodiversidade, como o desmatamento, também contribuem para o surgimento de doenças
infecciosas. Enquanto isso, epidemias e pandemias resultantes da exploração da natureza
podem levar a novos retrocessos na conservação – devido aos danos econômicos causados
pelo turismo perdido e à falta de pessoal que afeta a gestão de áreas protegidas, entre outros
fatores 18 . Além disso, patógenos que infectam pessoas podem ser transmitidos a outros
animais e dizimar essas populações. Por exemplo, acredita-se que um surto de Ebola na
República do Congo em 2002–03 tenha matado 5.000 gorilas 19 .
No entanto, a estrutura global de biodiversidade atualmente sendo negociada pela Convenção
sobre Diversidade Biológica não aborda explicitamente o ciclo de feedback negativo entre a
degradação ambiental, a exploração da vida selvagem e o surgimento de patógenos. O
primeiro rascunho não fazia menção a pandemias. O texto sobre prevenção de
transbordamento foi proposto em março, mas ainda não foi acordado.
Mais uma vez, essa omissão decorre em grande parte do isolamento de disciplinas e
conhecimentos. Assim como os especialistas invocados para o acordo de pandemia da WHA
tendem a ser os do setor de saúde, aqueles que informam a Convenção sobre Diversidade
Biológica tendem a ser especialistas em ciência ambiental e conservação.
A estrutura global de biodiversidade, programada para ser acordada na Conferência das
Partes ainda este ano, deve refletir fortemente a conexão meio ambiente-saúde. Isso significa
incluir explicitamente a prevenção de transbordamento em qualquer texto relacionado à
exploração da vida selvagem e às contribuições da natureza para as pessoas. Deixar de
conectar esses pontos enfraquece a capacidade da convenção de atingir seus próprios
objetivos em torno da conservação e do uso sustentável dos recursos.
Cuidados de saúde preventivos
Uma resposta reativa à catástrofe não precisa ser a norma. Em muitos países, os cuidados
preventivos de saúde para doenças crônicas são amplamente adotados por causa de seus
óbvios benefícios econômicos e de saúde. Por exemplo, dezenas de mortes por câncer
colorretal são evitadas para cada 1.000 pessoas rastreadas usando colonoscopias ou outros
métodos 20 . Uma abordagem preventiva não diminui a importância de tratar as doenças
quando elas ocorrem.
Com todos os estressores agora sendo colocados na biosfera – e as implicações negativas que
isso tem para a saúde humana – os líderes precisam urgentemente aplicar essa maneira de
pensar às pandemias.
FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-01312-y?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=a5b870033
1-briefing-dy-20220516&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-a5b8700331-46140994
FONTE:https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-022-01312-y/d41586-022-01312-y.pdf

Clima e segurança no Brasil
Um Produto do Grupo de Especialistas do INTERNATIONAL MILITARY COUNCIL ON CLIMATE
AND SECURITY
Os impactos das mudanças climáticas podem emergir como um grande impulsionador da
instabilidade no século XXI, se as respostas para minimizar esses riscos não forem
proporcionais à ameaça.136 Ao minar os meios de subsistência, impulsionar rupturas
econômicas significativas, sobrecarregar as capacidades do Estado e desafiar o contrato
social entre governos e cidadãos, a mudança climática terá consequências sociais, políticas e
de segurança, bem como impactos ambientais. Por essas razões, as mudanças climáticas são
entendidas como um “multiplicador de ameaças” para a instabilidade.
As dimensões de segurança das mudanças climáticas vão além daquelas relacionadas às
mudanças nos padrões climáticos. A adaptação e mitigação das mudanças climáticas
também trará mudanças nos mercados de energia e na distribuição de recursos, por exemplo,
aumentando o valor estratégico de minerais como o lítio, ou exigindo decisões sobre quais
setores se beneficiam mais de projetos hidrelétricos. Essas consequências mais amplas de
um clima em mudança podem alterar a dinâmica de poder e dar origem a novas queixas, o
que pode exigir capacidade institucional adicional para antecipar e administrar
pacificamente. No Brasil, as interações da mudança climática com a missão militar, até
agora, foram entendidas principalmente em relação à assistência humanitária e resposta a
desastres. Como este relatório ilustra, ampliar a abertura para considerar outras
consequências dos impactos do clima e integrar o clima na política e no planejamento de
defesa pode apoiar avaliações de risco mais abrangentes e respostas intersetoriais às
ameaças à segurança climática.
A referência da Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa de 2020 às graves
consequências ambientais, sociais, econômicas e políticas das mudanças climáticas é um
passo positivo que deve ser construído para que um quadro abrangente de segurança
climática possa ser estabelecido. Todos os ramos das Forças Armadas deveriam avaliar como
as mudanças climáticas afetarão suas respectivas instituições e como esses impactos podem
ser melhor tratados.138 Dado o papel central que a defesa desempenha na resposta a
desastres, há uma base sólida para desenvolver capacidades adicionais para se adaptar a um
futuro com mudanças climáticas e às crescentes demandas nesta área. Dentro do governo, é
responsabilidade da instituição de defesa avaliar o futuro cenário de segurança nacional e
internacional, não apenas para informar suas próprias capacidades de planejamento. Essa
função fornece uma oportunidade de liderança para a defesa incorporar as mudanças
climáticas a um planejamento governamental mais amplo, como uma ameaça à segurança de
alta probabilidade e alto impacto que requer uma resposta robusta do desenvolvimento e de
outros setores.
Por último, sem mitigação urgente e sustentada dos gases de efeito estufa, política de apoio
e planejamento de todos os setores do governo, incluindo o setor de defesa, as mudanças
climáticas terão consequências terríveis para o Brasil. No entanto, com a previsão
disponível hoje, há tempo para tomar medidas preventivas para que os piores cenários não
ocorram e para garantir que a segurança pública seja mantido em toda a região.
O International Military Council on Climate and Security (IMCCS) é um grupo de líderes militares seniores, especialistas em segurança e instituições de
segurança em todo o mundo, dedicado a antecipar, analisar e abordar os riscos de segurança de mudança climática

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

Matosinhos, em Portugal, torna-se pioneira em redução de desastres naturais
A cidade de Matosinhos, no norte de Portugal, acaba de ser reconhecida pelas Nações Unidas
por suas estratégias pioneiras para reduzir incêndios florestais.
O anúncio ocorreu, na segunda-feira, durante um encontro do Escritório da ONU para
Redução do Risco de Desastres, em Bali, na Indonésia.
Inspiração
No evento, a província de Potenza, na Itália, recebeu o título de “Centro da Resiliência na
Europa”. A representante especial do secretário-geral da ONU para Redução de Riscos de
Desastre, Mami Mizutori, disse que “os esforços de Matosinhos e de Potezan são uma
inspiração.”
Para ela, “líderes ao redor do mundo deveriam repensar a maneira como previnem e
gerenciam desastres e precisam reconhecer que reduzir riscos é um investimento, não um
custo”.
A prefeita de Matosinhos, Luisa Salgueiro, declarou que acredita no “poder do apoio positivo e
na valorização da prevenção, da autoproteção e da resiliência da população.”
Segundo a ONU, Matosinhos é a primeira cidade em Portugal a receber o título de Centro de
Resiliência na Europa e o reconhecimento surge pelas várias iniciativas locais para minimizar
a gravidade de desastres naturais.
Redução de incêndios florestais
A estratégia de 10 anos “Zero Incêndios”, por exemplo, já vem dando resultados: Matosinhos
registrou 24 incêndios florestais ano passado, na comparação com 108 casos em 2015.
A cidade portuguesa também realizou mais de 3 mil campanhas de conscientização com as
comunidades entre 2009 e 2019. No ano passado, o governo local lançou a iniciativa
Matosinhos Casa Segura, onde as pessoas podem aprender, por meio de simulações, riscos
de incêndio que surgem com a rotina.
O município também está na fase inicial de colaboração e troca de experiências com cidades
no Brasil e também com Díli, capital do Timor-Leste.
Terremotos na Itália
A ONU reconheceu ainda os esforços da província de Potenza, que cobre 100 municípios no sul
da Itália, e criou uma rede de coordenação de redução de risco de desastres.
Potenza investiu em campanhas de conscientização pública e em infraestrutura regional, de
maneira que o planejamento urbano seja orientado de forma a evitar riscos associados a
terremotos.
A região foi uma das afetadas pelo sismo Irpinia, de magnitude 6.6, ocorrido em 1980,

impactando 15 mil habitantes.
Os projetos que envolvem segurança territorial e todo o know-how da região italiana podem
ser aplicados em outras comunidades ao redor do mundo.
FONTE;https://news.un.org/pt/story/2022/05/1790122?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=21156a4
846-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_25_12_18&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-21156a4846-105027597

Eventos mais recentes : Surtos

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