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A estratégia de comunicação arriscada da OMS criou
confusão em torno do COVID-19
Por Gabriel Blouin-Genest, Anna Bogic, et al.
O manuseio da comunicação da Organização Mundial da Saúde (OMS) em torno do
COVID-19 mostrou como o risco da comunicação pode se tornar uma comunicação
arriscada. Essa é uma das principais conclusões que identificamos em uma análise
recente das comunicações e informações compartilhadas pela OMS no primeiro mês
após a declaração do COVID-19 como Emergência de Saúde Pública de Interesse
Internacional ( PHEIC ).
A OMS enfrentou recentemente reações adversas e crescentes ao que é percebido
como uma resposta lenta à pandemia. A abordagem centrada na China da OMS está no
centro do argumento contra a organização internacional; em 14 de abril, o presidente
Donald Trump anunciou que os Estados Unidos retirariam seu financiamento da
organização . E em 29 de maio, Trump anunciou que os EUA retirariam sua participação
completamente .

Comunicações antecipadas
Não é apenas o que a OMS estava dizendo nas primeiras semanas da pandemia que
colocou a organização em primeiro plano, mas também como. Nossa análise da
comunicação da OMS nas primeiras semanas do surto, de 31 de dezembro de 2019 a 31
de janeiro de 2020, aponta para uma estratégia de comunicação ambígua que gerou
muita confusão.
A OMS possui várias plataformas de comunicação baseadas no Regulamento Sanitário
Internacional de 2005 (RSI): Notícias sobre surtos de doenças , relatórios de
situação , EPI-WIN (uma rede de informações para epidemias), declarações

públicas , comunicados de imprensa e diretrizes . Existem também canais de
comunicação não convencionais e informais, incluindo perfis em redes de mídia social
como Facebook, Instagram e Twitter.
Nos primeiros dias do surto, a OMS mostrou uma forte preferência pela comunicação
pelo Twitter, o que contraria o plano de comunicação acordado no RSI de 2005 .

Alcance atrasado
Os primeiros casos foram relatados à OMS em 31 de dezembro de 2019 e divulgados
publicamente em 4 de janeiro de 2020, pelo Twitter. Um relatório formal se seguiu no
dia seguinte, usando a primeira plataforma do Disease Outbreak News.
Quando o primeiro caso fora da China foi relatado, a OMS divulgou uma declaração em
seu site em 13 de janeiro , seguida por uma publicação no Twitter no dia seguinte .
Mas o uso de mídias sociais da OMS foi disperso: 143 postagens no Twitter, 21 postagens
no Facebook e 10 postagens no Instagram. Não havia padrão ou abordagem clara ou
consistente. A OMS privilegiou o Twitter para se comunicar com o público em geral,
resultando em acesso potencialmente desigual a informações baseadas na população,
profissionais de saúde e autoridades nacionais.
Esse uso das mídias sociais parece indiscriminado e contrasta com os métodos oficiais
estabelecidos de comunicação listados acima. A OMS também começou a implantar a
plataforma EPI-WIN dias antes de emitir um anúncio formal: o EPI-WIN foi lançado em
24 de janeiro e anunciado em 30 de janeiro .
À medida que o surto se espalhou da China, Tailândia, Japão e Coréia para outros 19
países entre 20 e 31 de janeiro, a estratégia de comunicação da OMS continuou a flutuar
em várias direções diferentes através de múltiplos canais e produziu definições confusas
de termos-chave.
Termos como triagem de entrada / saída, avaliação de riscos, recomendações de
viagens, regionais e globais foram amplamente divulgados pela OMS, mas nunca foram
claramente definidos, levantando questões importantes sobre o que exatamente estava
sendo recomendado e onde.

Mensagens mistas
Para compor a estratégia de comunicação ambígua, os relatórios de situação da OMS
identificaram erroneamente a avaliação de risco global por três dias seguidos. Nos
relatórios de situação n ° 3 , n ° 4 e n ° 5 , o risco global foi originalmente publicado
como “moderado” e, em seguida, corrigido no relatório n ° 6 afirmando que isso era
um erro e o risco era “alto”. Esse erro criou confusão sobre a avaliação de risco da OMS
em um momento crítico. Com base nas informações atualmente disponíveis, não está
claro se houve um erro de comunicação ou avaliação de risco.

Também foram emitidas mensagens mistas sobre conselhos de viagem. O relatório de
situação nº 9 afirmou que não havia recomendações específicas para viagens, mas
incluía uma seção separada sobre viagens e conselhos de trânsito . Em um exemplo mais
flagrante, nenhuma restrição de viagem foi incluída no dia em que a OMS declarou o
PHEIC , uma decisão que gerou incerteza.
Como muitos países continuam a lidar com a pandemia do COVID-19, é crucial refletir
sobre como as informações importantes são comunicadas globalmente. Comunicar
risco é um desafio. Também é um negócio arriscado. Mas, mesmo com todas as
deficiências da comunicação, precisamos da OMS para melhorar suas estratégias de
comunicação para que possa cumprir seu mandato com eficácia. COVID-19 é um desafio
global. Tornar instituições internacionais como a OMS mais eficazes é crucial para
encontrar uma solução global.
FONTE:https://theconversation.com/the-whos-risky-communication-strategy-createdconfusion-around-covid-19-140043

O papel dos ecossistemas na mitigação e gestão de Covid19 e outras zoonoses
Os autores usam a estrutura DPSIR (Drivers-Pressures-State change-Impact-Response)
para explorar três aspectos das doenças zoonóticas: (1) a importância dos serviços
ecossistêmicos de regulação de doenças e sua degradação no surgimento de Covid-19 e
outras doenças zoonóticas ; e da proteção dos recursos naturais como contribuições
atenuantes para (2) regular a transferência de doenças de homem para homem; e (3)
tratamento de surtos de doenças.
Esta análise revela que o surgimento da pandemia atual da doença de Coronavírus 2019
(Covid-19), em comum com muitas doenças zoonóticas passadas e futuras, tem raízes
no esgotamento do ecossistema. A degradação dos ecossistemas e seus serviços
aumenta simultaneamente os riscos de transmissão subsequente de homem para
homem e atendimento eficaz aos infectados. Ele também destaca que as opções de
resposta estratégica devem necessariamente incluir a regeneração dos recursos
fundamentais dos ecossistemas e de seus serviços para maior segurança humana futura.
FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901120306122?via%3Dihub

COVID 19: Chamada urgente para proteger as pessoas e a
natureza
COVID-19: Apelo urgente à proteção de pessoas e natureza mostra que os principais
fatores para o surgimento de doenças zoonóticas são a mudança no uso da terra, a
expansão e a intensificação da agricultura e produção animal, e o consumo de animais
selvagens de alto risco. O WWF insta governos, empresas e indivíduos a enfrentar esses
principais fatores e, assim, criar um mundo mais saudável para as pessoas e nosso
planeta. Este relatório fornece as seguintes recomendações (pp. 32-36):




Recomendação 1: Interromper o comércio e o consumo de animais selvagens
ilegais, não regulamentados e de alto risco;
Recomendação 2: Apoiar sistemas alimentares sustentáveis que interrompam a
invasão da natureza;
Recomendação 3: Construir um relacionamento mais sustentável entre as
pessoas e a natureza por meio de abordagens sustentáveis e de recuperação
econômica justa, com objetivos definidos e holísticos.

O WWF apela a todos os governos para, entre outros:
1. Suspenda o comércio de animais silvestres de alto risco e aumente a fiscalização
para combater o comércio ilegal de animais silvestres.
2. Introduzir e aplicar ações legislativas e políticas para eliminar o desmatamento
e a conversão das cadeias de suprimentos.
3. Comprometer-se e fornecer financiamento adequado para a implementação de
um ambicioso Quadro Global de Biodiversidade pós-2020.
O WWF convida todas as empresas e setores a, entre outros:
1. Implementar e fortalecer todas as medidas ambientais voluntárias durante e
após a crise.
2. Ofereça ações credíveis para diminuir a pegada ambiental das cadeias de
suprimento de alimentos, inclusive promovendo a produção sustentável,
garantindo a rastreabilidade do fornecedor aos pontos de origem e incentivando
os consumidores a fazer escolhas alimentares sustentáveis.
3. Apoiar políticas e legislação que garantam que toda a produção e consumo de
produtos agrícolas esteja livre de desmatamento e conversão de ecossistemas
naturais.
O WWF insta as organizações da sociedade civil a:
1. Apoiar as comunidades vulneráveis diretamente afetadas pela crise e seus
fatores ambientais, garantindo que elas estejam adequadamente representadas
nos esforços de recuperação.
2. Trabalhe em conjunto com governos e indústrias para desenvolver soluções
sustentáveis que reduzam a exploração ilegal e de alto risco da fauna silvestre e
transformem nossos sistemas alimentares.

3. Aumentar a responsabilidade de instituições internacionais, governos e
indústrias que não tomam medidas após a crise.
O WWF convida o público a:
1. Envolver-se com nossos representantes governamentais para garantir que eles
se comprometam com um Novo Acordo para a Natureza e as Pessoas, tomem
medidas para proteger os ecossistemas naturais e fortaleçam seus
compromissos com a natureza e o clima.
2. Convide as indústrias a demonstrarem liderança, diminuindo seus impactos
negativos na sociedade e no meio ambiente.
3. Mude seus hábitos alimentares e de consumo para fazer escolhas mais
sustentáveis.
FONTE:https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4783129/WWF%20COVID19%20URGENT%20CALL%20TO%20
PROTECT%20PEOPLE%20AND%20NATURE.pdf

Surto de COVID-19: como lidamos com animais e o meio
ambiente ameaça a saúde humana
PROJETO PUBLICADO EM 12 DE MARÇO DE 2020
Devemos prestar atenção às causas das doenças zoonóticas. Quanto mais mudamos o
ambiente, maior a probabilidade de perturbar os ecossistemas e oferecer
oportunidades para o surgimento de doenças.
Quando visitei o mercado de frutos do mar em Wuhan em 2017, contei 56 espécies de
animais. Cerca de dois terços eram espécies selvagens, enquanto os outros eram
animais domésticos. Manter diferentes animais próximos e prolongados entre si e com
as pessoas cria um ambiente perigoso, que é a provável fonte da mutação que permitiu
o surgimento do COVID-19.
Isso me surpreendeu, pois eu sabia que as autoridades chinesas haviam emitido uma
severa repressão às vendas de animais silvestres, após o surto de SARS de 2003, que
estava diretamente ligado a esses mercados.
As condições no mercado de Wuhan eram limitadas e impuras. O massacre estava sendo
feito em áreas abertas, lotadas e cercados de animais empilhados um em cima do outro.
Muitas das criaturas, algumas que eu sei estar em perigo, estavam claramente
estressadas e fracas. Outros já estavam mortos.
Os produtos de limpeza usavam mangueiras de alta pressão e, no processo, misturavam
um volume significativo de sangue, fezes e urina no calor do verão.

Por mais que as condições me assustassem, eles também me prepararam para esperar
mais surtos de novos coronavírus.
As mudanças climáticas, o desmatamento em massa, a rápida urbanização, os conflitos
que causam movimentos de refugiados em massa, a pobreza e a desigualdade e a
expansão explosiva das viagens aéreas e marítimas exacerbam essa ameaça.
Avanço rápido para 31 de dezembro de 2019, quando o primeiro conjunto de casos de
um novo coronavírus foi relatado em pacientes vinculados ao mercado de Wuhan. O
surgimento do COVID-19 foi previsível e até inevitável. Semelhante ao SARS, o COVID19 foi causado por um coronavírus emergente.
Nos dois casos, todas as indicações são de que o vírus é zoonótico, saltando de animais
para pessoas. Agora há transmissão de humano para humano.
A demanda global por animais e suas partes - para comer ou para uso na medicina
tradicional - carrega potenciais patógenos em toda parte. Os mercados de animais vivos
são laboratórios ideais para filtrar novos vírus. Mesmo assumindo que um desses saltos
é uma ocorrência rara, pode haver milhões desses contatos ocorrendo todos os dias nos
mercados de vida selvagem em todo o mundo. Os coronavírus provaram ser hábeis em
saltar de uma espécie para outra, e seu efeito em diferentes espécies mostra grande
variação.
Se quisermos evitar e até eliminar a evolução de vírus adaptados ao homem cada vez
mais novos e possivelmente mais mortais, devemos enfrentar o risco representado pelo
comércio nos mercados de animais selvagens. Também devemos reconhecer que a
quantidade de perda de biodiversidade e sofrimento animal é impressionante.
A China é uma área particularmente de alto risco por causa de suas densas comunidades
urbanas e rurais, algumas das quais têm uma longa tradição de comer e cultivar animais
selvagens.
Mas o problema não se limita apenas à China. Os mercados de vida selvagem estão em
muitos países. Na África, o comércio de carne de animais silvestres, principalmente não
controlado, continua a existir, com grande risco para pessoas de todo o mundo. A crise
do HIV / Aids dos anos 80 estava ligada ao consumo de alguns dos grandes símios. Vários
surtos de Ebola com risco de vida na África, também ligados ao comércio de carne de
animais silvestres, causaram morte, doença, medo e grandes perturbações sociais e
econômicas.
Em meados do século passado, alguns ocidentais alegaram que as doenças infecciosas
eram conquistáveis. Desde então, sociedades e governos em todo o mundo tendem a
tratar cada nova doença infecciosa como uma crise independente.
Conseguimos consolo em nosso avanço científico e crescente investimento e
entendimento da saúde global, sempre assumindo que essas doenças emergentes serão
melhor administradas agora do que no passado.

No entanto, ficamos perigosamente curtos ao não olhar para as causas "a montante" de
tais surtos. O risco permanece real e potencialmente catastrófico; se algo mais virulento
surgisse, poderia remodelar o mundo.
À medida que a urbanização em massa e a desigualdade crescem e as mudanças
climáticas degradam ainda mais os ecossistemas, precisamos reconhecer essas doenças
emergentes como um risco crescente. Quanto mais mudamos o ambiente, maior a
probabilidade de perturbar os ecossistemas e oferecer oportunidades para o
surgimento de doenças. O surgimento da doença zoonótica é um sintoma de como o
mundo está mudando.
Os mais vulneráveis correm maior risco dessas doenças. As pessoas que vivem na
pobreza geralmente têm sistemas imunológicos mais fracos devido à má nutrição e
exposição ao ar ou condições insalubres. Se adoecerem, podem não ser capazes de
pagar cuidados médicos. Novas infecções também podem se espalhar rapidamente nas
grandes cidades, pois as pessoas vivem em uma proximidade tão estreita.
Devemos prestar atenção às causas das doenças zoonóticas. Precisamos lidar com o
comércio dos mercados de animais selvagens e combater a degradação ambiental. Essas
são questões difíceis de resolver em partes do mundo sem segurança alimentar e cultura
profundamente arraigada.
A visualização de animais através de uma lente econômica, e não ecológica, representa
uma ameaça significativa ao bem-estar.
Estamos em um novo território com o surto de COVID-19. Além do próprio vírus, as
implicações sociais, políticas e econômicas são quase insondáveis. Podemos realmente
viver com esse risco?
FONTE:https://www.preventionweb.net/experts/oped/view/70835

Servidores recebem treinamento do Corpo de Bombeiros
para desinfecção de ambientes
O treinamento desenvolvido em parceria com a Defesa Civil e a Prefeitura é direcionado
para servidores públicos municipais que vão trabalhar na linha de frente de combate ao
novo coronavírus.
Homens do Batalhão de Meio Ambiente e Emergências e Desastres do Corpo de
Bombeiros de Belo Horizonte ministram curso sobre desinfecção de ambientes nesta
terça-feira (30) em Patos de Minas. O treinamento desenvolvido em parceria com a

Defesa Civil e a Prefeitura é direcionado para servidores públicos municipais que vão
trabalhar na linha de frente de combate ao novo coronavírus.
O trabalho de desinfecção dos ambientes por onde passaram pessoas com coronavírus
é fundamental para evitar a proliferação da doença. O vírus permanece vivo nas
superfícies por alguns dias e é facilmente transmitido para outras pessoas. A
higienização, no entanto, deve seguir alguns protocolos para que o vírus possa
realmente ser contido.
Segundo o capitão Soares, que ministra o treinamento, a desinfecção é feita com
materiais de fácil acesso como água oxigenada, hipoclorito ou peróxido de hidrogênio,
ácido peracético, entre outros, mas é preciso saber a medida correta, a forma de se fazer
a aplicação e o tempo de reação desses produtos para eliminar o coronavírus. Ele
explica, por exemplo, que a água sanitária usada em casa precisa de uma concentração
muito maior para fazer efeito.
Segundo o tenente Fernandes da Defesa Civil de Patos de Minas, após passar pelo
treinamento, os servidores poderão atuar de forma mais eficiente na desinfecção de
ambientes na cidade. Ele explicou também, que os servidores treinados serão
multiplicadores do conhecimento.
O secretário municipal de saúde, Carlos Resende, afirmou que os servidores treinados
poderão auxiliar também empresas particulares que precisarem passar por uma
desinfecção.
FONTE:https://www.patoshoje.com.br/noticia/servidores-recebem-treinamento-do-corpo-debombeiros-para-desinfeccao-de-ambientes-46803.html

Guia para conselheiros municipais de educação aborda
desafios da pandemia
A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) entregou na sextafeira (26) a mais de 4,3 mil conselhos o guia “Educação em tempos de pandemia:
direitos, normatização e controle social”, produzido pela entidade com apoio do Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).
O documento reúne orientações para que conselheiros municipais ajudem a garantir o
direito à educação de crianças e adolescentes, jovens e adultos, durante o período da
pandemia de COVID-19.

A UNCME lembra que, segundo dados do Ministério da Educação, 47,9 milhões de
crianças e adolescentes brasileiros estão sem aulas presenciais. Boa parte dos sistemas
municipais de ensino suspenderam as atividades nas escolas desde o mês de março.
O Guia reúne histórias de como 13 Conselhos Municipais de Educação em todas as
regiões do Brasil têm ajudado a garantir o direito à educação, ouvindo professores, pais
e alunos, desenvolvendo e compartilhando cartilhas e informações de qualidade para
famílias e educadores, assegurando o acesso das crianças e dos adolescentes à
alimentação, apoiando a oferta de atividades não presenciais para os estudantes do
ensino fundamental e oferecendo sugestões aos pais das crianças da educação infantil.
“São diversos e criativos exemplos do trabalho dos Conselhos durante tempos de tanta
insegurança. Não podemos nos esquecer que a educação é um direito humano e não
pode esperar. Há muitas formas de assegurá-la, com criatividade e sempre com respeito
ao que diz a lei sobre o direito de todos e todas à educação”, destaca o presidente da
UNCME, Manoel Humberto Gonzaga Lima.
No documento estão citadas as principais leis sobre educação no Brasil – da Constituição
à Base Nacional Comum Curricular. E ainda as normas específicas sobre a educação no
período da pandemia: a Medida Provisória 934/20 – que suspende o número de dias
letivos obrigatórios, mas mantém a obrigatoriedade das 800 horas letivas por ano – e o
parecer do Conselho Nacional de Educação, CNE/CP 05/2020, que dispõe sobre a
reorganização do calendário escolar e sobre a possibilidade de cômputo de atividades
pedagógicas não presenciais para o cumprimento da carga horária mínima anual em
2020.
O documento destaca o importante papel dos Conselhos para ajudar os sistemas
municipais de educação a equacionar questões como o calendário escolar, a avaliação e
a prevenção à evasão escolar.
Na publicação, a UNCME reforça a importância do trabalho conjunto dos CMEs com as
Secretarias Municipais de Educação e reforça a importância de se promover a
participação de todos os atores da educação – estudantes, professores, pais, diretores,
gestores, funcionários – na definição das soluções para assegurar o processo de ensinoaprendizagem enquanto as escolas estão fechadas.
O Guia traz ainda respostas a perguntas que a UNCME tem recebido de Conselhos em
todo o Brasil. Com alguns dos mesmos conteúdos do Guia, a UNCME vai tornar
disponíveis aos CMEs materiais de uso livre e gratuito para redes sociais e envio via
WhatsApp, etc.
Conheça o Guia em: https://www.uncme.org.br/

CEPAL: crise provocada pela pandemia é chance de dar
grande impulso à sustentabilidade
A crise provocada pela pandemia do coronavírus é uma oportunidade para avançar em
direção a um Grande Impulso para a Sustentabilidade que permita um novo modelo de
desenvolvimento baseado na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável,
afirmou ontem (29) a Secretária-Executiva da Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, durante um seminário virtual de alto nível
organizado conjuntamente com o Senado Federal do Brasil.
O webinar “Propostas Globais para uma Recuperação Sustentável” (Global Proposals
for a Sustainable Recovery) foi coordenado pelo Senado Federal do Brasil e pelo
Escritório da CEPAL no Brasil, com o apoio do Programa de cooperação entre a CEPAL e
o Ministério Federal para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha
(BMZ) por meio da Cooperação Técnica Alemã (GIZ).
Contou com a participação dos senadores Fabiano Contarato e Jaques Wagner,
Presidentes da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal do Brasil, e da
Subcomissão do Grande Impulso para a Sustentabilidade, respectivamente; Niky
Fabiancic, Coordenador Residente das Nações Unidas no Brasil; Pascal Canfin,
Presidente do Meio Ambiente do Parlamento Europeu e da Comissão de Meio Ambiente
da Aliança Europeia para uma Recuperação Verde; Debra Haaland, Representante
(Congresswoman) do Congresso dos Estados Unidos; Carolina Schmidt, Ministra do
Meio Ambiente do Chile (via vídeo); o Senador Styvenson Valentim, Relator da
Subcomissão do Grande Impulso para a Sustentabilidade; e o Senador Confúcio Moura,
Vice-presidente da Subcomissão do Grande Impulso para a Sustentabilidade.
A apresentação principal foi feita pela Secretária-Executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, que
explicou os impactos da COVID-19 no Brasil em um contexto regional complexo, e
porque uma recuperação sustentável é urgente. Ela considerou que a crise da COVID-19
pressagia o impacto da emergência das mudanças climáticas. Ambos são males públicos
globais que surgem do abuso da natureza e a inação diante deles terá custos
irreversíveis.
A alta funcionária da ONU enfatizou que o atual modelo de desenvolvimento é
insustentável, pois provocou um fraco crescimento econômico e comercial, com alta
desigualdade e o predomínio de uma cultura de privilégios, com externalidades
negativas relacionadas às mudanças climáticas e várias vulnerabilidades sistêmicas
ficaram agora expostas pela pandemia.
“Devemos aprender com essa crise para reconstruir melhor. Tal como afirmou o
Secretário-Geral da ONU (António Guterres), “com as ações corretas, a pandemia da
COVID-19 pode marcar o renascimento da sociedade como a conhecemos hoje, em
direção a uma sociedade na qual protejamos as gerações presentes e futuras”, declarou.
A Secretária-Executiva da CEPAL recordou que a crise econômica que sofre a região da
América Latina e Caribe em 2020 será a maior de sua história, com uma contração que

sem dúvida superará -5,3% previsto no último mês de abril. Além disso, o impacto social
será profundo, pois é esperado um aumento do desemprego de pelo menos 12 milhões
de pessoas que levará à pobreza quase 29 milhões a mais e 16 milhões à extrema
pobreza. Para o caso específico do Brasil, espera-se uma contração de -5,2% para esse
ano – taxa que está em processo de revisão – e um aumento da pobreza de 5,9 milhões
de habitantes.
Para enfrentar a crise, a Secretária-Executiva da CEPAL detalhou as cinco propostas que
a Comissão promoveu nesses meses, que incluem a provisão de uma renda básica de
emergência equivalente a uma linha de pobreza por seis meses para toda a população
em situação de pobreza; aumentar no curto prazo o espaço fiscal para desenhar
mecanismos que permitam proteger a renda, o emprego e as empresas, sobretudo as
pequenas e médias; formular respostas no médio prazo para um mundo pós-COVID-19
que exigirá mudanças na estrutura de produção, com maior igualdade e
sustentabilidade; promover um Estado de bem-estar que inclua a universalização do
acesso aos direitos, a uma renda universal e a um sistema de cuidado; e promover a
integração regional e sub-regional.
“O mundo em que nos encontramos exige um novo estilo de desenvolvimento, em cujo
centro se encontrem a igualdade e a sustentabilidade. É por isso que, na CEPAL,
promovemos um Grande Impulso para a Sustentabilidade, que é uma abordagem
baseada na coordenação de políticas para mobilizar e acelerar investimentos
sustentáveis, que impulsionem um novo ciclo virtuoso de crescimento econômico, com
geração de empregos e renda e redução de desigualdades e brechas estruturais,
enquanto se mantém e regenera a base de recursos naturais da qual depende o
desenvolvimento”, afirmou.
O Brasil tem desafios e oportunidades para reconstruir melhor, explicou. A recuperação
econômica deve não apenas ser “verde”, mas também multicolorida para incluir todos
os atores e em todos os âmbitos. Os investimentos de baixo carbono podem impulsionar
o crescimento, mas é necessário superar os desafios de coordenação das diferentes
políticas e atores envolvidos.
Nesse âmbito mencionou o Repositório de casos sobre o Grande Impulso para a
Sustentabilidade no Brasil, que a CEPAL disponibilizou à comunidade, onde são
identificados mais de 60 casos concretos de ações reais que tiveram êxito na promoção
de investimentos com impactos positivos nas três dimensões do desenvolvimento
sustentável (social, econômico e ambiental) no país sul-americano.
A Secretária-Executiva da CEPAL também destacou alguns exemplos de investimentos
com impactos sociais, econômicos e ambientais positivos no Brasil, como a rápida
expansão de projetos de energia eólica, que já mobilizaram mais de US$ 8,2 milhões e
criaram mais de 250.000 postos de trabalho; o moderno complexo industrial siderúrgico
do estado do Ceará, com mais de US$ 5 bilhões em investimentos e o emprego de mais
de 50.000 pessoas; investimentos sustentáveis liderados pela própria comunidade na
Amazônia, que fortaleceram as comunidades indígenas; e investimentos para a melhoria
do sistema agroflorestal do Rio Grande do Sul, que aumentaram a produtividade e
geraram renda para as comunidades rurais.

Em sua apresentação, a Secretária-Executiva da CEPAL enfatizou, também, que a
Comissão está apoiando o monitoramento do desenvolvimento de médio e longo prazo
na região por meio da Plataforma Regional de Conhecimento para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável na América Latina e no Caribe, o “SDG Gateway”, que
inclui as atividades, recursos de informação, estatísticas, dados regionais, instrumentos
analíticos específicos e produtos de conhecimento desenvolvidos e fornecidos pelo
sistema de desenvolvimento das Nações Unidas na região em resposta às necessidades
dos Países-membros. Soma-se a isso, o Observatório COVID-19, que compila em um
Geoportal, tanto as respostas de políticas de cada um dos 33 países da América Latina e
do Caribe, bem como a análise dos impactos econômicos e sociais que essas terão, no
âmbito nacional e setorial. O observatório permite, também, uma análise comparativa
contínua das políticas de proteção dos empregos e empresas e medidas de proteção
social, entre outros.
“Precisamos de um Estado de bem-estar e sistemas universais de proteção social
universais que incluam uma nova equação entre o mercado e a sociedade. Também,
pactos público-privados para uma transição agroecológica, energias renováveis e a
integração das tecnologias digitais nos sistemas de produção, juntamente com políticas
fiscais progressivas que nos permitam expandir o espaço fiscal, com incentivos para a
igualdade e investimentos sustentáveis, a criação de empregos e a transição para uma
economia livre de carbono. E, finalmente, são necessárias instituições e coalizões
capazes de formular e implementar políticas nos âmbitos global, regional, nacional e
local ”, afirmou Alicia Bárcena.
Mais informações:
FONTE:https://biblioguias.cepal.org/bigpushparaasustentabilidade
FONTE:https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
FONTE:https://agenda2030lac.org/es

EUA: o teste em grupo para o coronavírus - chamado teste
combinado - pode ser a maneira mais rápida e barata de
aumentar a triagem em todo o país
Por Darius Lakdawalla e Erin Trish
As esperanças de uma suspensão do COVID-19 no verão foram frustradas com o
aumento dos casos em junho. À medida que as infecções aumentam, aumenta também
a necessidade de testes.

O Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas,
anunciou recentemente que as autoridades de saúde estão considerando fazer testes
conjuntos para o COVID-19 em resposta ao recente aumento .
Então, o que é um teste conjunto e por que os EUA precisam?
Grupos de teste, não indivíduos
A idéia básica do teste conjunto é que ele permite que as autoridades de saúde pública
testem pequenos grupos - chamados grupos - de pessoas usando apenas um teste. Isso
significa que você pode testar mais pessoas com mais rapidez, usando menos testes e
com menos dinheiro.
Em vez de testar uma pessoa de cada vez, amostras de várias pessoas seriam misturadas
e testadas como uma. Se o teste voltar negativo, todos na piscina estarão limpos. Se
positivo, cada membro do pool é testado individualmente.
Por exemplo, imagine um local de trabalho com 20 pessoas, uma das quais está
infectada. Os testes agrupados dividem as 20 pessoas em quatro grupos de cinco. As
amostras são coletadas de cada pessoa e misturadas com as amostras de outras pessoas
em seu grupo. Cada amostra agrupada é então testada - quatro ao todo.
Uma das piscinas ficará positiva porque contém a única pessoa infectada. Todas as cinco
pessoas nesta piscina são testadas novamente individualmente e a pessoa doente é
identificada.
Ao todo, nove testes são utilizados e todos os 20 trabalhadores foram selecionados. Se
todos tivessem sido rastreados individualmente, seriam necessários 20 testes.
Na prática, o número de testes salvos pelo pool varia de acordo com a fração de pessoas
infectadas . Taxas de infecção mais altas significam que mais pools retornam positivos,
mais pessoas precisam ser testadas novamente e as economias com a associação são
menores.
Por exemplo, testes combinados em casos suspeitos de COVID-19 em Los Angeles - onde
em 27 de junho quase 9% das pessoas testadas são positivas - reduziriam o uso em
cerca de 50%. Mas em Montana, onde apenas 0,1% da população está infectada , um
esforço conjunto de testes para testar todo o estado reduziria o uso de testes em quase
90% .
Independentemente do valor exato, a um custo de cerca de US $ 100 por teste , as
economias aumentam.
Funciona?
Testes combinados são utilizados há muito tempo para testar grandes populações
assintomáticas de doenças. Laboratórios estaduais o usaram para rastrear clamídia e

gonorréia e a Cruz Vermelha o utilizou para testar sangue doado para hepatite B e C,
vírus Zika e HIV.
E alguns locais já começaram a usar testes combinados para rastrear infecções ativas
por coronavírus.
A Universidade de Stanford usou testes combinados para monitorar a propagação
precoce do COVID-19 na área da baía. O Laboratório de Saúde Pública de
Nebraska reuniu e testou amostras de grupos de cinco pessoas e dobrou
aproximadamente o número de pacientes suspeitos de COVID-19 que poderia testar
semanalmente.
Algumas pessoas expressaram preocupação de que a diluição de amostras do pool
poderia reduzir a precisão dos testes de PCR que procuram RNA viral nas
amostras. Felizmente, os pesquisadores já demonstraram que os testes agrupados são
tão precisos quanto os testes individuais em grupos de até oito pessoas .
Outra preocupação é a prevalência de infecção. Quando as taxas de infecção sobem
acima de 15% , muitos pools retornam positivos e o pool não é mais mais
eficiente. Felizmente, em todo o país, apenas cerca de 5% dos testes em casos
suspeitos estão voltando positivos. Mesmo em pontos críticos extremos como o Texas,
onde 10% ou mais dos casos suspeitos estão apresentando resultados positivos , os
testes combinados ainda podem ser úteis.
Mas a verdadeira força dos testes combinados seria vista se as autoridades de saúde
começarem a implementar testes em larga escala da população em geral.
Atualmente, na maioria dos casos, os pacientes são testados apenas quando um
profissional de saúde suspeita que possa estar infectado com SARS-CoV-2 . No
entanto, pacientes com COVID-19 assintomáticos e pré-sintomáticos são comuns e
provavelmente são uma importante fonte de transmissão do COVID-19 . Por esse
motivo, os especialistas recomendaram a triagem de todos para infecções.
Na população em geral, a prevalência de novas infecções é estimada em menos de 2% ,
mesmo nos estados mais atingidos. Nessas taxas, os testes agrupados podem reduzir
os custos em 80% ou mais .
o que fazer a seguir?
Até o momento, os EUA realizaram cerca de 30 milhões de testes COVID-19 , cobrindo
um pouco menos de 10% de sua população. No entanto, alguns especialistas pediram o
teste de toda a população dos Estados Unidos a cada três meses ou até a cada duas
semanas .
Considerando que os laboratórios americanos já estão com falta de reagentes para
testes , parece que as empresas duvidosas poderão produzir material suficiente para
executar esses testes individuais em breve - supondo que empresas ou governos possam

pagar por todos eles. O uso generalizado de testes combinados pode ajudar a rastrear
mais pessoas usando menos testes de laboratório.
Para aumentar a capacidade, o FDA divulgou recentemente orientações que
estabelecem um caminho para a autorização de testes em conjunto, para que mais
laboratórios e fabricantes de testes possam começar a fazê-lo.
Outro obstáculo potencial é o custo. Se os laboratórios cobrarem muito mais pelo teste
de uma amostra combinada do que por uma amostra individual, qualquer economia de
custo será dissipada.
Métodos de teste mais baratos e mais rápidos permitem uma triagem mais ampla e
frequente. A frequência é crítica para monitorar uma doença que se espalha
rapidamente. Além disso, o teste repetido ajuda a captar casos que podem ter sido
esquecidos anteriormente. O novo teste ajuda, porque a pesquisa sugere que os testes
de PCR perdem cerca de 20% dos casos infectados, independentemente de serem
agrupados ou não.
A associação poderia levar os EUA um passo mais perto do objetivo de testes universais
e repetidos - e desempenhar um papel crucial para conter a propagação desta doença
implacável.
FONTE:https://theconversation.com/group-testing-for-coronavirus-called-pooled-testingcould-be-the-fastest-and-cheapest-way-to-increase-screening-nationwide-141579

Teste de piscina COVID-19 de Ruanda: uma opção mais
inteligente onde há baixa prevalência viral
Por Leon Mutesa
Muitos países da África Oriental passaram a contatar o rastreamento e a realização de
testes COVID-19 em milhares de indivíduos como forma de monitorar e tentar limitar as
transmissões do novo coronavírus. Em Ruanda, eles estão investigando como podem
aumentar significativamente os testes. Mas, em vez de testar todas as pessoas - o que
exigiria milhões de testes - elas adotaram uma estratégia diferente: testes combinados .
O que é um teste agrupado e para que ele foi usado antes?
O teste combinado é quando amostras de várias pessoas são combinadas em um único
tubo e testadas usando métodos de detecção de biologia molecular de uma só vez: se
os resultados do teste de pool forem negativos, todos os pacientes na amostra de pool
são declarados como não tendo COVID-19 ; se os resultados do pool forem positivos,
cada amostra de paciente é testada individualmente.

A estratégia de teste agrupado é atraente, principalmente quando a disponibilidade e
os recursos financeiros do teste são limitados.
Os testes combinados foram desenvolvidos inicialmente, em 1943, por Robert
Dorfman , economista americano para testar os esboços de sífilis no exército
americano. Desde então, a estratégia foi usada para testar infecções sexualmente
transmissíveis, malária e bancos de sangue.
O teste agrupado é mais eficiente quando aplicado em ambientes com baixa prevalência
de vírus. Como se o vírus for muito difundido, ele sempre será positivo; portanto, testes
individuais terão que acontecer de qualquer maneira.
Nos países africanos, a prevalência de infecção por COVID-19 ainda é baixa em
comparação com outras partes do mundo. Por esse motivo, apenas alguns países
- como o Gana - optaram por usar a abordagem de pooling para testes em massa. Para
rastrear melhor o spread do COVID-19, os EUA também estão considerando testes de
pool em certas partes do país onde os números são mais baixos.
Quais são as vantagens e desvantagens do uso desse método?
As duas principais vantagens dos testes combinados são a redução substancial de
custos e a grande diminuição do tempo de entrega dos resultados, especialmente em
ambientes com capacidade limitada.
Os métodos de detecção usados para o teste SARS-CoV-2 são caros, um teste na maioria
dos países varia de US $ 30 a US $ 100. Ao agrupar, por exemplo, 20 a 50 amostras, você
economiza muitos recursos.
Em segundo lugar, o teste de SARS-CoV-2 consome tempo devido à abordagem bastante
complexa da biologia molecular. Portanto, combinando várias amostras, existe a
possibilidade de reduzir drasticamente o tempo de resposta ao reunir 20 amostras.
Outra vantagem do teste conjunto é que ele permite a detecção de pessoas
assintomáticas, o que leva ao gerenciamento precoce e quebra a cadeia de transmissão
do vírus. Como os testes agrupados permitem testar muitas pessoas, você pode ter uma
imagem mais clara do seu perfil de dados epidemiológicos.
A desvantagem do teste agrupado é que pode haver uma diminuição na sensibilidade
do teste. Por exemplo, pacientes com uma infecção recente tendem a ter uma carga
viral baixa e, devido aos efeitos de diluição da mistura de amostras, existe a
possibilidade de perder um caso positivo. No entanto, falsos negativos são possíveis
com qualquer teste baseado na reação em cadeia da polimerase (PCR), também usado
para o teste SARS-CoV-2. Portanto, é aconselhável testar novamente um paciente em
quem haja uma alta suspeita clínica de infecção por COVID-19, mesmo que o primeiro
teste tenha sido negativo.
Qual é a estratégia para o uso de testes agrupados em Ruanda e como a estratégia foi
desenvolvida?

O algoritmo para testes de pool em Ruanda foi desenvolvido por meu colega, professor
Wilfred Ndifon, e validado por mim mesmo em nossos testes de laboratório COVID19. Este é um modelo matemático complexo que apresenta o tamanho ideal do grupo
para testar o SARS-CoV-2.
O teste em grupo é obviamente mais eficaz quando não há indivíduos
infectados. Quando as amostras de um grupo são agrupadas e testadas juntas, um teste
é suficiente para mostrar que ninguém está infectado. Desenvolvemos nosso método
para que seja escolhido um tamanho de grupo ideal que mostre um resultado negativo
no primeiro teste.
Nossa pesquisa mostrou que um tamanho de piscina de 20 e 50 amostras é mais
eficiente para obter resultados precisos. A maioria das amostras testadas é proveniente
de programas comunitários e é realizada de acordo com as diretrizes do governo. Os
grupos-alvo incluem mercados, bancos, prisões e outros grupos de coleta de massa.
A resposta da saúde pública de Ruanda ao COVID-19 foi robusta e rápida, como
resultado, houve um número relativamente baixo. Agora, o agrupamento de amostras
é usado para testes em série de baixo custo e escala em Ruanda para entender a
disseminação espacial do SARS-CoV-2 em nível nacional. Também ajudará a identificar
novos pontos críticos de infecção para permitir uma resposta rápida por funcionários da
saúde pública.
Essa é uma estratégia que outros países podem usar?
Definitivamente. O teste é fundamental para informar a situação do COVID-19 para
todos os países. Ao testar, você identifica os casos, os gerencia, diminui a
morbimortalidade, reduz a propagação e, finalmente, interrompe a pandemia.
A consequência mais marcante de nossa abordagem é a rapidez com que o custo de
testar toda a população diminui à medida que a prevalência diminui devido à menor
taxa de transmissão. Isso deve incentivar os tomadores de decisão a agirem firmemente
nas fases iniciais da pandemia. Embora reduzir a prevalência inicialmente seja caro,
manter uma prevalência baixa a partir de então e, de fato, eliminar completamente o
COVID-19 se tornará progressivamente mais acessível.
Então, essa abordagem pode ser usada por todos os países, incluindo países de baixa e
alta renda, para reduzir o custo massivo de testes em todos os grupos, inclusive nas
escolas.
FONTE:https://theconversation.com/rwandas-covid-19-pool-testing-a-savvy-option-wheretheres-low-viral-prevalence-141704

As iniciativas do Ministério da Cultura e Turismo da Itália
para o gerenciamento de locais culturais em relação à
emergência COVID-19
Por Ing. Paolo Iannelli
A pandemia do COVID-19, que afetou fortemente nosso país desde março de 2020,
forçando-o a um forte bloqueio, impactou severamente a experiência do Ministério da
Cultura e Turismo da Itália - MiBACT. Entre as áreas mais afetadas pela competência do
Ministério, o Turismo sofreu os maiores danos e perdas devido ao fechamento de
fronteiras e à proibição de circulação dentro e entre regiões de todo o país,
interrompendo drasticamente toda a cadeia produtiva (instalações de acomodação ,
agências de viagens, empresas de aluguel de carros, guias turísticos etc.), com a
conseqüente redução do setor comercial e dos serviços relacionados, comprometendo,
assim, uma fatia significativa do PIB do país. Igualmente graves foram os danos aos
cinemas, concertos e teatros e, de maneira mais geral, ao setor de
entretenimento, forçado a fechar devido à proibição de agregação e reuniões em locais
públicos. De maneira menos evidente, mas igualmente significativa, a emergência do
COVID, com a suspensão do acesso público a todos os institutos culturais, museus e
eventos durante a fase de bloqueio, levou à definição de novos modelos organizacionais
para a gestão da segurança de ambos. o pessoal e visitantes de locais culturais, bem
como os regulamentos de segurança contra incêndio. No que diz respeito à proteção,
para a qual o MiBACT tem competência exclusiva na Itália, não houve questões críticas
específicas durante a fase de bloqueio, que surgiram durante a fase subsequente de
reabertura gradual ao público, particularmente no que diz respeito à implementação de
medidas para conter a disseminação de o vírus. No que diz respeito à proteção, para a
qual o MiBACT tem competência exclusiva na Itália,
O bloqueio imposto desde 9 de março de 2020, prevendo o fechamento de todas as
instituições e locais culturais, bem como de todas as igrejas, levou pela primeira vez na
história do país em tempos de paz a um estado de inacessibilidade quase total para
herança cultural. A situação impôs imediatamente uma série de realinhamentos
organizacionais e governamentais relacionados à gestão e segurança desses locais, onde
a presença de um patrimônio cultural ainda particularmente vulnerável é sem dúvida o
elemento mais característico. Em particular, foi necessário identificar soluções
diferenciadas entre os diferentes tipos de instituições e locais culturais: museus,
arquivos, bibliotecas, sítios arqueológicos e parques, além de complexos
monumentais. De fato, o gerenciamento desses sites, que diferem entre si em termos
de conformação arquitetônica, materiais preservados e propósitos institucionais,
requerem necessariamente soluções organizacionais e de gerenciamento específicas
para segurança; A atuação em instituições estruturadas para realizar a tarefa principal
de garantir o uso público “maximizado”, tanto em termos de tempo de abertura quanto
em “número de usuários”, essencialmente baseada na interação entre pessoal e
sistemas tecnológicos, exigiu a reprogramação dos sistemas de segurança e um novo
estratégia de vigilância, decorrente da presença reduzida de pessoal, que, em condições
normais, garante a integração adequada dos sistemas de vigilância e controle. Essa

experiência certamente levará a considerar novos cenários operacionais no projeto de
sistemas de segurança para instituições e locais culturais, levando em consideração
cenários como o atual, com soluções de gerenciamento prontas para serem aplicadas
em caso de crise de pandemia. Juntamente com as "novas" questões relacionadas à
segurança do patrimônio cultural em situações de extremo confinamento, como as
experiências de confinamento nos últimos meses, surgiu uma forte necessidade de
comunicar e compartilhar virtualmente através de outras mídias o patrimônio cultural
temporariamente inacessível, para manter o forte vínculo viva com seu território e
comunidade, garantindo sua presença na vida de cada um de nós.
O Ministério queria garantir o gozo do patrimônio cultural, compatível com as restrições
decorrentes da gestão da emergência sanitária, fortalecendo um aspecto importante,
também existente no comum que é a “visita” virtual de museus e locais culturais, que
em além da experiência de visita, permite a possibilidade de um conhecimento mais
profundo do conteúdo.
As iniciativas MiBACT foram muitas e diversificadas, também coletadas em seu site
institucional na página dedicada “A cultura não para” : iniciativas digitais de museus,
sítios arqueológicos e parques, bibliotecas, arquivos, cinema e música.
Todos os Institutos MiBACT foram chamados a compartilhar suas atividades comuns
com os cidadãos e a manter virtualmente abertos os institutos e locais de cultura
também através da disseminação de estudos e material não publicado ou através do
compartilhamento de atividades culturais que tinham em seu cerne o próprio
significado da herança cultural que parecia ainda mais evidente quando se tratava de
uma falta. Todas as instituições do MiBACT foram chamadas a compartilhar suas
atividades comuns com os cidadãos e a manter virtualmente todos os locais e locais de
cultura abertos também através da divulgação de estudos e material não publicado ou
do compartilhamento de atividades culturais que tinham em seu cerne o próprio
significado cultural. herança que parecia ainda mais evidente quando desaparecia
repentinamente. A respeito disso,
Na fase de bloqueio, as atividades comuns em locais culturais continuaram em grande
parte de forma remota, conforme estabelecido pelo Decreto Ministerial de 8 de março
de 2020, que permitia aos empregadores ativar o trabalho inteligente em todo o país
até o final da emergência. O Decreto da Presidência do Conselho de Ministros (DPCM)
de 11 de março de 2020 e o Decreto-Lei nº 18 de 17 de março de 2020 incentivaram
ainda mais os empregadores a usar o trabalho inteligente, definindo-o no setor público
como o modo comum de desempenho . Além disso, as notas do Secretário-Geral do
MiBACT e das Direcções-Gerais competentes diminuíram, tanto na sua execução como
nas principais regras de monitorização e verificação do ponto de vista operacional.
A fase 2 da gestão de emergências COVID 19, lançada com o DPCM de 17 de maio de
2020, que entrou em vigor em 18 de maio, previa, entre outras, a reabertura gradual de
instituições culturais e locais compatíveis com as medidas de contenção pandêmicas, a
fim de garantir a segurança dos trabalhadores e usuários.

O Ministério criou uma nova página em seu site oficial que lista os locais culturais do
estado que foram reabertos de acordo com o DPCM 17 de maio de 2020
A Diretoria Geral de Museus ativou em seu site institucional uma página dedicada à
gestão da fase de reabertura dos Museus, que relata as diretrizes e indicações emitidas
pelo GD, pelo Comitê Técnico Científico, por outros Institutos MiBACT e não MiBACT e
pelos atualizados lista de sites de cultura reabertos ao público.
Em relação às medidas de contenção e, em particular, às que requerem higienização dos
ambientes abertos ao público, foi necessário verificar a compatibilidade das
metodologias e substâncias utilizadas para esse fim com a proteção e conservação do
patrimônio cultural. Os protocolos do Ministério da Saúde italiano previram, para locais
abertos ao público, uma série de medidas de higienização para evitar a disseminação do
vírus. Esses protocolos surgiram a necessidade de verificar, em nome dos Institutos
MiBACT, as vulnerabilidades do patrimônio cultural, consideradas tanto como
patrimônio móvel dentro dos edifícios quanto em relação aos edifícios, muitas vezes
consideradas patrimônio cultural, caracterizado por superfícies, decorações e móveis de
valor excepcional .
Os Institutos Centrais do MiBACT ( Instituto Central da Patologia de Arquivos e
Livro , Instituto Central do Restauro e Opificio del pietre dure ) desenvolveram
diretrizes específicas no que diz respeito à compatibilidade de sistemas e produtos de
saneamento com o patrimônio cultural e mais geralmente em como garantir sua
conservação.
As diretrizes estão disponíveis no site institucional da Direção Geral de Educação e
Pesquisa no seguinte link: https://dger.beniculturali.it/coronavirus-linee-guidaper-la-tutela-e-la-conservazione-del -patrimonio-culturale
FONTE:https://www.proculther.eu/the-initiatives-of-the-italian-ministry-of-culture-and-tourism-forthe-management-of-the-cultural-sites-in-relation-to-covid-19-emergency/

EVENTOS

INFORMAÇÕES
PROMOTOR BRASIL
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3
CAMPINAS RESILIENTE - OBSERVATÓRIO
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio
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

