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Prefeito participa de iniciativa da ONU sobre Cidades 
Resilientes 

 
O prefeito Dário Saadi participou do lançamento da iniciativa Construindo Cidades 
Resilientes (MCR 2030), organizada pelo escritório das Nações Unidas (ONU) para 
Redução do Risco de Desastres para as Américas e Caribe, como representante de 
governo local. 
 
A meta da MCR 2030 é criar e articular experiências entre as cidades que promovam, ao 
mesmo tempo, o desenvolvimento sustentável e a redução de risco de desastres, 
cumprindo o Marco de Sendai até 2030. O objetivo é garantir que as cidades sejam 
inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis até o início da próxima década. 
 
O evento foi realizado por meio de uma videoconferência no início da tarde desta quarta-
feira, 24 de fevereiro, na Sala Azul, com representantes de governos, entidades e terceiro 
setor dos países das Américas e Caribe. 
 
O prefeito apresentou as estratégias que o município adotou nos últimos anos para 
diminuir os riscos de desastres naturais como a criação de um Sistema de Alerta de 



Desastres baseado em dados de radares, mapeamento de zonas de risco, capacitação dos 
servidores da Defesa Civil, entre outros. 
 
Saadi também reiterou o compromisso de Campinas com a MCR30 e colocou a 
experiência do município à disposição das outras cidades da América Latina e Caribe para 
servir como modelo. “É fundamental para a construção das Cidades Resilientes e o 
cumprimento das metas do Marco de Sendai que estejam inseridos na legislação 
municipal das diversas políticas públicas da cidade e, principalmente, que haja o 
envolvimento de toda a sociedade”, afirmou. “Em Campinas, trabalhamos para o 
desenvolvimento urbano sustentável e envolvemos vários conselhos municipais na 
construção destas políticas para a população”, completou. 
 
Para fechar a reunião, o chefe do escritório das Nações Unidas para Redução de Risco e 
Desastres para as Américas e Caribe, Raul Salazar, aposta no sucesso do MCR 2030. 
“Iniciamos a campanha com otimismo e visão de futuro”, destacou. 
 
Prêmios 
 
Campinas, junto com Santa Fé, na Argentina, é cidade modelo da Campanha Construindo 
Cidades Resilientes. 
 
O município tem destaque na área e recebeu, em maio de 2019, o “Prêmio Sasakawa” das 
Nações Unidas para a Redução de Desastres, por suas iniciativas. Concorreu com 61 
candidaturas de 31 países. 
 
Foi a primeira cidade no Brasil certificada pela ONU, em 2013, como modelo da Campanha 
Construindo Cidades Resilientes. Neste contexto, ser uma cidade resiliente significa 
entender as situações de riscos de desastres, planejar ações e atuar para evitá-los. 

FONTE:http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=39714 

 

O impacto global do COVID-19 

Esta edição do Southasiadisasters.net é intitulada 'O impacto global do COVID-19' e 
destaca as consequências, implicações, riscos e oportunidades da pandemia do COVID-19 
em nossa ordem mundial atual. A pandemia e sua resposta, na forma de bloqueios 
prolongados em todo o país, tiveram vários impactos de curto e longo prazo na saúde 
humana, na sociedade, na economia e no meio ambiente. Por exemplo, os severos 
bloqueios impostos em certos países realmente causaram uma crise econômica e 
humanitária generalizada. Portanto, é importante tirar lições importantes desta pandemia 
para ampliar nossa preparação futura e capacidades de resposta a choques semelhantes. 



O conteúdo desta edição inclui: 

 A crise da coroa como um problema humanitário: estruturas de poder, localização 
e o estudo da ação humanitária; 

 Preparação, resposta e recuperação para a pandemia - o que fazer e como; 
 Avaliação de consequências indesejadas da resposta à pandemia; 
 O que pode ser feito para tornar os atores locais centrais para a resposta nacional 

do COVID-19 ?; 
 O papel do Pacto Global na união de empresas para enfrentar o COVID-19; 
 Os desafios e oportunidades para as OSCs durante a pandemia: o caso de 

Muhammadiyah; 
 Recuperação de espaço: o papel importante da sociedade civil na navegação pelo 

'novo normal' da Indonésia; 
 Novo Eco-BCP normal pós-COVID19 para meios de subsistência baseados em 

MPME; 
 Webinar internacional discute sobre como lidar com riscos multirriscos no 

contexto do COVID-19; 
 Biodiversity Linked Pandemic Response: Action for National Initiatives; 
 Explorar como os atores humanitários usam os conceitos-chave do COVID-19; 
 O papel do Conselho Árabe da Água em meio à pandemia de COVID-19; e 
 COVID-19 e mobilidade sustentável: cinco áreas de ação política no sul da Ásia. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/76125_theglobalimpactofcovid19.pdf 

 

Resposta global COVID-19: Estratégia de Comunicação de 
Risco e Engajamento Comunitário (RCCE) 

Uma estratégia e resposta claras e integradas de Comunicação de Risco e Envolvimento 
Comunitário (RCCE) são vitais para a compreensão da comunidade de intervenções 
biomédicas e de saúde pública essenciais para prevenir e controlar a propagação de 
doenças. Este quadro estratégico para preparação e resposta é fornecer uma visão geral 
de como os mecanismos de coordenação RCCE são configurados em nível global com 
recursos técnicos sugeridos e abordagens para interromper a transmissão de COVID-19 
em níveis global, regional, nacional e subnacional, e para mitigar o impacto do surto em 
todos os países. 

As recomendações incluem: 

1. Estabelecer uma coordenação de parceiros RCCE forte / coesa a nível global, 
regional e nacional para uma resposta mais eficaz; 



2. Comunicar informações / recomendações científicas em tempo hábil para abordar 
riscos críticos e combater a desinformação; 

3. Acelerar a pesquisa e inovação prioritárias em ciências sociais para apoiar a 
implementação de medidas de saúde pública e garantir a participação das 
comunidades em risco e afetadas; e 

4. Reforçar a capacidade ao nível do país para implementar abordagens RCCE eficazes 
e coordenadas através da identificação das necessidades de capacidade. 

FONTE:https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/COVID%20Global%20RCCE%20
Strategy%20-%20IFRC%20WHO%20%26%20UNICEF%20pdf.pdf 

 

O Manchester Briefing sobre COVID-19: Lições 
internacionais para recuperação e renovação do governo 
local e nacional, edição 30 

O Manchester Briefing (edição 30) apela ao estabelecimento da resiliência da comunidade 
como uma nova capacidade de resiliência local e nacional. Esta é uma grande 
oportunidade para renovar a resiliência local, dando continuidade à ação comunitária 
construída durante a pandemia. Compartilhamos lições de: 

 Indonésia - apoio a crianças que abandonaram seus cuidados durante a pandemia 
 Banco Mundial - assessoria financeira para comunidades locais. 
 EUA - rastreamento de contato direcionado para eventos de entretenimento ao 

vivo. 
 ONU e Reino Unido - planejamento da força de trabalho para abordar como as 

mulheres vivenciam o trabalho durante a pandemia; 
 Indonésia e Nova Zelândia - soluções baseadas na natureza para se adaptar aos 

impactos das mudanças climáticas; 
 OCDE e ACNUR - comunicação de políticas de migração e integração comunitária. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/76127_themanchesterbriefingoncovid19inter.pdf 

 

Resumo da política de recuperação COVID-19 



Este resumo é oferecido para definir o contexto de recuperação do COVID-19 e para 
complementar as orientações existentes com princípios e práticas essenciais para orientar 
o planejamento de recuperação. Existe uma gama diversificada de necessidades de 
recuperação que se estendem muito além da saúde humana. Embora mantendo um 
estado estável de controle de transmissão e a capacidade de sustentar picos intermitentes 
caso os números sejam fundamentais para a recuperação de COVID-19 de longo prazo, o 
esforço de recuperação mais amplo exigirá a participação multissetorial para resolver uma 
série de questões que são típicas de muitos outros tipos de desastres (por exemplo, 
infraestrutura, educação, governança, comércio). 

O relatório define nove ações-chave de recuperação para os governos: 

1. Estabelecer a coordenação de recuperação da pandemia e arranjos de 
implementação; 

2. Avaliar os impactos socioeconômicos mais amplos da crise e as capacidades para 
administrar as necessidades; 

3. Garantir locais de trabalho seguros e saudáveis; 
4. Instituir ou fornecer orientação sobre a recuperação da sociedade; 
5. Plano para uma recuperação econômica abrangente; 
6. Promover a recuperação e expansão dos meios de subsistência; 
7. Reabilitar e fortalecer os setores médico e de saúde pública; 
8. Apoiar a recuperação psicossocial; 
9. Expandir a utilização de e-governança e tecnologias emergentes em recuperação. 

FONTE:https://www.recoveryplatform.org/assets/publication/Covid19_Recovery/COVID-
19%20Recovery%20Policy%20Brief.pdf 

 

One Health - Uma Abordagem Abrangente para Prevenir 
Doenças, Salvar Vidas 

Desde que as pessoas viveram com - e nas proximidades de - animais, o benefício dessa 
realidade trouxe uma séria troca ... o potencial para doenças. 

Essa realidade também explica por que uma abordagem de saúde única é usada nos 
Centros de Controle e Prevenção de Doenças para identificar e minimizar o risco 
de  doenças zoonóticas ou doenças que se propagam entre animais e pessoas, bem como 
para lidar com outras ameaças à saúde que afetam pessoas, animais , plantas e seu 
ambiente compartilhado. 



 
One Health é uma abordagem colaborativa, multissetorial e transdisciplinar - trabalhando 
nos níveis local, regional, nacional e global - com o objetivo de alcançar resultados de 
saúde ideais, reconhecendo a interconexão entre pessoas, animais, plantas e seu 
ambiente compartilhado. 
O One Health, embora não seja um conceito novo, está se tornando cada vez mais 
reconhecido como uma pedra angular para fortes esforços de saúde pública. Essa é uma 
das razões pelas quais o dia 3 de novembro foi designado como “Um Dia da Saúde”, um 
dia projetado para chamar a atenção - e apreciação - para uma abordagem importante, 
embora às vezes pouco reconhecida, para proteger a saúde de pessoas, animais, plantas e 
o meio ambiente que todos nós compartilhar. E não há melhor momento do que agora, 
durante a pandemia COVID-19, para destacar esta abordagem, que é parte integrante da 
compreensão e do combate a esta nova doença com consequências globais. 

One Health é uma abordagem colaborativa que conecta especialistas em saúde das 
disciplinas de saúde humana, animal e ambiental nos níveis local, nacional, regional e 
global. Especialistas em saúde de todo o CDC trabalham nos Estados Unidos e no exterior 
para manter as pessoas e os animais protegidos contra doenças para melhorar a 
qualidade de vida em todo o mundo. Em termos gerais, o objetivo da One Health é 
prevenir ameaças à saúde na interface humano-animal-ambiente - incluindo doenças 
zoonóticas, resistência antimicrobiana, segurança e segurança alimentar, doenças 
transmitidas por vetores, contaminação ambiental e até doenças crônicas e problemas de 
saúde mental. 

À medida que o mundo de hoje se torna cada vez mais conectado, a necessidade de 
aplicar efetivamente uma abordagem de Uma Saúde só aumenta, para proteger as 
pessoas, animais, plantas e nosso meio ambiente, mas também para evitar interrupções 
econômicas que muitas vezes acompanham surtos de doenças e outras ameaças à saúde. 

Como funciona a One Health? 



Driving One Health é o reconhecimento de que a saúde das pessoas está ligada à saúde 
dos animais, das plantas e de nosso ambiente compartilhado. Essa conexão estreita 
explica por que especialistas de todo o CDC estão trabalhando em estreita colaboração 
com médicos, veterinários, ecologistas e muitos outros - desde donos de animais de 
estimação a laboratoristas e funcionários agrícolas - para proteger a saúde de todos os 
seres vivos. 

 
Um pesquisador apoiado pelo CDC que trabalha com a Washington State University está 
pesquisando camelos e pastores de camelos no Condado de Marsabit, no Quênia. O 
objetivo do estudo é testar a Síndrome Respiratória Coronavírus do Oriente Médio (MERS-
CoV) no condado rural do norte. 
Considere o seguinte: De todas as doenças infecciosas conhecidas em pessoas, cerca de 6 
em cada 10 podem ser transmitidas de animais. Além disso, 3 em cada 4 doenças 
infecciosas emergentes que ameaçam as pessoas têm origem em animais. Uma 
abordagem de Uma Saúde é necessária para entender melhor as doenças zoonóticas e 
infecciosas emergentes, como 

 COVID-19, que se originou em um animal, provavelmente um morcego, e depois se 
espalhou para os humanos; 

 MERS, causada por outro coronavírus que provavelmente se originou em 
morcegos e também está relacionado ao contato com camelos; 

 A Febre do Vale do Rift, que é causada por um vírus transmitido por mosquitos e 
afeta pessoas e animais domésticos, causando diversos surtos na África e no 
Oriente Médio; 

 E infecções humanas com um novo vírus da influenza aviária A (H7N9) relatado 
pela primeira vez na China em 2013, que se acredita ser o resultado da exposição a 
aves infectadas ou ambientes contaminados. 

One Health no CDC 



 

No CDC, o One Health Office foi estabelecido no Centro Nacional de Doenças Infecciosas 
Emergentes e Zoonóticas (NCEZID) em 2009, a primeira agência federal a estabelecer tal 
escritório. A equipe do One Health Office está disponível para fornecer suporte técnico à 
equipe do CDC e a uma variedade de parceiros que trabalham em importantes questões 
de saúde pública que lidam com ameaças de doenças humanas e animais, tanto nos 
Estados Unidos como em todo o mundo. O escritório trabalha em estreita colaboração 
com parceiros de saúde humana, animal e ambiental nos Estados Unidos, em outros 
países e com organizações internacionais para construir parcerias fortes; desenvolve 
ferramentas e treinamentos para promover a One Health; e aproveita a experiência do 
CDC para ajudar os parceiros no fortalecimento dos esforços da One Health. 

Como todos os especialistas do CDC, a equipe One Health é movida por dados e 
ciência. Atualmente, a equipe do escritório está envolvida na resposta do CDC ao COVID-
19 e conduzindo investigações para aprender mais sobre a dinâmica de transmissão do 
SARS-CoV-2 - o vírus que causa o COVID-19 - entre animais e pessoas. Ao incluir o One 
Health na resposta de emergência desde o início, o CDC está garantindo que todas as 
facetas desta nova doença sejam abordadas para ajudar a melhorar a saúde humana e 
animal. 

Incorporar uma abordagem One Health aos esforços globais de saúde pública significa 
trabalhar em colaboração com uma variedade de especialistas em saúde humana 
(médicos, enfermeiras, profissionais de saúde pública, epidemiologistas), saúde animal 
(veterinários, para profissionais, trabalhadores agrícolas), meio ambiente (ecologistas, 
especialistas em vida selvagem ) e outras áreas de especialização (donos de animais de 
estimação, comunidades, legisladores). Isso nos permitirá melhorar a preparação global e 
a resposta às ameaças de pandemia e outras doenças zoonóticas e infecciosas. A 
abordagem One Health nos permite ter o maior impacto na melhoria dos resultados de 
saúde para pessoas, animais, plantas e nosso ambiente compartilhado. 

FONTE:https://blogs.cdc.gov/global/2020/11/02/one-health-a-comprehensive-approach-to-preventing-
disease-saving-lives/ 



 

Doenças Zoonóticas 

 

FONTE:https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonotic-diseases.html  

 

Emergência de oxigênio afeta mais de 500 mil em países de 
baixa e média rendas 

Cerca de 25 países relataram aumento da demanda por causa da Covid-19; Organização 
Mundial da Saúde, OMS, criou Força-Tarefa para coordenar necessidades e defender o 
aumento do fornecimento de oxigênio.  
A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que mais de 500 mil pessoas em países 
de baixa e média rendas precisam de 1,1 milhão de cilindros de oxigênio por dia. 
A maioria vive na África.  

Segundo a agência, o suprimento, que já era limitado antes da pandemia de Covid-19, foi 
agravado. Neste momento, 25 países relatam picos de demanda.  

Crise  



O oxigênio é um recurso essencial, mas com acesso limitado em países de baixa e média 
rendas devido ao custo, infraestrutura e barreiras logísticas. Desde o início da 
pandemia, conseguir oxigênio tem sido um desafio.  

Com a Covid-19, os hospitais ficaram sobrecarregados e muitos não tiveram oxigênio para 
evitar as mortes dos pacientes graves. As famílias que puderam, compraram oxigênio por 
preço bem acima da tabela.  

Nesta quinta-feira, a OMS anunciou o lançamento de uma Força-Tarefa para Emergências 
de Oxigênio Covid-19, em parceria com o Acelerador de Ferramentas de 
Acesso à Covid, liderado pela Unitaid e Wellcome.  

A Força-Tarefa assumirá um novo papel de coordenação para defender o aumento do 
fornecimento de oxigênio.    

Em comunicado, o diretor-executivo do Programa de Emergências de Saúde da OMS, Mike 
Ryan, informou que a iniciativa “ajudará a impulsionar o aumento da escala de oxigênio 
por meio de mais inovação, financiamento e capacitação.”  

Segundo ele, a OMS já tem ações nessa área por meio do Consórcio 
Biomédico, reunindo parceiros técnicos, clínicos e investindo cerca de US$ 80 milhões em 
equipamentos biomédicos para países de baixa e média rendas.  

Necessidades  

A agência da ONU informou que existe uma necessidade imediata de financiamento de 
US$ 90 milhões para enfrentar os principais desafios no acesso e distribuição de oxigênio 
em até 20 países, incluindo Maláui, Nigéria e Afeganistão.  

Este primeiro grupo foi identificado com base em avaliações do Programa de Emergências 
de Saúde da OMS. Para os próximos 12 meses, a necessidade estimada de 
financiamento é cerca de US$ 1,6 bilhão.  

Os principais objetivos são medir necessidades, conectar países a parceiros 
financeiros e apoiar a aquisição e fornecimento de oxigênio, juntamente com produtos e 
serviços relacionados.   

Crianças  

A força-tarefa reúne organizações que têm trabalhado para melhorar o acesso ao oxigênio 
desde o início da pandemia, incluindo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef.  

Em comunicado, a diretora-executiva da Unicef, Henrietta Fore, 
disse que “resolver a falta de oxigênio não ajudará apenas no tratamento da Covid-
19, ajudará também a melhorar os sistemas de saúde e os resultados de saúde a longo 
prazo, inclusive para os muitos recém-nascidos e crianças que precisam de oxigênio para 
sobreviver.”  



FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/02/1742672 

 
Casos e mortes por Covid-19 caem em todo o mundo, diz 
OMS 
A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que a pandemia de coronavírus teve a 
sexta semana consecutiva com redução de novas notificações.   

A análise epidemiológica da semana passada registrou 2,4 milhões de novos casos de 
Covid-19 no mundo. Uma queda de 11% em relação ao período anterior.  

Novos casos    

As Américas lideraram a baixa em notificações, com quase 19%. A seguir estão Pacífico 
Ocidental com 9%, Europa com 8% e África com 2,4%.  Já no Mediterrâneo Oriental 
e o no Sudeste Asiático, houve uma alta de 6% e 2% respectivamente.   

No Pacífico Ocidental houve uma diminuição de casos, mas a alta foi de cerca de 6% em 
óbitos pela Covid-19.   

A agência da ONU ressalta que a semana fechou com 110,9 milhões de novas 
contaminações e 2,4 milhões de mortes. Na frente estão os Estados Unidos da América 
com 480.467. Já o Brasil somou 316.221 das novas infeções, marcando a redução de 1%. 
Depois estão França com 131.179, Rússia com 92.843 e Índia com 86.711 novos casos.  

Vacinas  

Num momento em que vários países vacinam grupos de risco e profissionais de saúde, o 
ritmo de produção, distribuição e aplicação de imunizantes ainda é considerado lento.  

O Comitê Internacional de Bioética da Unesco e a Comissão Mundial sobre a Ética do 
Conhecimento Científico e Tecnologia pediram uma mudança de direção nas atuais 
estratégias de imunização.  

Os especialistas querem que as vacinas da Covid-19 sejam consideradas um bem público 
global. A meta é garantir imunização para todos de forma equitativa.  

Representantes dos dois órgãos de ética com um histórico em orientações sobre temas 
relacionados se reuniram esta quarta-feira com o diretor-geral da 
OMS, Tedros Ghebreyesus, e o professor Jeffrey Sachs da Universidade de Colúmbia.  

Responsabilidade   



A declaração enfatiza que, em primeiro lugar, as indústrias farmacêuticas têm a 
responsabilidade de compartilhar a propriedade intelectual com o apoio dos governos. 
A ideia é permitir que fabricantes em todos os países forneçam acesso às vacinas.  

Em segundo lugar, os especialistas destacam que o benefício da imunização para o maior 
número de pessoas não seja considerado o único critério ético. A proposta é que 
a igualdade, a equidade, a proteção contra vulnerabilidade, a reciprocidade e o melhor 
interesse das crianças sejam levados em conta.  

Outra recomendação é que as estratégias de vacinação se baseiem num modelo não 
obrigatório, não punitivo. Os fundamentos devem ser informação, educação e diálogo 
com pessoas que possam hesitar ou ser hostis à vacinação.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/02/1742532 

 

Um em cada 10 tem sequelas três meses após contrair 
novo coronavírus 
A Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou para os efeitos a longo termo da Covid-
19, dizendo que as pessoas que sofrem com essas consequências precisam de cuidados 
continuados e prolongados.  

Segundo um novo resumo de políticas da OMS e do Observatório Europeu de Sistemas e 
Políticas de Saúde, cerca de uma em cada 10 pessoas tem problemas de saúde 
persistentes 12 semanas após ter Covid-19.   

Respostas  

O novo documento destaca as respostas em diferentes países europeus e analisa como os 
pacientes, incluindo profissionais de saúde, estão conduzindo algumas dessas respostas.  

O diretor-geral da OMS para a Europa, Hans Henri P. Kluge, disse que estes casos longos 
são “um motivo extra de preocupação.”  

Kluge informou que a agência “não tem todas as respostas e não sabe que porcentagem 
dos doentes sofre de efeitos a longo prazo”, mas está recolhendo 
essas informações rapidamente.   

Para ele, essa deve ser “uma prioridade clara” da OMS e dos sistemas de saúde.  

Dificuldades  

As pessoas afetadas reclamaram de estigmas e se dizem incapazes de acessar e navegar 
pelos serviços. Elas têm lutado para que seus casos sejam levados a sério, mas os cuidados 



especializados são quase sempre inacessíveis. Existem também problemas de acesso a 
prestações por doença e incapacidade.  

Associações de pacientes estão pedindo o reconhecimento desses impactos, sejam 
médicos, psicológicos ou sociais, e uma maior conscientização entre todos os profissionais 
de saúde.  

Sintomas  

Segundo a OMS, esta realidade ainda não é totalmente compreendida, mas inclui um 
conjunto de sintomas físicos preocupantes.  

A agência destaca casos de fadiga severa e aumento do risco de danos ao coração, 
pulmões e cérebro. Segundo os dados, um quarto das pessoas com Covid-19 sofre de 
sintomas entre quatro a cinco semanas após o teste positivo.  

Tudo isso pode impactar a capacidade das pessoas de trabalhar e desfrutar de uma boa 
qualidade de vida. Segundo a OMS, já existem informações suficientes para definir 
políticas de saúde.  

A agência recomenda abordagens multidisciplinares, novas vias de atendimento, serviços 
apropriados, incluindo reabilitação, envolvimento de pacientes para promover 
autocuidado e criação de sistemas de vigilância.   

Futuro  

O resumo de políticas alerta, no entanto, que são necessários mais estudos coordenados, 
multidisciplinares, nacionais e internacionais para compreender o impacto clínico das 
condições pós-Covid-19.   

A autora principal do documento, Selina Rajan, disse que a pandemia “demonstrou a 
importância de envolver os pacientes na pesquisa”, mas que “ainda há muito a ser 
compreendido sobre as consequências de longo prazo das infecções em crianças e 
adultos, e as intervenções necessárias para tratá-las.”  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/02/1742762 

 
Covid-19 ameaça avanços históricos em cobertura de 
merenda escolar no mundo 
Antes da pandemia de Covid-19, metade das crianças em idade escolar, ou 388 milhões 
em todo o mundo, estava recebendo merenda no colégio, o maior número da história.  

A informação consta do relatório Estado Mundial das Merendas Escolares, publicado esta 
quarta-feira pelo Programa Mundial de Alimentos, PMA.   



Crescimento 

Falando à ONU News, o representante do PMA no Brasil e diretor do Centro de Excelência 
contra a Fome, Daniel Balaban, destacou a importância desse apoio.  

“A alimentação escolar, hoje, é uma das formas mais importantes de combate à 
desnutrição em vários países do mundo. Em 2020, os programas de alimentação escolar 
entregaram refeições a mais crianças do que em todo a história da humanidade. Ou seja, 
os países estão entendo a importância da criação e manutenção destes programas.”  

Segundo a pesquisa, entre 2013 e 2020, o número de alunos recebendo merenda cresceu 
9% globalmente e 36% em países de baixa renda.  Para Daniel Balaban, isso revela a 
aposta dos Estados-membros.  

“Mostra a importância que os países mais pobres estão sentindo na criação desses 
programas nacionais. E o mais importante, 90% do custo dessa alimentação saiu de fontes 
domésticas. O que é que isso significa? Os países estão criando programas e estão 
colocando recursos do seu próprio orçamento para que esses programas sejam 
definitivos.”  

Pandemia  

Com o início da pandemia, a situação mudou em poucas semanas. Em abril de 2020, 199 
países haviam fechado as escolas deixando 370 milhões de crianças sem o benefício. Para 
muitas, a merenda era a única refeição do dia.   

Daniel Balaban acredita que estes programas devem ser uma prioridade no período pós-
pandemia.  

“Eles ajudam os países a se recuperarem melhor, também economicamente e 
nutricionalmente, no combate a fome, a pobreza e à miséria nesses países. Programas 
eficientes apoiam os estudantes, porque, logicamente, estudante que está com fome não 
consegue entender o que é ministrado pelo professor em sala de aula. Isso cria uma 
população mais saudável, porque os alimentos distribuídos são nutricionalmente 
adequados. E o mais importante, cerca de 1.668 novos postos de trabalho são criados 
para cada 100 mil crianças alimentadas.”  

Mas em poucas semanas, com o início da pandemia, essa situação mudou. Em abril de 
2020, 199 países haviam fechado as escolas deixando 370 milhões de crianças sem o 
benefício. Para muitas, a merenda era a única refeição do dia.  

O PMA pede uma ação global para restabelecer a cobertura anterior à pandemia e 
expandir o serviço. O objetivo é alcançar 73 milhões de crianças vulneráveis 
que já estavam perdendo as refeições.  

Escolaridade 



Em comunicado, o diretor executivo do PMA, David Beasley, lembrou que, muitas vezes, a 
merenda é a única razão para as crianças frequentarem a escola. E esse apoio “é também 
um poderoso incentivo para garantir que elas voltem” após o fim da pandemia.  

No próximo ano, o PMA quer formar uma coalizão para apoiar os governos na ampliação 
dos programas de alimentação escolar, trabalhando com agências de desenvolvimento, 
doadores, o setor privado e organizações da sociedade civil.  

Lusófonos  

O relatório menciona os países lusófonos, Angola, por exemplo, teve um grande 
crescimento destes programas, passando de 221 mil crianças abrangidas em 2013 para 1,5 
milhão no ano passado, atingindo uma cobertura de 27% dos alunos.  

Já no Brasil, o número caiu de 47,271 milhões para 40,197, mas o país manteve uma 
cobertura de 100%. Segundo a pesquisa, a descida no número de beneficiários é causada 
por mudanças demográficas, com menos 4,2 milhões de crianças entre os 4 e 14 anos, 
e diferenças na mensuração.   

Junto com a China, o Brasil tem o segundo maior programa de merenda escolar do 
mundo, atrás apenas da Índia, seguidos por Estados Unidos e Egito.  

Já Cabo Verde, passou de 86 mil crianças para apenas 3 mil, ficando com uma taxa de 
cobertura de 5%. A Guiné-Bissau não relata sua taxa de cobertura, mas registou um 
aumento de 126 mil crianças abrangidas para 178 mil.   

Em Moçambique, o número de beneficiários passou de 427 mil em 2013 para 200 mil em 
2020, cobrindo 3% dos alunos. Portugal manteve uma taxa de cobertura de 100%, 
passando de 1,615 milhão para 1,317 milhão.  

Por fim, São Tomé e Príncipe também chega a quase todos os alunos, cerca de 99%, tendo 
passado de 40 mil crianças para 47 mil.   

Meninas  

Estudos demonstram que, na vida de uma criança de família pobre, a merenda escolar 
pode ter um grande impacto, evitando a fome, apoiando saúde a longo prazo e facilitando 
o aprendizado.  

Em escolas que oferecem merenda, as meninas tendem a permanecer mais tempo no 
ensino, as taxas de casamento infantil caem e a gravidez na adolescência diminui.  

Quando usam alimentos produzidos localmente, os programas de merenda escolar 
também podem impulsionar a economia da comunidade. Eles geram uma demanda por 
alimentos mais diversificados e nutritivos e criam mercados estáveis, apoiando a 
agricultura local e fortalecendo os sistemas alimentares locais.  

Empregos  



Programas de merenda escolar eficientes levam a retornos de até US$ 9 para cada US$ 1 
investido. De acordo com o PMA, também criam empregos.  

O chefe do PMA disse que a agência “está totalmente empenhada em cooperar com 
parceiros para garantir que nenhuma criança, independentemente de onde viva, vá para a 
escola com fome ou não vá à escola.”  

Segundo Beasley, “após a turbulência dos últimos meses, deve se aproveitar a 
oportunidade para começar a construir o mundo melhor que todos querem ver.”  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/02/1742512 

FONTE:https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-
0000123923/download/?_ga=2.248746629.365972922.1614175433-1077825198.1611244221 

 

Calor e saúde na Região Europeia da OMS: evidências 
atualizadas para uma prevenção eficaz 

O Escritório Regional da OMS para a Europa publicou orientações sobre o planejamento 
de ações de saúde térmica em 2008 e pretende atualizá-las para incluir as evidências mais 
recentes. Uma revisão aprofundada foi iniciada, com base em pesquisas epidemiológicas e 
ambientais recentes e lições aprendidas com a implementação na prática. 

Esta publicação reúne e resume as evidências mais relevantes publicadas desde 2008, com 
foco principalmente nos Estados Membros da Região Europeia da OMS. As descobertas 
são organizadas em torno dos elementos do documento de orientação original 
identificado como "essencial" para um plano de ação abrangente de saúde e calor (HHAP), 
e são complementados em cada capítulo com os resultados de uma pesquisa da OMS de 
planejamento de ação de saúde térmica em 2019, quando for relevante para o tópico 
coberto. 

Apesar das lacunas existentes no conhecimento, as evidências apresentadas apontam 
claramente para a necessidade de expandir o número, a cobertura e o alcance dos HHAPs 
na Região. A orientação atualizada será benéfica para apoiar a implementação aprimorada 
do HHAP. 

FONTE: https://www.preventionweb.net/publications/view/76117?&a=email&utm_source=pw_email   

 



 

Cem mil mortes em um ano: Europa lidera a liga da 
mortalidade para calor extremo 

Por Will Bugler 

Enquanto o número crescente de mortos da pandemia COVID-19 continua a dominar as 
primeiras páginas, um novo estudo destaca o risco crescente de outro fenômeno mortal: 
calor extremo. A pesquisa, publicada na revista médica The Lancet , mostra que os 
europeus têm a maior taxa de mortalidade por ondas de calor, combinada com o maior 
número de mortes prematuras causadas pela poluição do ar. 

Como COVID, isso representa uma ameaça especial para pessoas idosas e aqueles com 
problemas de saúde subjacentes. Em 2018, a UE registrou 104.000 mortes relacionadas ao 
calor entre idosos, mais de um terço do total global. O ano viu um calor sem precedentes 
em todo o continente, com o norte da Escandinávia experimentando temperaturas acima 
de 5˚C mais altas do que a média de 1981-2010. 

“Os choques induzidos pelas mudanças climáticas estão ceifando vidas, prejudicando a 
saúde e interrompendo os meios de subsistência em todas as partes do mundo agora. Isso 
significa que nenhum continente, país ou comunidade permanece intocado ”, disse Ian 
Hamilton, diretor executivo do Lancet Countdown. 

Uma tendência que deve continuar 

Tomar medidas agora para se preparar para temperaturas mais altas é vital para 
minimizar os riscos para as populações vulneráveis. De acordo com a Agência Europeia do 
Ambiente (EEA), a Europa está a aquecer mais rapidamente do que a média global, com 
uma temperatura média anual sobre as áreas terrestres europeias na última década 1,7 a 
1,9 ° C mais quente do que durante o período pré-industrial. 

“Os quatro anos mais quentes na Europa desde o início dos recordes instrumentais foram 
2014, 2015, 2018 e 2019. Muitas partes da Europa experimentaram uma onda de calor 
excepcional em junho e julho de 2019, durante a qual muitos recordes nacionais de 
temperatura foram quebrados.” Observa o EEE. 

Essa tendência continuará nas próximas décadas. As projeções da iniciativa EURO-CORDEX 
sugerem que as temperaturas nas áreas terrestres europeias continuarão a aumentar ao 
longo deste século a uma taxa mais elevada do que a média global. Projeta-se que as 



temperaturas da terra em diferentes regiões europeias aumentem ainda mais em 1,4 a 
4,2 ° C no cenário RCP4.5 (em 2071-2100, em comparação com 1971-2000). 

Uma abordagem sistêmica 

Como mostra o estudo da Lancet, o aumento das temperaturas representa uma ameaça 
direta à saúde humana, especialmente quando considerada juntamente com outras 
questões, como a poluição do ar. No entanto, aumentos graduais nas temperaturas 
médias e ondas de calor extremas terão implicações de longo alcance para os países ao 
redor do mundo. Falha de infraestrutura, produção agrícola, disponibilidade de água, 
produtividade da força de trabalho e frequência de incêndios florestais são apenas alguns 
exemplos de como o aumento da temperatura impactará nossas vidas. 

Como mostrou COVID-19, muitas vezes é o mais vulnerável na sociedade que carrega o 
maior fardo. “A pandemia COVID-19 lançou um holofote sobre a capacidade atual dos 
sistemas de saúde e sistemas de saúde mais amplos para lidar com os tipos de choques de 
saúde futuros que as mudanças climáticas podem gerar”, disse o professor Hugh 
Montgomery, copresidente do Lancet Countdown e intensivista doutor, baseado na 
University College London. 

O relatório de 2020 da The  Lancet  Countdown sobre saúde e mudança climática: 
respondendo a crises convergentes está disponível aqui . 

FONTE:http://www.acclimatise.uk.com/2021/02/03/one-hundred-thousand-deaths-in-a-year-europe-
tops-mortality-league-for-extreme-heat/  

FONTE:https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32290-
X/fulltext?utm_campaign=tlclimate20&utm_content=147933819&utm_medium=social&utm_source=twit
ter&hss_channel=tw-27013292 

 

Programa nacional de seguro contra inundações: A atual 
estrutura de classificação e classificação de risco 2.0 

O documento "Programa Nacional de Seguro contra Inundações: A Estrutura de Avaliação 
Atual e Classificação de Risco 2.0" continua a política geral de eliminação dos subsídios do 
Programa Nacional de Seguro contra Inundações (NFIP), que começou com a Lei de 
Reforma do Seguro contra Inundações Biggert-Waters de 2012 e continuou com a Lei de 
acessibilidade do seguro contra inundações do proprietário de 2014. Com a mudança, os 
prêmios para propriedades individuais serão vinculados ao risco real de inundação. Como 
as limitações sobre aumentos de prêmios anuais são definidas em estatuto, a Classificação 



de Risco 2.0 não será capaz de aumentar as taxas mais rápido do que o limite existente 
para residências principais de aumento de 5% -18% ao ano. 

De acordo com a FEMA, a Classificação de Risco 2.0 irá: 

 refletem o risco de uma propriedade individual, 
 refletem mais tipos de risco de inundação nas taxas, 
 usar as práticas atuariais mais recentes para definir taxas baseadas em risco, 
 fornecer taxas que são mais fáceis de entender para agentes e segurados, e 
 reduza a complexidade para os agentes gerarem uma cotação de seguro contra 

inundações. 

FONTE:https://fas.org/sgp/crs/homesec/R45999.pdf 

 

O custo do clima: o risco crescente de inundações na 
América 

Esta pesquisa quantifica o impacto financeiro do risco de inundação carregado por 
proprietários americanos e como esses perigos estão crescendo conforme os riscos de 
inundação pioram devido a uma rápida mudança no clima. A Fundação First Street 
descobriu que existem cerca de 4,3 milhões de residências (1–4 unidades) em todo o país 
com risco de inundação substancial (1% ao ano) que resultaria em danos econômicos. A 
pesquisa permite o cálculo de uma estatística de perda média anual (AAL) para cada 
propriedade residencial nos Estados Unidos contíguos, uma métrica chave usada para 
estimar o valor em dólar dos danos associados ao risco de inundação em uma base anual. 

O jornal conclui que, embora a perda anual total esperada para essas propriedades nos 
EUA seja de US $ 20,0 bilhões este ano, ela cresce para quase US $ 32,2 bilhões em 30 
anos - um aumento de 61% - devido ao impacto de uma mudança climática. Além disso, a 
análise demonstra que, se todas essas casas fossem seguradas contra o risco de inundação 
por meio da estrutura de preços atual do Programa Nacional de Seguro contra Inundações 
(NFIP), essas taxas precisariam aumentar 4,5 vezes para cobrir o risco. Esses padrões 
variam em todo o país, mas mostram consistentemente uma subestimação do risco 
econômico de enchentes nas regiões costeiras e do interior. 

FONTE:https://assets.firststreet.org/uploads/2021/02/The_Cost_of_Climate_FSF20210219-1.pdf 

 

 



 

Marcação de orçamento para mudanças climáticas: uma 
revisão da experiência internacional 

O objetivo deste relatório é fornecer aos profissionais de desenvolvimento e funcionários 
do governo uma compreensão do contexto e dos principais recursos de design das 
iniciativas de marcação de orçamento climático. É baseado em uma revisão de 18 
metodologias de marcação de orçamento climático, bem como entrevistas com 
informantes-chave com profissionais durante 2020. A revisão está estruturada em cinco 
seções. O primeiro tira lições de três precursores da marcação de gastos climáticos: 
marcação da pobreza, marcação do orçamento de gênero e elaboração do orçamento 
para metas de desenvolvimento internacional. 

O segundo fornece uma visão geral das metodologias de relatório de finanças do clima e 
análises de despesas do clima apoiadas por organizações internacionais. O terceiro analisa 
os aspectos técnicos e institucionais das metodologias e práticas de marcação do 
orçamento climático de vários governos nacionais. O quarto explora as ligações entre a 
marcação do orçamento climático e as estruturas de títulos verdes usados para mobilizar 
o financiamento climático. A seção final discute os benefícios e os desafios da 
implementação de um sistema de marcação de mudanças climáticas e também apresenta 
lições aprendidas com a experiência na marcação de orçamentos em geral e sua aplicação 
às mudanças climáticas em particular. O relatório não avalia a eficácia da marcação do 
orçamento climático, pois isso exigiria uma avaliação mais completa e de longo prazo. 

FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/744081613708537156/pdf/Main-Report.pdf 

 

 

Trajetórias de estresse pós-traumático em jovens após 
desastres naturais 

Com o uso de análise integrativa de dados e análise de crescimento latente de classe, este 
estudo reuniu dados de estudos de 4 dos furacões mais destrutivos da história dos 
Estados Unidos: os furacões Andrew, Charley, Ike e Katrina. Os furacões são importantes 
para estudar porque a frequência e a intensidade das tempestades severas devem 
aumentar devido às mudanças climáticas. Os objetivos deste estudo foram avaliar as 
trajetórias de sintomas de estresse pós-traumático (PTS) em jovens após o primeiro ano 
após um desastre e avaliar os fatores associados a essas trajetórias. 



Com base na literatura, os autores esperavam observar de 3 a 4 trajetórias de sintomas de 
PTS; também esperávamos que os participantes mais jovens, do sexo feminino ou de 
minorias raciais / étnicas fossem classificados em trajetórias de maior sofrimento. É 
importante notar que os jovens de grupos minoritários raciais / étnicos são mais 
propensos a vivenciar o racismo e os contextos sociais associados a um maior risco de 
danos durante os desastres. 

Neste estudo de coorte, poucos jovens relataram sofrimento crônico, e as trajetórias 
entre a maioria dos jovens refletiram a recuperação ou a diminuição dos sintomas de 
PTS. A idade avançada e a identificação como homem foram fatores associados à 
diminuição da probabilidade de uma trajetória crônica. Jovens com trajetórias crônicas ou 
moderadamente estáveis podem se beneficiar da intervenção. 

FONTE:https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2776439?utm_source=For_The_
Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_term=021521 
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