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Documento confirma apoio de Campinas a outros municípios para implementação de políticas
de redução de riscos de desastres.
O decreto que institui o Centro de Resiliência a Desastres em Campinas, de número 21.921, foi
publicado na edição desta quarta-feira, dia 26, no Diário Oficial do Município. O instrumento
confirma o reconhecimento do município como o primeiro Centro de Resiliência do Brasil pelo
Comitê de Coordenação Global da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030) e
Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres (UNDRR), cuja certificação
foi concedida ao prefeito Dário Saadi no dia 12 de janeiro.
Isso significa, na prática, que Campinas vai apoiar outros municípios na construção e implementação de políticas de redução de riscos de desastres em conformidade com o Marco de
Sendai para a Redução de Riscos de Desastres 2015-2030 e que atuem em conformidade com
o disposto na Nova Agenda Urbana, no Acordo Climático de Paris e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
“O decreto materializa o compromisso da Prefeitura de Campinas com a Resiliência a Desastres e o compartilhamento das experiências da cidade com outros municípios”, ressaltou o
diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado.
Conforme o decreto, caberá ao Centro de Resiliência a Desastres as seguintes atividades:
organizar eventos nacionais e internacionais relacionados à MCR2030; coordenar visitas de
estudo para divulgar exemplos práticos e compartilhar experiências; unir esforços com
outras cidades para fornecer apoio especializado; fornecer assistência técnica e treinamento

de capacidades para aumentar a conscientização e o desenvolvimento de estratégias sobre a
resiliência; publicar e disseminar conhecimentos, lições aprendidas e boas práticas, entre
outras atribuições.
O documento também decreta que o Comitê da Cidade Resiliente, em caso de necessidade, poderá solicitar auxílio técnico e assessoramento à Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (Repdec) e ao Centro de Pesquisa e Ensino em Desastres (Ceped) da Unicamp.
Campinas foi escolhida como Centro de Resiliência por integrar a iniciativa Construindo Cidades Resilientes 2030 e por demonstrar liderança na inclusão de políticas de redução de riscos
e desastres, desenvolver soluções locais para melhorar sua capacidade de resistir e se recuperar dessas situações e compartilhar o aprendizado com outros municípios. O mandato
como Centro de Resiliência é de três anos.
A cidade compõe o seleto grupo de centros de resiliência formado por oito cidades de diferentes países (Coreia, Suécia, Espanha, Itália, Inglaterra, México, Colômbia e Brasil). O objetivo
para o próximo triênio é que esse grupo trabalhe para aprimorar a colaboração entre as cidades e capacitar outras comunidades a se tornarem mais resilientes a desastres.
Composição
O Centro de Resiliência a Desastres é constituído pela Defesa Civil, por representantes das
secretarias de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos; Saúde; Serviços Públicos; Comunicação e Habitação, além da Sanasa.
FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/43228

Intuito é auxiliar gestores a aderirem e implantarem a iniciativa Construindo Cidades Resilientes da UNDRR em seus municípios.
Gestores de mais três cidades – Itupeva, Jarinu e Louveira, participaram de capacitação promovida pela Defesa Civil de Campinas para adesão à iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030). O treinamento foi realizado nesta quarta-feira, dia 26, em Jundiaí, cidade-sede
da região metropolitana em que esses municípios estão localizados.
Segundo o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, o objetivo foi “ensinar aos profissionais os passos para aderir, desenvolver e implantar a iniciativa em suas cidades”. As
orientações incluíram desde a identificação de riscos de desastres até a implantação de
estratégias para minimizar os efeitos que esses riscos possam causar na população.

Campinas está realizando nas últimas semanas uma série de capacitações a municípios que
querem aderir ao programa. Já foram contemplados profissionais das cidades da Região
Metropolitana de Campinas (RMC).
A MCR2030 visa assegurar que os municípios se tornem, até 2030, inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, contribuindo para diversos objetivos globais. No dia 12 de janeiro, Campinas foi reconhecida como 1º Centro de Resiliência do Brasil pelo Comitê de Coordenação
Global da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030) e Escritório das Nações
Unidas para Redução de Risco de Desastres (UNDRR).
O município compõe o seleto grupo de centros de resiliência formado por oito cidades de diferentes países (Coreia, Suécia, Espanha, Itália, Inglaterra, México, Colômbia e Brasil). O objetivo para o próximo triênio é que esse grupo trabalhe para aprimorar a colaboração entre as
cidades e capacitar outras comunidades a se tornarem mais resilientes a desastres.
FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/43239

Defesa Civil de Campinas alerta para chuvas fortes neste fim de semana

Reunião dos representantes da Operação Verão de Campinas
População deve ficar atenta, buscar abrigo em caso de temporal forte e jamais enfrentar
enxurradas.
A Defesa Civil de Campinas fez uma reunião de planejamento após emitir um alerta para a
previsão de precipitação de 250 mm de chuva na região de Campinas entre sexta-feira, dia 28,
e domingo, dia 30. A perspectiva é de chuvas fortes, com momentos de tempestade, seguidas
por raios, ventos e granizo.
A orientação é buscar abrigo e, em caso de emergência, acionar a Defesa Civil pelo telefone
199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193. E também consultar o www.resiliente.campinas.sp.gov.br que tem um sistema de alerta 24 horas.
“As principais recomendações para a população são nunca enfrentar enxurrada; qualquer
alteração, anormalidade, fissura, trinca que for percebida no imóvel, a pessoa consultar ime-

diatamente a Defesa Civil pelo 199”, orienta o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado. “É importante que a população fique atenta, e busque abrigo em caso de temporal forte”,
explica.
Atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, desabamentos,
alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos, segundo orientação do
órgão.
“Para se ter uma ideia do que são 250 mm, nestes últimos dias choveu 171,8mm e já foi intenso. A preocupação maior é quando há temporal”, explicou Sidnei Furtado.
SMS
Como medida de prevenção, o cidadão pode se cadastrar no Sistema de Alerta da Defesa Civil,
que envia mensagens de texto com recomendações e avisos sobre chuva, raios e temporais. O
serviço é gratuito.
Para se cadastrar, basta enviar um SMS para o número 40199, colocando o CEP da residência
no assunto da mensagem.
FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/43267

Enquanto o mundo se concentrava no combate à pandemia de COVID-19, os pequenos países
insulares do Pacífico de Fiji, Ilhas Salomão, Tonga e Vanuatu foram atingidos pelo ciclone
tropical Harold. Na África, os gafanhotos do deserto devastaram fazendas e pastagens em
vários países, incluindo Etiópia, Quênia e Uganda. Esses eventos trágicos são um lembrete
doloroso de que as mudanças climáticas e outros desastres naturais não foram bloqueados
pela pandemia do COVID-19.
Os países vulneráveis estão especialmente em risco de serem sobrecarregados por múltiplos
choques simultâneos, que podem exacerbar a pobreza e a desigualdade. Os governos desses
países enfrentam certos desafios. Por exemplo, desastres naturais que afetam países que já
lutam contra o COVID-19 podem sobrecarregar ainda mais os sistemas de saúde e proteção
civil, ou até mesmo forçar ações que podem aumentar drasticamente os casos de vírus, como
evacuações. Os fundos de emergência estão esgotados, deixando os tomadores de decisão
públicos menos recursos para responder a choques adicionais. As economias nacionais são
mais vulneráveis porque a pandemia deixou alguns grupos menos resistentes a novos choques; esses grupos incluem empresas que sofreram perdas de ativos e receitas e famílias
pobres cujos membros perderam empregos e renda.
Uma década de apoio aos governos na preparação financeira para crises e desastres nos ensinou algumas lições importantes para responder melhor a choques futuros . Embora o dinheiro por si só nunca seja suficiente – e a resiliência financeira precise ser complementada pela
resiliência física e social – um financiamento confiável e rápido é necessário para uma resposta eficaz a desastres. O planejamento financeiro antecipado, informado por análises de risco e
vinculado a ações claras, é essencial para uma preparação e resposta eficazes. Abaixo estão

cinco lições importantes sobre proteção financeira que podem ajudar a informar a resposta à
crise do COVID-19.
Lição 1. Preveja o financiamento para responder a crises futuras de forma holística.
Estratégias abrangentes de proteção financeira devem levar em conta todas as fontes de
risco, incluindo perigos hidrometeorológicos e geofísicos, choques de saúde, segurança
cibernética, conflito, fome e deslocamento. Tais estratégias devem considerar como esses
riscos podem se cruzar e criar choques compostos. Com o tempo, os instrumentos financeiros para esses novos riscos – incluindo pandemias – amadurecerão para serem mais eficientes, incorporando adequadamente estruturas financeiras mais complexas, gatilhos e planos
de contingência direcionados. Esse tipo de planejamento requer experimentação e inovação
na coleta de dados, modelagem de risco, estruturação de mecanismos financeiros e instrumentos baseados no mercado, teste de previsões e gatilhos, ciclos de feedback e canais de
desembolso.
Lição 2. Integrar o planejamento para choques físicos nos quadros macroeconômico e fiscal.
Os governos mobilizaram recursos sem precedentes para implementar suas respostas políticas às crises econômicas e de saúde em andamento causadas pelo COVID-19. Nos países
avançados, as medidas monetárias e fiscais têm sido generalizadas, mas caras. Os países em
desenvolvimento geralmente têm menos espaço fiscal e menor capacidade de implementação. O planejamento fiscal sensível a choques pode ajudar a criar resiliência contra choques
futuros. Vários países já estabeleceram unidades de gestão de risco fiscal dedicadas, que
também respondem pelo impacto no balanço do governo de choques físicos, além do impacto
de fontes tradicionais de risco fiscal. A integração contínua do planejamento em ferramentas
macroeconômicas e fiscais – como macromodelos, declarações de risco fiscal, análises de
sustentabilidade da dívida, revisões de gastos públicos, diagnósticos de investimento público,
Lição 3. Faça parceria com o setor privado.
Onde os recursos públicos são escassos, mercados financeiros estáveis ajudam a compartilhar o risco entre as partes interessadas públicas e privadas. Um setor privado forte pode
aumentar a eficiência, transparência e disciplina da mobilização e execução de fundos. Os
mercados financeiros, o setor de seguros e as empresas de tecnologia podem ajudar a desenvolver e implantar instrumentos inovadores de avaliação e financiamento de riscos de desastres. Além da transferência de risco, sistemas de pagamento sólidos ajudam a garantir que o
financiamento chegue aos beneficiários pretendidos de maneira eficiente.
Lição 4. Vincule o financiamento a sistemas sensíveis a choques.
O acesso rápido ao financiamento após um choque é fundamental. Mas tão crítico quanto é
direcionar o financiamento para os sistemas apropriados para gastos efetivos, oportunos e
transparentes. Isso é verdade quer esse financiamento seja do orçamento, de parceiros internacionais ou dos mercados financeiros. A experiência sugere que os bens públicos e as redes
de segurança social têm um potencial significativo para estarem diretamente ligados a instrumentos de financiamento de risco e para responderem a choques.
Lição 5. Aproveite a tecnologia e a inovação.
A tecnologia tem o potencial de impulsionar significativamente os sistemas para aumentar a
resiliência financeira contra choques de desastres. A medição e o monitoramento remotos
pela mais recente tecnologia de satélite permitem que novos aplicativos poderosos suportem
decisões financeiras mais precisas e oportunas em resposta a choques. A quantidade e a pontualidade das informações contribuem para melhores previsões, alertas antecipados e estimativas de perdas pós-evento. Esses avanços ajudam os tomadores de decisão a gerenciar
novos riscos e desenvolver aplicativos de financiamento baseados em previsões para desastres e suas crises associadas, como fome, seca e conflito político. Da mesma forma, tecnologias inovadoras como blockchain, sistemas de pagamento digital e digitalização de seguros

têm um potencial significativo para melhorar as soluções financeiras de risco de desastres.
Olhando para o futuro
Para apoiar os governos em seus esforços para lidar efetivamente com a crise do COVID-19,
devemos construir resiliência financeira contra choques futuros. Isso requer não apenas
instrumentos financeiros apropriados, tecnologia e canais de entrega, mas também um
ambiente institucional de apoio. Para testar novas soluções financeiras, o Global Risk Financing Facility – estabelecido em conjunto pelo Banco Mundial e os governos da Alemanha e do
Reino Unido – está fornecendo mais de US$ 250 milhões em doações para ajudar a integrar
mecanismos de preparação financeira em grandes programas de investimento. Agora é a
hora de construir sistemas que respondam aos choques das futuras mudanças climáticas,
desastres naturais e outras crises.
Nos próximos dois meses, uma série de blogs selecionados sobre finanças de risco de desastres e COVID-19 abordará cada uma dessas lições individualmente. Observe este espaço todas
as semanas.
FONTE:https://www.financialprotectionforum.org/blog/five-lessons-on-disaster-risk-finance-to-inform-covid-19-crisis-response

Este documento fornece contexto, informações básicas e um 'estado de conhecimento' sobre
a ciência do risco de desastres. Especificamente, este artigo visa
i) traçar o desenvolvimento e evolução de conceitos e estruturas relevantes,
ii) delinear a aplicação de métodos, ferramentas e abordagens relevantes, e
iii) destacar lacunas emergentes em dados, informações e conhecimento. Reconhecendo o
conhecimento e o impacto das redes e programas existentes, o programa de Pesquisa Integrada sobre Risco de Desastres (IRDR) busca estabelecer uma nova agenda de pesquisa para
orientar o desenvolvimento da ciência de desastres na próxima década. Diante dos riscos
crescentes, a agenda facilitará a produção de conhecimento inter e transdisciplinar e contribuirá para a transição para um mundo pacífico, seguro, equitativo e sustentável no contexto da
redução do risco de desastres (DRR).
Este documento identifica lacunas e prioridades emergentes. Em primeiro lugar, uma crescente desconexão entre conhecimento e ação está se tornando aparente. A mudança desejada
para ex-ante de abordagens ex-post à gestão de risco, por exemplo, não refletiu igualmente
entre o desenvolvimento da ciência do risco de desastres e a política e a prática. Uma razão
pode ser a defasagem entre os avanços conceituais e teóricos e o conhecimento fundamentado e os dados empíricos; outro a falta de ciência eficaz para a comunicação de políticas. Em
segundo lugar, falta uma compreensão holística do risco. Embora haja uma infinidade de
abordagens quantitativas e qualitativas para entender a manifestação, percepção e respostas
ao risco, ainda não há integração de abordagens que também considerem ontologias e epistemologias diversas e baseadas em lugares. Terceiro, em todas as escalas e entre regiões e
nações, a produção de conhecimento sofre de desequilíbrios e disparidades significativas.
Uma agenda de pesquisa futura precisa estar consciente das relações de poder informando e
informada pela ciência do risco de desastres e abrir espaço para estudos subalternos e conhecimento produzido localmente para impulsionar o progresso.
FONTE:https://www.irdrinternational.org/uploads/files/WG3m5OrYyrPC4iS7iIlp8A7BydXeiSHY6vNMFyzG//IRDR%20working%20paper_literat
%20review.pdf

Fortalecimento da vigilância da saúde pública por meio de testes de águas
residuais: um investimento essencial para a pandemia de COVID-19 e futuras
ameaças à saúde
WASHINGTON, 25 de janeiro de 2022 – O teste de águas residuais fornece um método relativamente econômico pelo qual os países da América Latina e do Caribe podem melhorar seus
sistemas de detecção, diagnóstico, controle e monitoramento de vírus que causam doenças
como o COVID-19 e suas variantes. Essa ferramenta, que complementa os estudos clínicos,
permite que os formuladores de políticas públicas tenham uma ferramenta abrangente, sustentável, de alerta precoce e equitativa para melhorar as respostas de saúde pública, de
acordo com um novo relatório do Banco Mundial.
A América Latina e o Caribe são um dos epicentros da pandemia, com algumas das maiores
taxas de mortalidade do mundo e mais de 1,56 milhão de mortes. Com suas consequências
sociais e econômicas implacáveis, a COVID-19 ameaça desfazer os ganhos recentes nos
resultados de capital humano na região. Nesse contexto, o teste de águas residuais pode, a
um custo relativamente baixo, fornecer informações sobre a circulação do vírus e identificar
aglomerados de casos antes que a situação atinja o nível de transmissão sustentada. Esse
alerta precoce permite que os profissionais de saúde pública detectem possíveis surtos e
implementem rapidamente medidas de controle direcionadas.
O novo relatório destaca que os testes de águas residuais podem facilitar a coleta de informações úteis sobre populações ou grupos vulneráveis em locais remotos, especialmente
aqueles que não têm acesso a testes clínicos para COVID-19. A coleta e o teste de amostras
em determinados ambientes de risco fornecem informações confiáveis e podem, portanto,
evitar surtos que podem sobrecarregar o sistema de saúde local, especialmente com o surgimento de novas variantes preocupantes, como o Omicron.
“A pandemia do COVID-19 significou a perda de anos de ganhos de desenvolvimento para
muitos países da região e destacou a necessidade de desenvolver novas ferramentas para
melhor se preparar e responder a futuras crises”, disse Carlos Felipe Jaramillo, vice-presidente do Banco Mundial. para a região da América Latina e Caribe . "A região pode se beneficiar do uso de sua infraestrutura de água e saneamento para vigilância de riscos à saúde
pública, como o COVID-19. O Banco Mundial ajudará os países a financiar e implementar esse
tipo de investimento inteligente para ajudar a resolver seus problemas complexos”, destacou
Jaramillo.
Líderes em todo o mundo, incluindo os da América Latina e do Caribe, ainda têm muitas oportunidades de implementar a vigilância de águas residuais para ajudar a combater a COVID-19.
A maioria dos países de baixa renda ainda não começou a realizar testes, apesar do consenso
geral de que esses países são os que mais se beneficiarão com esses tipos de testes, devido
à sua baixa necessidade de recursos em comparação com outras abordagens de vigilância.
Além da atual crise criada pela pandemia, os testes de águas residuais podem fornecer um
instantâneo da saúde das comunidades mediante a análise de uma variedade de patógenos
presentes nas águas residuais. Seu uso facilita respostas de saúde pública oportunas e mais
abrangentes a doenças como hepatite A, gripe e outros riscos à saúde da comunidade, como
resistência antimicrobiana, abuso de drogas químicas ou uso excessivo de pesticidas.
O relatório ' Fortalecimento da vigilância da saúde pública por meio de testes de águas residuais: um investimento essencial para a pandemia de COVID-19 e futuras ameaças à saúde '
indica que os investimentos em sistemas de monitoramento de águas residuais podem gerar

benefícios de longo prazo para fortalecer a capacidade dos países de fornecer oportuna e bem
-respostas de saúde pública informadas. Portanto, as melhores práticas precisam ser desenvolvidas para medição e geração de relatórios, bem como para permitir a colaboração e coordenação entre entidades de saúde, laboratórios e serviços envolvidos na coleta de águas residuais. Isso exigirá uma infraestrutura que permita um sistema de vigilância mais amplo, bem
organizado e sustentável.
FONTE:https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36852

COVID-19: Diretrizes para prevenir a transmissão do COVID-19
nas empresas de alimentos
O mundo continua a enfrentar uma ameaça sem precedentes da pandemia de COVID-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2. Muitos países estão introduzindo medidas de distanciamento
físico como uma das maneiras de reduzir a transmissão da doença. O objetivo dessas diretrizes é destacar medidas adicionais para que a integridade da cadeia alimentar seja mantida e
que suprimentos alimentares adequados e seguros estejam disponíveis para os consumidores. Esta diretriz é uma atualização da FAO para a diretriz provisória de 2020.
FONTE:https://www.fao.org/3/cb6030en/cb6030en.pdf
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