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Construindo Cidades Resilientes, minha cidade está se 
preparando.  
A sua cidade é resiliente? Sua resiliência ajuda seus cidadãos a prosperar? Junte-se a 
outras cidades, governos locais e parceiros que tomam medidas no caminho da resiliência 
- tornando a cidade mais segura, prevenindo riscos e promovendo inovação e 
investimentos.   

Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) é uma iniciativa única entre as partes 
interessadas para melhorar a resiliência local por meio da defesa, compartilhamento de 
conhecimentos e experiências, estabelecimento de redes de aprendizagem cidade a 
cidade que se reforçam mutuamente, injetando conhecimento técnico, conectando várias 
camadas de governo e construindo parcerias.  

Ao fornecer um roteiro claro para a resiliência urbana e fornecer acesso à gestão do 
conhecimento e ferramentas de monitoramento e relatórios, o MCR2030 apoiará as 
cidades em sua jornada para reduzir o risco e construir resiliência. O MCR2030 visa 
garantir que as cidades se tornem inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis até 2030, 
contribuindo diretamente para o cumprimento da Meta de Desenvolvimento Sustentável 
11 (ODS11) e outras estruturas globais, incluindo a Estrutura de Sendai para Redução do 
Risco de Desastres, o Acordo de Paris e a Nova Agenda Urbana . 

FONTE:https://mcr2030.undrr.org/ 

 

 



 

Novas cepas COVID-19 'prontas para desencadear' 
infecções mais graves - Conselho de Segurança ouve 
E embora a pandemia “tenha dificultado a ação diplomática e complicado nossos esforços 
de pacificação”, Rosemary DiCarlo, subsecretária-geral para Assuntos Políticos e de 
Construção da Paz, disse por videoconferência que “ampliou o desafio da prevenção” e 
agravou a dinâmica subjacente dos conflitos armados.  

Além disso, "novas cepas do vírus estão prestes a desencadear ondas mais graves de 
infecção em um momento em que os sistemas de saúde e as redes de segurança social já 
estão à beira do abismo", disse ela na reunião sobre a implementação do pedido do 
Secretário-Geral da ONU por um cessar-fogo global .  

Preocupação urgente  

O impacto da pandemia sobre a paz e a segurança é uma “preocupação urgente”, disse 
DiCarlo.   

Ao revoltar vidas e economias, desafiar as relações com a comunidade e minar a confiança 
nas instituições destinadas a lidar com suas consequências, ela afirmou que “a pandemia 
exacerbou a desigualdade e a corrupção; gerou desinformação, estigmatização e discurso 
de ódio; e criou novos pontos de inflamação para tensão e aumento dos riscos de 
instabilidade ”.   

A situação é especialmente precária para mulheres, jovens e populações marginalizadas, 
que são particularmente vulneráveis à perda de renda e à escalada da violência doméstica 
e de gênero.  

Chamada de cessar-fogo global  

Ao apontar para o ímpeto gerado pelo cessar - fogo global para que as nações possam se 
concentrar na luta contra o COVID-19 , a Sra. DiCarlo citou a Líbia como um exemplo de 
como o envolvimento político sustentado, o apoio mais unificado da comunidade 
internacional e o compromisso das partes podem levar a progresso tangível.   

Ela também falou sobre a oportunidade que isso trouxe para as negociações de paz no 
Afeganistão para “acabar com décadas de instabilidade e conflito”, os esforços de 
desarmamento em curso em Moçambique e a esperança de paz no leste da Ucrânia.  

Apesar desses desenvolvimentos positivos, algumas situações testemunharam uma 
escalada perigosa, como confrontos entre a Armênia e o Azerbaijão no sul do Cáucaso.  

'Teste de estresse político'   



“Uma coisa é certa: a pandemia serviu tanto como um teste de estresse político quanto 
estrutural e de saúde pública. Foi revelado onde a crise aguda é vista como uma 
oportunidade de obter vantagem no campo de batalha ou como um pretexto para 
perpetuar ou consolidar práticas opressivas ”, disse DiCarlo.    

Mas ela acrescentou, “também confirmou que onde há vontade política real para fazer e 
manter a paz, quase nenhuma barreira é intransponível, especialmente se houver apoio 
da comunidade global”.   

'Ponta do iceberg'  

Até o momento, cerca de 99 milhões de pessoas contraíram o coronavírus em todo o 
mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde ( OMS ). Quase um quarto deles 
vive em países que enfrentam crises humanitárias ou de refugiados, disse o chefe dos 
Assuntos Humanitários, Mark Lowcock, em sua atualização.   

“Como ponta do iceberg, a maioria dos casos ainda não está na cifra”, afirmou, lembrando 
que muitos países pobres estão em meio a uma segunda onda perigosa e que novas e 
mais infecciosas variantes agravarão a situação.  

Reconhecendo que, embora as vacinas “mostrem o caminho para fora”, ele disse que 
“ninguém está seguro até que todos estejam seguros, e o risco de que os países mais 
frágeis estejam no final de uma longa e lenta fila de espera pela vacina nos coloca em 
perigo” .  

Consequências secundárias letais   

Ao avaliar os efeitos econômicos da pandemia, o Sr. Lowcock destacou um quadro 
desolador para os mais vulneráveis, estimando que 235 milhões de pessoas precisarão de 
assistência humanitária e proteção, “quase inteiramente por conta da COVID”.  

Ele pintou um quadro sombrio da pior contração econômica global em 90 anos; uma 
década de perda de crescimento da renda per capita; iminentes inadimplências da dívida 
soberana; pobreza extrema aumentando pela primeira vez em 20 anos, desencadeando 
um forte aumento da insegurança alimentar e fome múltipla; e desaparecimento de 
serviços públicos.   

“Em mais de 20 países onde meu escritório está presente, a interrupção nas campanhas 
de vacinação de rotina deixa milhões de crianças vulneráveis a doenças mortais como 
sarampo e cólera”.   

Um apelo ao Conselho  

Embora a comunidade humanitária tenha conseguido aumentar a assistência, o esforço 
foi superado pela escala crescente desta crise, de acordo com Lowcock.  



Ele apelou aos Embaixadores da ONU por US $ 35 bilhões para apoiar a Visão Global 
Humanitária , que visa atingir 160 milhões de pessoas; fortalecer os institutos financeiros 
internacionais que atendem aos mais vulneráveis; e ação para distribuição equitativa de 
vacinas.   

“Os próximos seis meses serão cruciais. As decisões de hoje vão determinar o nosso curso 
nos próximos anos ”, concluiu.  

COVID repercussões  

Jean-Pierre Lacroix, chefe das Operações de Paz, disse aos embaixadores que as situações 
políticas já complexas continuaram a sentir a pressão do COVID-19 - atrasando o processo 
de paz no Sudão do Sul, limitando os contatos entre as duas comunidades em Chipre, 
exacerbando o cenário político e econômico situação no Líbano e sendo usado como 
pretexto para estabelecer uma transição presidencial inconstitucional na República 
Centro-Africana.  

Ele observou que os atrasos nas rotações de manutenção da paz, devido em grande parte 
à pandemia, estão agora sendo atenuados e descreveu como a manutenção da paz da 
ONU se adaptou ao COVID, incluindo durante a retirada da operação de Darfur no Sudão, 
patrulhas no Mali e também no apoio aos Estados anfitriões.  

Testando resolução coletiva  

A COVID-19 também “destacou a importância da liderança das mulheres durante as 
crises”, disse o chefe das forças de paz da ONU, lembrando que elas estão na linha de 
frente, lidando com as consequências e ajudando a mitigar o risco político associado à 
pandemia.  

“A pandemia representa um teste ao nosso compromisso coletivo com a paz e segurança 
internacional”, expressou Lacroix, ao saudar a “coragem e tenacidade” das mulheres e 
homens que servem em operações de paz e o apoio “forte e constante” do Conselho na 
abordagem dos “desafios sem precedentes” para a paz.  

Enquanto isso, Atul Khare, Subsecretário de Apoio Operacional, enfatizou a necessidade 
de assegurar que os equipamentos e módulos de treinamento necessários para lidar com 
as ameaças COVID sejam disponibilizados para as operações de manutenção da paz.  

Ele elogiou os Estados que forneceram a capacidade para “evacuações médicas” e 
defendeu discussões inclusivas sobre como garantir que as forças de paz e a polícia da 
ONU possam receber as vacinas COVID em tempo hábil. 

FONTE:https://news.un.org/en/story/2021/01/1082902 

 



 

Três novas variantes de Covid-19 encontradas em 14 países 
nas Américas 
A Organização Pan-Americana da Saúde, Opas, identificou três novas variantes da Covid-
19 em 14 países das Américas. Segundo a Opas, a descoberta causa preocupações sobre a 
possível maior propagação e gravidade da pandemia na região.  

Essa semana, o número de mortes nas Américas devido à Covid-19 ultrapassou 1 milhão. 
Mais de 44 milhões de casos foram notificados.   

Vigilância  

O Brasil faz parte do grupo de países onde as variantes foram detectadas, 
junto com Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos México e outros.   

Em comunicado, a gerente de incidentes da Opas, Sylvain Aldighieri, disse que “as 
mutações são esperadas como parte da propagação de qualquer vírus.”  

Para Aldighieri, “as autoridades nacionais e locais devem continuar fortalecendo as 
atividades voltadas para o controle da doença, incluindo o monitoramento de perto 
da Covid-19.”  

A especialista diz que é preciso aumentar a vigilância do genoma do vírus, investigação 
de surtos e rastreamento de contatos. O ajuste das medidas sociais e de saúde pública 
também é importante.   

Gravidade  

Em sua atualização, a Opas destaca que “recentemente foi documentado que as pessoas 
infectadas com a variante VOC 202012/01 têm um risco maior de morrer do que as 
infectadas com outras variantes.”  

Além disso, “estudos preliminares sugerem que a variante 501Y.V2 está associada a uma 
carga viral mais elevada, o que pode sugerir um potencial maior de transmissibilidade”.  

Em referência às duas variantes, detectadas no Reino Unido e na África do Sul, ela disse 
que parece ainda não ter acontecido transmissão comunitária na região das Américas. Os 
casos parecem ser limitados, por enquanto, a pessoas que viajaram para esses países 
ou tiveram contato com pessoas que viajaram.  

A terceira variante, detectada no estado do Amazonas, Brasil, é mais prevalente em nível 
local.  



Pesquisadores disseram que o aumento de internações nas últimas semanas em 
Manaus poderia estar relacionado com a nova variante, mas Aldighieri diz que “ainda é 
cedo para tirar conclusões.”  

Aplicativo  

Também essa semana, a Opas lançou o MedPPE, um aplicativo móvel que fornece 
informações detalhadas sobre os equipamentos de proteção individual que os 
profissionais de saúde devem usar para se proteger contra o vírus, dependendo de sua 
função e local de trabalho.  

As orientações destinam-se a todo o pessoal que trabalha nas unidades de saúde, 
incluindo vigilantes, pessoal administrativo e de limpeza, auxiliares de transferência, 
enfermeiros, técnicos biomédicos e de imagem, cirurgiões e médicos.  

Os trabalhadores de saúde são um dos grupos populacionais mais afetados pelo 
novo coronavírus. As Américas relatam o maior número do mundo em infecções desses 
profissionais.  

Em 1 ° de dezembro de 2020, pelo menos 1 milhão de profissionais de saúde tinham 
contraído o vírus e mais de 4 mil tinham morrido. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/01/1740122 

 

 
ONU: pandemia corta mais de 39 bilhões de merendas 
escolares gerando crise de nutrição 
Um relatório de duas agências da ONU revela que o fechamento das escolas por causa do 
novo coronavírus gerou uma grande crise nutricional pelo mundo. 

Segundo o estudo “Covid-19, perdendo mais que as aulas”, numa tradução livre, mais de 
370 mil crianças foram afetadas. Muitas delas dependem da merenda escolar para 
sobreviver. O relatório foi compilado com o apoio do Instituto Innocenti, do Unicef, e do 
Programa Mundial de Alimentos, PMA. 

Transmissão 

Desde o fechamento das escolas, em março passado, mais de 39 bilhões de merendas 
deixaram de ser distribuídas em todo o globo. A chefe do Unicef, Henrietta Fore, disse que 
apesar das provas contundentes de que as escolas não são um centro de transmissão da 
Covid-19, milhões de crianças continuam fora das salas de aula. E para os alunos que só 



comem no colégio, o fechamento representa mais do que perder o ensino, as crianças 
deixam de receber a nutrição para crescerem. 

Fore afirmou que à medida em que se espera a vacina e se discute a reabertura das 
instituições de ensino, é preciso priorizar a merenda escolar. Ela defende mais 
investimento na higienização com fornecimento de sabão e água limpa em cada escola ao 
redor do mundo. 

Êxodo escolar 

Um motivo de preocupação para o Unicef é o êxodo escolar. Com a pandemia, 24 milhões 
de alunos correm o risco de desistir da educação, o que causaria um retrocesso no 
aumento do número de matrículas, obtido nas últimas décadas. 

O diretor-executivo do Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, disse que a perda 
da merenda escolar prejudica o futuro de milhões de crianças pobres pelo mundo. E o 
risco é para uma geração inteira. 

Durante a pandemia, houve uma redução de 39% na cobertura de serviços de merenda 
escolar incluindo programas de micronutrientes em países de rendas baixa e média.  

Além disso, os projetos de combate à má nutrição infantil também foram prejudicados. 
Como fechamento do ano passado, em alguns países, toda a merenda escolar foi 
suspensa. 

Adolescentes com anemia  

Antes da pandemia, em 68 nações, pelo menos a metade das crianças entre 13 e 17 anos 
indicavam sentir fome.  

Dados de 17 países indicam que dois terços dos adolescentes entre 15 e 19 anos estão 
abaixo do peso. E mais da metade das adolescentes no sul da Ásia sofrem com anemia. 

Nas áreas mais afetadas pelo vírus ebola, em 2014, no oeste da África, a insegurança 
alimentar aumentou em países que já sofriam altos níveis de subnutrição. E esta mesma 
tendência ocorreu em muitas nações durante a crise da Covid-19 incluindo a África 
Subsaariana e o sul da Ásia. 

As refeições escolares são vitais para garantir a nutrição, o crescimento e o 
desenvolvimento da criança além de ser um forte incentivo para os alunos, especialmente 
crianças nos países mais pobres e em comunidades mais marginalizadas.  

E no caso de meninas, estar fora da escola é um risco de ser vítima de casamentos 
forçados e de outros tipos de violência de gênero. 
FONTE: https://news.un.org/pt/story/2021/01/1739922 

 



 

A saúde global aprenderá com os danos colaterais do 
COVID-19? 

O número de  mortes COVID-19 é atualizado constantemente, mas esse não é o caso da 
segunda maior causa de morte entre as doenças infecciosas. 

COVID-19 matou cerca de 1,8 milhões de pessoas em 2020, mas o número de mortes 
devido à tuberculose não estará disponível até outubro de 2021, disse Peter Sands, diretor 
executivo do Fundo Global de Luta contra a AIDS, Tuberculose e Malária . Ele estimou que 
1,5 milhão de pessoas morreram de tuberculose em 2020, mas disse que a doença 
infecciosa não recebe “o tipo de dinheiro e atenção” que o COVID-19 recebe. 

A pandemia COVID-19 levou a um declínio no diagnóstico e tratamento da tuberculose em 
até 25% -30% em alguns países com alta incidência, disse Sands, acrescentando que houve 
impactos devastadores sobre o HIV / AIDS e a malária. 

“Eu acho que os danos colaterais na maioria dos países realmente de baixa renda vai ser 
maior do que o impacto direto da COVID”, disse ele em uma sessão em A Agenda Davos , 
reuniões virtuais organizada pelo Fórum Econômico Mundial  esta semana. “Você verá 
uma mortalidade relativamente baixa do próprio COVID e uma mortalidade relativamente 
alta dessas consequências não COVID.” 

As interrupções nos serviços de saúde causadas pelo COVID-19 reverteram o progresso 
em uma série de outras prioridades globais de saúde, incluindo a redução da mortalidade 
materna e a prevenção da morte por doenças não transmissíveis. Sands, junto com outros 
especialistas em um painel na terça-feira , falou com um senso de urgência, dizendo que 
quanto mais essas interrupções continuarem, maiores serão os danos colaterais. 

Ao mesmo tempo, eles observaram a oportunidade para a comunidade global de saúde 
aproveitar as lições que aprendeu no ano passado à medida que emergia da pandemia. 

A redução no acesso aos serviços de saúde está afetando desproporcionalmente os mais 
vulneráveis, como demonstrado pelo câncer de pulmão, disse Michelle Mitchell, diretora 
executiva da Cancer Research UK . 

“O câncer afeta a todos nós, mas para o câncer de pulmão, há uma dimensão 
socioeconômica nele”, disse Mitchell. “Fumar é um grande fator e algumas de nossas 
comunidades mais pobres serão duramente atingidas.” 



O diagnóstico precoce é fundamental para o câncer de pulmão. Mas, no ano passado, 
menos pessoas apresentaram sintomas e os exames foram adiados. Mais pessoas 
morrerão por causa desses atrasos no tratamento, disse Mitchell. 

Ela sugeriu que os participantes referissem um novo relatório  do Fórum Econômico 
Mundial e da Lung Ambition Alliance, que compartilha lições da Europa sobre como 
abordar o impacto de curto prazo do COVID-19 no tratamento do câncer de pulmão. 

Mas o COVID-19 pode apresentar uma oportunidade para quebrar os silos de saúde, de 
acordo com Charles Gore, diretor executivo do Medicines Patent Pool 

“Quais são os benefícios colaterais da COVID em termos de como fazemos as coisas?” ele 
disse. “Somos capazes de fazer as coisas com muito mais rapidez, podemos concentrar 
recursos onde queremos, podemos realmente fazer as coisas de forma diferente - usando 
tecnologia, por exemplo.” 

As conversas com as principais empresas farmacêuticas estão acontecendo em um estágio 
bem anterior ao de antes, escreveu Gore em um e-mail de acompanhamento para a 
Devex. Isso poderia acelerar o cronograma para que novos medicamentos patenteados se 
tornem disponíveis em países de baixa e média renda, disse ele. 

COVID-19 está tendo um impacto catastrófico  na saúde mental, com taxas de ansiedade, 
depressão e outras formas de sofrimento psicológico em ascensão global. Mas a 
pandemia também gerou mais atenção para a saúde mental, que atualmente recebe 
menos de 1% do financiamento global de saúde, disse Elisha London, fundador e CEO da 
United for Global Mental Health. 

Ela discutiu como um benefício colateral do COVID-19 poderia ser a integração da saúde 
mental em outros serviços de saúde. 

“A questão agora será se esse interesse se transforma em investimento”, disse ela por e-
mail à Devex. “A saúde mental deve ser priorizada não como um custo, mas como um 
investimento essencial para a recuperação.” 

Michelle Williams, reitora do corpo docente da escola de saúde pública da Universidade 
de Harvard , disse que espera que o COVID-19 sirva como um alerta sobre como "a fraca 
infraestrutura de saúde pública global pode nos deixar de joelhos". 

Agora é a hora de reconhecer o valor da saúde pública e investir nesse sentido, disse ela. 



FONTE:https://www.devex.com/news/will-global-health-learn-from-covid-19-collateral-damage-
98995?access_key=&utm_source=newsletter&utm_medium=newswire&utm_campaign=davosagenda&utm_content=text&mkt_tok
=eyJpIjoiTTJRd01qbGlORFF3WVRobSIsInQiOiJ3a1Z6ZTVqbVhBTFFjQm9UVFUzT095NmtkSThoYlwvSlVoTDFoRDNHMFhxeHFtZzFqeVFy
UUI1Y2oyNkJYMUwwYzdBK05reURJc1RsekV4bWJ3WXNKXC9jZ1pjSEluTmNZQmkzNXphcjVmTElWeHZIRmtmK09CQVMyY3dkc2hvd0
wxIn0%3D 

 

Fórum Global para Alimentos e Agricultura: comunicado de 
2021: Como alimentar o mundo em tempos de pandemias 
e mudanças climáticas? 

Este documento cobre os resultados da assembleia dos ministros da agricultura de 76 
nações, que se reuniram virtualmente em 22 de janeiro de 2021 para a 13ª Conferência 
dos Ministros da Agricultura de Berlim, por ocasião do Fórum Global para Alimentos e 
Agricultura (GFFA). A fome tem aumentado em todo o mundo desde 2014, com quase 690 
milhões de pessoas passando fome antes da pandemia COVID-19, e cerca de 2 bilhões de 
pessoas no mundo não têm acesso regular a alimentos adequados. 

Neste contexto, os ministros ressaltam a necessidade de fortalecer significativamente a 
cooperação intersetorial e multilateral e a solidariedade para minimizar o impacto da 
atual pandemia na segurança alimentar e nutricional, prevenir futuras pandemias e 
mitigar e adaptar-se às mudanças climáticas, ao mesmo tempo que aborda outros 
desafios como a perda de biodiversidade com as seguintes ações conjuntas: 

1. Respondendo à pandemia COVID-19 
2. Prevenção de novas pandemias 
3. Ação Climática 

FONTE:https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2021/01/GFFA_2021_AMC_Final-
Communique_en.pdf 

 

Uma análise de risco de infecções por COVID-19 na cidade 
metropolitana de Calcutá: um estudo baseado em GIS 

Este artigo trata de uma análise aprofundada do risco associado às infecções por COVID-
19 em Kolkata Municipal Corporation (KMC) em nível de distrito. Os autores examinaram 
o grau de risco associado a infecções por COVID - 19 em Kolkata Municipal Corporation no 
nível da sub cidade (distrito) com base em indicadores socioeconômicos e de saúde. Eles 



identificaram áreas de alto risco e duramente atingidas pela transmissão COVID-19. Sua 
análise com base em quatro critérios de risco e metodologias associadas ajudaria os 
formuladores de políticas a formular várias estratégias de prevenção e / ou intervenção 
para prevenir as transmissões COVID-19. 

O estudo trata em detalhes os fatores de risco que são comuns a qualquer possível surto 
viral de pandemia. Portanto, a análise científica delineada nesta pesquisa forneceria um 
contexto global para combater não apenas uma possível segunda onda de infecções por 
COVID-19, mas também qualquer outro surto viral. 

FONTE:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2020GH000368 

 

Relatório de progresso sobre a implementação do plano de 
ação da ONU sobre RRD para resiliência 

Monitorar a implementação do "Plano de Ação das Nações Unidas sobre Redução do 
Risco de Desastres para Resiliência: Rumo a uma Abordagem Integrada e Informada sobre 
Riscos para o Desenvolvimento Sustentável" (Plano de Ação das Nações Unidas) e ajudar a 
identificar áreas de ação estratégica, Fundos da ONU, Programas Especializados As 
agências e outras entidades (doravante denominadas Parceiros da ONU) devem relatar 
anualmente suas atividades em relação ao Quadro de Resultados do Plano de Ação da 
ONU. Este relatório apresenta o progresso feito pelos Parceiros da ONU em relação a cada 
indicador nas Estruturas de Resultados e reflete sobre as realizações, oportunidades e 
limitações coletivas. 

 A Seção 2 apresenta a arquitetura institucional e de relatórios que apoiam a 
implementação da Estrutura de Sendai e situa o Plano de Ação da ONU dentro 
dessa estrutura. 

 A seção 3 apresenta a metodologia que foi usada para preparar o relatório e as 
limitações do conjunto de dados. 

 A Seção 4 descreve os resultados da implementação dos três compromissos do 
Plano de Ação das Nações Unidas em 2019, incluindo um comentário sobre a 
resposta de gênero. 

 A seção 5 apresenta um breve resumo das reflexões geradas como resultado do 
período de relatório sobre o Plano de Ação da ONU para 2019, coincidindo com a 
primeira onda global da pandemia COVID-19. Os parceiros da ONU também foram 
solicitados a compartilhar suas reflexões sobre a RRD no contexto do COVID-19. 

 A seção 6 apresenta conclusões e recomendações sobre a abordagem coletiva do 
sistema das Nações Unidas para apoiar a RRD para resiliência, bem como o 
monitoramento do Plano de Ação da ONU. 



FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/75690?&a=email&utm_source=pw_email 

 

Uma abordagem de todo o sistema para resiliência de 
infraestrutura: Nota técnica 

Esta nota técnica enfatiza que a avaliação dos riscos financeiros relacionados ao clima 
precisa ser ampliada para incluir o planejamento, a execução e a gestão de planos 
nacionais de infraestrutura. Ele foi produzido como uma contribuição para a Cúpula de 
Adaptação do Clima de 2021 da Comissão Global sobre Adaptação. 

As principais conclusões incluem a necessidade de mover o planejamento de 
infraestrutura resiliente ao clima para cima, integrado em um nível estratégico; melhor 
uso de ferramentas analíticas para entender o risco climático em um nível de sistema; e 
priorizando recursos para construir resiliência. Soluções baseadas na natureza para 
adaptação devem ser promovidas e os padrões de engenharia aprimorados para 
aumentar a resiliência de ativos individuais. 

Para que isso seja possível, uma maior liderança dos ministérios de finanças e 
planejamento do governo é vital para permitir respostas mais eficientes e flexíveis. 

FONTE:https://www.adb.org/sites/default/files/publication/672501/system-wide-approach-
infrastructure-resilience.pdf 

 

Educação de refugiados durante COVID-19: Crises e 
oportunidades 

Este documento apresenta o resultado sintetizado dessas mesas redondas, destacando os 
desafios e recomendações e dando voz aos próprios jovens refugiados. As seguintes 
mensagens principais foram destacadas nos eventos: 

 Ouvir as crianças e jovens refugiados e permitir que participem nas decisões que 
afetam a sua educação em consonância com os princípios de participação 
comunitária estabelecidos nas Normas Mínimas para a Educação INEE: 
preparação, resposta e recuperação . 

 Garantir igualdade de acesso à educação de qualidade para todas as crianças e 
jovens refugiados, incluindo acesso a educação à distância de qualidade durante e 
após a pandemia COVID-19. O direito à educação não é interrompido em situações 



de emergência ou em consequência de deslocamento forçado. As crianças e jovens 
refugiados e deslocados internos têm direito à educação e à esperança de um 
futuro melhor. 

 Os governos anfitriões devem garantir que a documentação e a certificação de 
refugiados e migrantes não sejam um obstáculo ao acesso à educação. Isso 
poderia incluir, por exemplo, a adoção do Passaporte de Qualificações da UNESCO 
para Refugiados e Migrantes Vulneráveis (UQP) . 

 As agências de apoio a refugiados e migrantes devem garantir maior acesso 
universal às tecnologias digitais para refugiados e migrantes e garantir o acesso 
equitativo à tecnologia para meninas e mulheres. 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/INEE_Refugee_Round_Tables_Report_PT.pdf 

 

 

Desafios para o gerenciamento de incêndios em paisagens 
durante a pandemia COVID-19 
Em resposta à pandemia COVID-19, a comunidade de cientistas, formuladores de políticas 
e tomadores de decisão e profissionais no manejo do fogo em paisagens responderam aos 
desafios que surgiram. O Centro Global de Monitoramento de Incêndios (GFMC) e a 
comunidade profissional internacional de gerentes de incêndio devem abordar os riscos 
biológicos (como o COVID-19) e outros riscos relacionados à saúde humana se esses riscos 
forem consequências ou de outra forma relacionados a incêndios em paisagens. Os 
exemplos incluem o risco de ser afetado por plantas ou animais venenosos, ou condições 
higiênicas adversas para o pessoal de campo. No entanto, o mais importante são os 
efeitos das emissões (poluição por fumaça) de incêndios em paisagens. Eles afetam 
principalmente os bombeiros, mas também o público, muitas vezes durante a poluição 
por fumaça próxima ao solo, que pode durar de vários dias a semanas. 
https://gfmc.online/vfe/vfe.html 
As informações básicas incluem avaliações de mortalidade prematura causada por 
emissões de incêndios em paisagens globais. Para aumentar a preparação das autoridades 
preocupadas com a saúde e segurança públicas, a ONU OMS, WMO e UNEP, o GFMC 
preparou as “Diretrizes de Saúde para Eventos de Incêndio em Vegetação”: 
https://gfmc.online/programmes/un/who/who.html 
Regiões e comunidades locais de países podem sofrer efeitos de vários estresses na saúde 
humana, particularmente no sistema respiratório: A fumaça do fogo contém partículas 
menores que 2,5 micrômetros, que são pequenas o suficiente para serem respiradas 
profundamente nos pulmões. Plumas de fumaça impulsionadas pelo fogo e pelo vento de 
grandes incêndios também podem carregar pequenas partículas de poeira. Poluentes 



perigosos podem ser liberados se incêndios florestais estiverem queimando depósitos de 
resíduos, estruturas periurbanas e locais industriais, por exemplo, dioxina: 
https://gfmc.online/wp-content/uploads/Global-Vegetation-Fire-White-Paper-2013-
Chapter-18.pdf 
A infecção por COVID-19 causa pneumonia que pode ser grave e caracterizada por febre, 
tosse, dispneia, infiltrados pulmonares bilaterais e lesão respiratória aguda. Indivíduos 
que sofrem de infecção COVID-19 e emissões adicionais de fumaça estão em maior risco. 
O distanciamento social entre os bombeiros em campo, o papel dos efeitos combinados 
das emissões do fogo da paisagem no sistema respiratório e a mortalidade prematura são 
uma preocupação fundamental. 
Os seguintes relatórios da mídia, instituições e projetos dedicados serão atualizados 
continuamente. 
https://gfmc.online/wp-content/uploads/Portugal-AGIF-SGIFR-COVID-19-Recommendations-May-2020.pdf 
https://gfmc.online/wp-content/uploads/Portugal-AGIF-SGIFR-COVID-19-Operational-Hygiene-Handbook-
May-2020.pdf 
 

 

Incêndios históricos na floresta amazônica ameaçam o 
clima e aumentam o risco de novas doenças 
 
Os incêndios na região amazônica em 2019 foram inéditos em sua destruição. Milhares de 
incêndios queimaram mais de 7.600 quilômetros quadrados em outubro daquele ano . Em 
2020, as coisas não estão melhores e, com toda a probabilidade, podem ser piores. 

De acordo com o projeto Global Fire Emissions Database da NASA, os incêndios na 
Amazônia em 2020 superaram os de 2019 . Na verdade, os incêndios de 2020 foram os 
piores desde pelo menos 2012, quando o satélite foi operado pela primeira vez. O número 
de incêndios na Amazônia brasileira aumentou 28 por cento em julho de 2020 em relação 
ao ano anterior, e os incêndios na primeira semana de setembro são o dobro dos de 
2019 , de acordo com o INPE, a agência nacional de pesquisa espacial do Brasil. 

Apesar do aumento dos incêndios, a atenção internacional diminuiu em 2020, 
provavelmente devido à pandemia COVID-19. No entanto, a degradação da floresta 
amazônica tem consequências profundas, desde as mudanças climáticas para a saúde 
global. 

Implicações climáticas globais 

A floresta amazônica cobre aproximadamente oito milhões de quilômetros quadrados - 
uma área maior que a Austrália - e abriga uma quantidade impressionante de 
biodiversidade. 



Ajuda a equilibrar o orçamento global de carbono ao absorver dióxido de carbono da 
atmosfera e desempenha um papel fundamental no ciclo global da água, estabilizando o 
clima global e as chuvas . Uma rede de nove nações de territórios indígenas e áreas 
naturais protegeu uma grande quantidade de biodiversidade e floresta primária . 

No entanto, essas terras estão sob cerco. Em 2019, estima-se que 17 por cento da 
cobertura florestal da Amazônia foi cortada ou queimada desde a década de 1970 , 
quando as medições regulares começaram e a Amazônia estava mais perto de intacta. 

Conforme a floresta tropical sangra biomassa por meio do desmatamento, ela perde sua 
capacidade de capturar carbono da atmosfera e libera carbono por meio da 
combustão. Se as queimadas anuais que queimam a Amazônia não forem reduzidas, um 
dos maiores sumidouros de carbono do mundo se transformará progressivamente em 
uma torneira de carbono, liberando mais dióxido de carbono do que sequestra. 

Embora os impactos globais sejam terríveis, os impactos locais desses incêndios também 
são significativos. A má qualidade do ar persistente , que se estende até o Brasil e outras 
regiões da América do Sul, incluindo centros metropolitanos como São Paulo , pode levar 
a problemas de saúde . 

Conforme as estradas são construídas e as florestas são desmatadas para a produção de 
madeira e agricultura, um tabuleiro de xadrez das bordas da floresta tropical é 
criado. Essas atividades destrutivas podem levar a extinções rápidas e uma severa perda 
da riqueza de espécies em qualquer lugar onde ocorra a invasão humana. 

Muitos pesquisadores preveem que o desmatamento está levando a Amazônia a um 
ponto crítico, além do qual gradualmente se transformará em uma savana semiárida. Se o 
desmatamento da floresta tropical continuar além de um limite de 20-25 por cento do 
desmatamento total , múltiplos ciclos de feedback positivo irão desencadear a 
desertificação da Bacia Amazônica. 

Implicações para a saúde global 

Doenças zoonóticas, como o SARS-CoV-2, o vírus que causa o COVID-19, estão 
aumentando . A compreensão das causas básicas desses eventos de transbordamento que 
movem os vírus de animais para humanos nos dá uma ideia de como evitar futuros surtos 
zoonóticos. A degradação e fragmentação de florestas tropicais, como a Amazônia, podem 
ser um fator chave neste processo. 

O tabuleiro de xadrez das bordas da floresta aumenta os pontos potenciais de contato 
entre humanos e animais selvagens , o que, por sua vez, aumenta a probabilidade de 
transmissão viral e o surgimento de novas doenças humanas . Florestas intactas e altos 
níveis de biodiversidade, por outro lado, podem fornecer um “ efeito de diluição ” 
associado a uma menor prevalência e disseminação de patógenos. 



A atual pandemia pode muito bem ter tido uma gênese ambiental. Manter o atual alto 
nível de biodiversidade da Amazônia é vital, tanto para a saúde do ecossistema global 
quanto porque, caso contrário, a Amazônia pode se tornar um futuro hotspot de doenças 
emergentes. Quando protegemos o ecossistema global, também nos protegemos de 
doenças zoonóticas emergentes. 

As intervenções são complexas, mas a proteção dos territórios indígenas, a restauração de 
terras já degradadas e, o mais importante, a contínua consciência internacional da 
dinâmica política e das escolhas do consumidor, todos nos oferecem maneiras de evitar a 
tragédia que se aproxima. Se não tivermos uma visão mais ampla desta pandemia e 
olharmos para cima em busca de motivadores e causas, as pandemias continuarão a 
surgir. 

Este artigo foi coautor dos assistentes de pesquisa Benjamin Thomas Rabishaw, Jevithen 
Nehru, Samuel Dale e Sumana Dhanani. 
FONTE:https://theconversation.com/historic-amazon-rainforest-fires-threaten-climate-and-raise-risk-of-
new-diseases-146720?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton 
 

 
Coronavírus: medo do aumento de doenças de animais 
para humanos 
 
As doenças zoonóticas - que saltam dos animais para os humanos - estão aumentando e 
continuarão a aumentar sem medidas para proteger a vida selvagem e preservar o meio 
ambiente, alertaram especialistas da ONU. 
Eles culpam o aumento de doenças como a Covid-19 na alta demanda por proteína 
animal, práticas agrícolas insustentáveis e mudanças climáticas. 
Doenças zoonóticas negligenciadas matam dois milhões de pessoas por ano, dizem eles. 
A Covid-19 deverá custar à economia global US $ 9 trilhões (£ 7,2 trilhões) em dois anos. 
 
Ebola, vírus do Nilo Ocidental e Sars também são doenças zoonóticas: começaram nos 
animais e se espalharam para os humanos. 
 
O que disse o relatório? 
Mas esse salto não é automático. É impulsionado, de acordo com o relatório do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e do International Livestock Research 
Institute , pela degradação de nosso ambiente natural - por exemplo, através da 
degradação do solo, exploração da vida selvagem, extração de recursos e mudanças 
climáticas. Isso altera a maneira como os animais e os humanos interagem. 
"No século passado, vimos pelo menos seis grandes surtos de novos coronavírus", disse 
Inger Andersen, subsecretário-geral e diretor executivo do Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente. 



"Nas últimas duas décadas e antes da Covid-19, as doenças zoonóticas causaram danos 
econômicos de US $ 100 bilhões (£ 80 bilhões)." 
Ela disse que "dois milhões de pessoas em países de baixa e média renda morrem a cada 
ano de doenças zoonóticas endêmicas negligenciadas - como antraz, tuberculose bovina e 
raiva". 
"Estas são frequentemente comunidades com problemas de desenvolvimento complexos, 
alta dependência da pecuária e proximidade com a vida selvagem." 
A produção de carne, por exemplo, aumentou 260% nos últimos 50 anos, disse Andersen. 
“Intensificamos a agricultura, ampliamos a infraestrutura e extraímos recursos às custas 
de nossos espaços silvestres”, explicou ela. 
“Barragens, irrigação e fazendas industriais estão ligadas a 25% das doenças infecciosas 
em humanos. Viagens, transporte e cadeias de abastecimento de alimentos apagaram 
fronteiras e distâncias. As mudanças climáticas contribuíram para a disseminação de 
patógenos”. 
O relatório oferece estratégias governamentais sobre como prevenir futuros surtos, como 
incentivo ao manejo sustentável da terra, melhoria da biodiversidade e investimento em 
pesquisa científica. 
"A ciência é clara que se continuarmos explorando a vida selvagem e destruindo nossos 
ecossistemas, podemos esperar ver um fluxo constante dessas doenças passando de 
animais para humanos nos próximos anos", disse Andersen. 
"Para prevenir futuros surtos, devemos nos tornar muito mais deliberados sobre a 
proteção de nosso ambiente natural." 
 
FONTE:https://www.unenvironment.org/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-
protecting-environment-animals-and 
 

 

Comércio de animais selvagens, COVID-19 

Pessoas estão morrendo, a vida diária está sendo fragmentada, negócios estão falindo, 
famílias e comunidades estão sofrendo e há uma enorme incerteza sobre quando as 
coisas começarão a melhorar, quanto mais emergir para uma nova normalidade. 

Além da realidade de importantes desafios operacionais comuns à maioria das 
organizações e negócios, a crise do COVID-19 tem uma relevância particularmente 
pungente para o TRAFFIC e outras organizações que trabalham na área de comércio de 
vida selvagem. Embora as origens da doença ainda não tenham sido comprovadas, há 
fortes indícios de uma origem animal selvagem e uma ligação direta com o comércio de 
animais selvagens na China. Especificamente, uma proporção significativa dos primeiros 
casos na China envolveu pessoas que trabalharam ou visitaram um mercado em Wuhan 
onde animais selvagens estavam à venda e os resultados da pesquisa inicial apontaram 
para uma possível via de transmissão de morcegos via pangolins para as pessoas. 



Mesmo que as indicações dessa ligação se mostrem equivocadas no futuro, o surto de 
COVID-19 atraiu grande atenção para um número crescente de exemplos de doenças de 
origem selvagem que emergiram como preocupações importantes para a saúde humana 
nas últimas décadas. Para muitos desses exemplos, há fortes indícios de ligações de 
transmissão de doenças ao comércio e consumo de espécies de animais selvagens. 

À luz das evidências iniciais das origens do COVID-19, a China introduziu medidas de 
emergência em fevereiro de 2020, restringindo o comércio e o consumo de animais 
selvagens. O Vietnã e outros países estão considerando respostas de emergência 
semelhantes. No momento em que este artigo foi escrito, com a epidemia de COVID-19 
ainda crescendo rapidamente, uma ampla gama de organizações e vozes públicas 
clamavam por fortes proibições permanentes sobre o comércio de animais selvagens para 
reduzir os riscos à saúde humana. O objetivo deste artigo é aprofundar o que sabemos 
sobre as ligações entre o comércio de animais selvagens e as doenças zoonóticas e, com 
base nisso, considerar as implicações para a política de comércio de animais selvagens no 
futuro e medidas corretivas de longo prazo. 

FONTE:https://www.traffic.org/site/assets/files/12764/covid-19-briefing-vfinal.pdf 
 

 

O comércio essencial, mas invisível: TRAFFIC soa alarme 
sobre a sustentabilidade de plantas selvagens usadas para 
tratar COVID-19 

De Cambridge, Reino Unido, 18 th de Junho de 2020 espécies de plantas -wild usado em 
tratamentos de ervas de COVID-19 são ajustados para serem colheita sob pressão 
elevada, tanto como resultado do aumento da procura e por causa de mais pessoas que 
giram para a colheita selvagem como uma fonte alternativa de renda durante tempos de 
alto desemprego e crise econômica. A disponibilidade futura de ingredientes vegetais para 
apoiar a saúde humana - por meio de medicamentos, alimentos e produtos para o bem-
estar - depende da priorização da conservação e do uso sustentável de suas espécies de 
origem em longo prazo. 

FONTE:https://www.traffic.org/site/assets/files/12955/covid-wild-at-home-final.pdf 
 
 
 
 
 
 



 

Considerações metodológicas para estudos 
epidemiológicos de poluição do ar e surtos de coronavírus 
SARS e COVID-19 

Relatórios recentes na mídia sugeriram que a exposição à poluição do ar ambiente 
aumenta o risco de morte entre os indivíduos infectados com síndrome respiratória aguda 
grave coronavírus-2 (SARS-CoV-2 ou COVID-19) ( Carrington 
2020a , 2020b , 2020c ; Friedman 2020 ) Para COVID-19, tem havido uma corrida para 
divulgar essas descobertas, e muitos artigos não foram revisados por pares, mas eles 
parecem estar moldando as políticas ambientais propostas de vários políticos 
proeminentes ( Grandoni e Firozi 2020 ; Griffiths 2020 ; Laing 2020 ; O'Sullivan 2020 ). 

É amplamente reconhecido que a exposição à poluição do ar tem um impacto substancial 
na saúde humana. Estima-se que a poluição do ar ambiente seja responsável por 4,2 
milhões de mortes em todo o mundo anualmente ( Cohen et al. 2017 ). Exposições 
anteriores a partículas finas com diâmetro aerodinâmico≤ 2,5μ m≤2.5μm (PM2,5PM2.5) e 
outros critérios que poluentes do ar são reconhecidos por aumentar o risco de doença 
cardiorrespiratória ( Brook et al. 2010 ; Hoek et al. 2013 ) e possivelmente diabetes ( Yang 
et al. 2020 ). A poluição do ar é considerada pela Organização Mundial da Saúde como um 
carcinógeno humano ( IARC 2016 ). Embora exposições crônicas e agudas à poluição do ar 
afetem adversamente a saúde humana, as exposições ocorridas em um passado mais 
distante parecem ter impactos prejudiciais maiores ( Pope 2007 ). 

Vários caminhos biologicamente plausíveis foram propostos para explicar as associações 
aparentes entre a incidência ou mortalidade de COVID-19 com a exposição passada ou 
atual à poluição do ar ( Conticini et al. 2020 ; Dutheil et al. 2020 ; Martelletti e Martelletti 
2020 ). A exposição crônica à poluição do ar pode aumentar o risco de sequelas graves, 
aumentando a prevalência de diabetes, aterosclerose e outras comorbidades associadas a 
maior mortalidade em pacientes infectados com COVID-19 ( Yan et al. 2020 ; Zhou et al. 
2020 ). A exposição à poluição do ar também pode influenciar as respostas imunológicas 
( Tsai et al. 2019 ) e alterar a imunidade do hospedeiro a infecções respiratórias 
(Ciencewicki e Jaspers 2007 ). As descobertas de séries temporais e estudos de casos 
cruzados indicam que as flutuações de curto prazo na poluição do ar podem ser 
relevantes, e as pessoas com problemas de saúde existentes são mais vulneráveis. Por 
exemplo, indivíduos com condições de saúde crônicas subjacentes, como diabetes e 
condições cardiorrespiratórias, estavam em maior risco de morte ou hospitalização por 
acidente vascular cerebral com aumentos diários na poluição do ar ( Goldberg et al. 
2013 ; Villeneuve et al. 2012 ). Também foi sugerido que concentrações aumentadas 



dePM2,5PM2.5aumentam a taxa de transmissão de COVID-19, facilitando a sobrevivência 
e o transporte do vírus em distâncias maiores ( Martelletti e Martelletti 2020 ). 

A possibilidade de que a poluição do ar possa aumentar a gravidade das infecções por 
COVID-19 tem implicações substanciais para a saúde pública e atraiu considerável atenção 
política e da mídia. No entanto, estimar com precisão os efeitos da poluição do ar no 
COVID-19 enquanto a pandemia ainda está em andamento apresenta uma série de 
desafios. Para destacar esses desafios, conduzimos uma revisão de pesquisas relacionadas 
à poluição do ar ambiente e à incidência e mortalidade devido ao COVID-19 e ao surto do 
vírus SARS original em 2003 ( OMS 2020 ). Nossos objetivos principais foram identificar os 
pontos fortes e as limitações desses estudos e fornecer recomendações para o desenho e 
implementação de estudos epidemiológicos futuros dos efeitos da poluição do ar na 
gravidade das doenças respiratórias transmissíveis e mortalidade resultante. 

FONTE:https://ehp.niehs.nih.gov/doi/pdf/10.1289/EHP7411 

 

A legislação nacional de desastres está pronta para as 
mudanças climáticas? 

Para lidar com o aumento do risco de desastres, este documento pede uma mudança 
urgente necessária na gestão de riscos de desastres (DRM), da ação pós-evento para o 
planejamento de resiliência voltado para o futuro. Como parte importante disso, muitos 
países poderiam melhorar e modernizar sua legislação nacional. Pesquisadores da Escola 
de Economia e Ciência Política (LSE) de Londres analisaram um dos riscos mais 
significativos - as inundações. Eles descobriram que a legislação nacional desatualizada 
relacionada às leis de DRM, que omite os aspectos dinâmicos e críticos do risco, pode 
prejudicar a capacidade dos governos de se preparar proativamente para os riscos de 
enchentes e outros perigos que estão sendo exacerbados pelas mudanças climáticas. 

O documento conclui com quatro certos compromissos que os governos devem assumir 
ao atualizar ou criar a legislação de DRM para maximizar a eficácia: 

 Levar em consideração proativamente os impactos e riscos associados às 
mudanças climáticas; 

 Criar incentivos nas leis relacionadas a DRM para capacitação em todos os sistemas 
humanos, sociais, físicos, naturais e financeiros, com apoio particular para a 
construção de capital natural; 

 Regular e garantir recursos suficientes para o funcionamento dos sistemas de 
gestão da informação e do conhecimento; 



 Alocar recursos para medidas preventivas para promover uma abordagem proativa 
e voltada para o futuro na legislação de DRM. 

FONTE:https://europe.mercycorps.org/sites/default/files/2021-01/1139-PA-ZFRP-PB-DisasterLaw-LR.pdf 

 

Barômetro de risco Allianz 2021 

Todos os anos, o Barômetro de Risco Allianz identifica os riscos mais importantes para as 
empresas para os próximos 12 meses e além. 

A edição de 2021 é baseada na visão de mais de 2.700 especialistas em gestão de risco de 
mais de 90 países e territórios. A interrupção dos negócios ocupa o primeiro lugar, 
enquanto as catástrofes naturais e as mudanças climáticas estão entre os dez maiores 
perigos. 

O planejamento da continuidade dos negócios após as catástrofes precisa se tornar mais 
holístico, multifuncional e dinâmico, monitorar e medir cenários emergentes ou de perda 
extrema, ser constantemente atualizado, testado e incorporado à estratégia de uma 
organização. 

FONTEhttps://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-
Barometer-2021.pdf 
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          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7 

          http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html  

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 

 


