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Assembleia Geral reúne cientistas e setor privado para
debater vacina para todos
Cientistas que participaram da pesquisa sobre as candidatas à vacina contra a Covid-19,
representantes da ONU, do setor privado e de governos reuniram-se nesta sexta-feira em
Nova Iorque para debater o futuro da imunização contra a pandemia.
Na sessão especial de dois dias, da Assembleia Geral, o presidente da casa, Volkan Bozkir,
disse que a crise exige uma abordagem multilateral. Para ele, ninguém estará seguro até
que todos estejam protegidos da doença.
Angola e Brasil
Mais de 100 países já discursaram no evento. Para o encerramento, na noite de sextafeira, foram inscritos pelo menos 47 oradores. Na abertura do evento, falaram algumas
nações de língua portuguesa incluindo Angola e Brasil.
O presidente de Angola, João Lourenço, explicou a situação no país africano e disse que
seu governo tem arcado com a conta da prevenção e tratamento dos casos de Covid-19,
mas deve precisar de ajuda internacional para a imunização.
O governo de Angola empregou, até o momento recursos próprios num valor que excede
US$ 164,6 bilhões. Deste valor, consta um financiamento emergencial de US$ 14,4
milhões garantidos pelo Banco Mundial. Apesar disso, vai ser necessário maior apoio em
especial para o acesso às vacinas que se mostrarem eficazes.
Segundo ele, o país já tem um plano de vacinação que deve cobrir 90% da população
prioritária.
Transmissão

Lourenço disse que, atualmente, Angola tem transmissão comunitária do coronavírus
apenas na capital do país, Luanda, e em algumas cidades mais populosas.
Segundo ele, as taxas de novas contaminações têm sido baixas e se mantido estáveis.
Representando o Brasil, o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo falou em inglês
e disse que a responsabilidade de enfrentar a doença não deve ser transferida do nível
nacional para o internacional.
Para o chanceler brasileiro, “clichês simpáticos como ‘o mundo precisa de mais
multilateralismo ou problemas globais precisam de soluções globais’ não vão resolver o
problema”. Para Araújo, os clichês não vão fazer o trabalho, mas sim esforços de
coordenação nacional.
Mercado informal
Ele contou que o Brasil adotou medidas ousadas para responder à crise do novo
coronavírus no país. E disse que já foi gasto o equivalente a mais de 8% do Produto
Interno Bruto, PIB, para socorrer seus cidadãos com auxílio financeiro, especialmente os
que atuam no mercado informal.
O chanceler lembrou que esta conta é paga pelos contribuintes brasileiros e não por
organizações internacionais. O Brasil está participando de consórcio de vacinas da
iniciativa Covax, liderado pela Organização Mundial da Saúde, OMS.
De acordo com o ministro, juntos o Instituto Butantan e a Bio-Manguinhos Fiocruz
poderão produzir de 600 milhões a 800 milhões de doses de vacina até meados do
próximo ano para imunizar os brasileiros.
A OMS informou que até esta sexta-feira, mais de 1,5 milhão de pessoas tinham morrido
de Covid-19 e pelo menos 64,6 milhões haviam sido infectadas em 220 países desde o
surgimento do vírus na cidade de Wuhan, na China, há um ano.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1735152?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=87079ff331EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_05_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-87079ff331-105027597

ONU alerta sobre milhões de pessoas caindo em pobreza
extrema após Covid-19
As Nações Unidas afirmam que este ano a pandemia da Covid-19 pode lançar 32 milhões
de pessoas na pobreza, nos países menos desenvolvidos.

No primeiro estudo sobre o tema, publicado em Genebra, a Conferência da ONU sobre
Comércio e Desenvolvimento, Unctad, pede um impulso internacional para assistir essas
economias na próxima década.
Marketing
A ajuda aos países menos desenvolvidos é “ineficaz para uma transformação
econômica estrutural”. O Relatório da Unctad 2020 realça que os esforços pós-pandemia
precisam de um impulso drástico das capacidades produtivas. Foi o que explicou à ONU
News, de Genebra, o chefe da Sessão do Unctad dos Países Menos Desenvolvidos,
Rolf Traeger.

“O que o relatório considera como capacidades produtivas são os recursos produtivos do
tipo infraestrutura, capital, financiamento, maquinário e recursos humanos por um lado.
Por outro lado, as capacidades empreendedoras do tipo as capacidades que têm as
empresas de gerir e fazer marketing, de administrar sua empresa especialmente as suas
cidades tecnológicas. Em terceiro lugar, as capacidades produtivas consistem também das
ligações que os diferentes produtores, empresas e setores tecem entre si. Fornecendo
insumos e produtos umas às outras e que fazem que uma economia seja muito densa.”
Mortalidade
A longo prazo, os efeitos da pandemia podem levar mais 207 milhões de pessoas à
pobreza extrema. Se isso acontecer, 1 bilhão de cidadãos viveriam nessa situação em todo
o mundo até 2030, de acordo com outra análise apresentada pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento, Pnud.
A projeção consta do estudo Base Covid onde o Fundo Monetário Internacional analisa as
taxas de mortalidade atuais e faz previsões de crescimento.
De acordo com a nova análise, haverá mais 44 milhões de pessoas em situação de pobreza
extrema até 2030 quando comparadas à trajetória de desenvolvimento global antes a
pandemia.
Língua portuguesa
O especialista da Unctad, Rolf Traeger, aborda ainda os cenários de nações africanas de
língua portuguesa que integram os 47 países menos desenvolvidos. O único fora deste
grupo é Cabo Verde.

“Angola e Moçambique desenvolveram muito o setor extrativo: petróleo carvão gás etc.
Mas não desenvolveram o setor industrial. Nenhum dos Palop desenvolveu um setor
industrial importante. Então, onde é que se concentra a maior parte da mão de obra, no

caso de Angola, de Moçambique e da Guiné-Bissau mais de 50% da população
economicamente ativa está trabalhando na agricultura. Então o fato de que a agricultura
tem uma produtividade baixa é uma das razões principais para o baixo nível médio de
renda da população.”
O Índice de Capacidades Produtivas da Unctad coloca a maioria países menos
desenvolvidos como estando 40% abaixo do de outras nações em desenvolvimento que
estejam fora desse grupo entre 2011 e 2018.
Um fator a ter em conta é que os já débeis níveis de resiliência ocorrem num grupo de
economias com falta de fundos e instituições para reagir a choques externos como a
pandemia. Rolf Traeger revela quais as saídas possíveis, com o exemplo de lusófonos.
“Para que se supere essa situação é essencial desenvolver as forças produtivas. Na
agricultura aumentar os rendimentos, aumentar o nível de tecnologia para melhorar o
nível de vida, o nível de renda médio da população. A exceção é São Tomé e Príncipe no
qual a importância da agricultura é muito baixa, sendo um país insular. É só 20% da sua
população que está ativa na agricultura.”
Gravidade
O relatório afirma que a situação de fragilidade destas economias é afetada pela
gravidade do impacto da Covid-19.

Estima-se que 1,06 bilhão de pessoas vivam nas economias menos
desenvolvidas. Este grande peso demográfico contrasta com o rendimento médio de 1,3%
do Produto Interno Bruto, PIB global.
No ano passado, a média de rendimento médio por pessoa nessas economias foi de
apenas US$ 1 dólar e 88 centavos, contra a média mundial de US$ 11.371.
Além de se alavancar as capacidades produtivas, a Unctad recomenda
políticas mais ousadas sendo aprovadas como um pilar essencial “em qualquer
recuperação sustentável da pandemia e uma estratégia de desenvolvimento de longo
prazo”.
Escolhas
O apelo à comunidade internacional é que aumente a ajuda aos países menos
desenvolvidos com fundos adequados. A meta é permitir que haja um espaço político
suficiente e que as economias tenham projeção fazendo as próprias escolhas políticas.
Outra sugestão é que se tomem medidas de apoio internacional mais eficazes,
principalmente na transferência de tecnologia.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1734972?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=b35fb48017EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_04_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-b35fb48017-105027597

Como podemos evitar outro surto de vírus?
Poucos de nós já imaginamos viver em uma pandemia. Com todo o progresso global e
conquistas na medicina, um contágio parecia algo vindo da idade das trevas. E aqui
estamos nós, lutando contra um vírus nocivo que pôs os pés em todos os países, trazendo
doenças, perturbações e consternação.
O surto de Covid-19 ainda está se desenrolando e ainda não experimentamos totalmente
seus efeitos em nossas sociedades e vidas. No entanto, vale a pena examinar como surgiu
esse coronavírus e refletir sobre o que pode ser feito para diminuir a possibilidade de
outra pandemia.
Como surgiu a Covid-19?
SARS-CoV-2 ou Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavirus 2, o vírus que causa o
Covid-19, está mais intimamente relacionado aos coronavírus em morcegos, o que
significa que é uma zoonose - uma doença que passa de um animal ou inseto para o ser
humano.
Outros exemplos de doenças zoonóticas incluem nomes assustadores como HIV, Zika e
Ebola. Mas Covid-19 pertence à mesma família de coronavírus que SARS e MERS.
O surto de SARS em 2002 resultou em 8.098 casos e 774 mortes em 26 países. Surgido na
Arábia Saudita em 2012, o MERS trouxe cerca de 2.494 casos e 858 mortes em 27
países. Acredita-se que ambos sejam vírus de morcegos que chegaram aos humanos por
meio de um hospedeiro intermediário (gato civeta e camelo).
Em comparação com seus "membros da família", o SARS-CoV-2 certamente foi mais eficaz
na infecção de humanos - o número de casos relatados já ultrapassou 500.000. O vírus só
foi descoberto em janeiro de 2020 e muito mais pesquisas são necessárias para
compreendê-lo totalmente. No entanto, existem coisas que já sabemos.
Graças à sua estrutura, que é essencialmente uma bola pontiaguda, o vírus se fixa
facilmente à superfície de certas células humanas, iniciando a infecção. Ao contrário da
maioria dos vírus respiratórios que infectam as vias aéreas superiores ou inferiores, o

SARS-Cov-2parece infectar ambos. Geralmente, as infecções respiratórias superiores são
facilmente transmitidas e geralmente leves; infecções respiratórias inferiores não se
espalham tão facilmente, mas são mais graves. Além disso, o novo coronavírus pode ser
estável em superfícies por até 24 horas, que aliado ao fato de os humanos não possuírem
imunidade contra ela, facilitou essa rápida disseminação pelo mundo.
Exatamente quando e como o vírus infectou os humanos pela primeira vez ainda não foi
determinado. Pode ter vindo dos morcegos para os humanos diretamente ou passado por
outro animal. Os coronavírus são famosos por sua capacidade de trocar parte de seu
genoma, a chamada recombinação, algo que os torna propensos a mudar de hospedeiro.
Acredita-se que Covid-19 seja originário de um mercado de vida selvagem em Wuhan,
China, onde animais selvagens vivos eram vendidos e abatidos no local, geralmente
usando as mesmas ferramentas de abate para espécies diferentes, o que cria condições
favoráveis para o vírus passar dos animais para os humanos . Esses mercados são um
caldeirão perfeito para que novos vírus surjam e se espalhem. No entanto, há relatos de
casos iniciais de Covid-19 em pessoas sem vínculos com o mercado, sugerindo que o
ponto inicial da infecção pode ter sido em um local diferente.
Biodiversidade, biossegurança, bioinformática: uma estratégia de gerenciamento de
risco de vírus
Impulsionada pela epidemia em curso, a China anunciou uma proibição permanente do
comércio e consumo de animais selvagens. A comunidade global saudou esta medida
como um passo importante, embora a proibição já tenha sido criticado porque permite o
comércio de animais para peles, fins medicinais e pesquisa. Além disso, a China anunciou
uma proibição semelhante em 2002 em relação ao surto de SARS, mas a fiscalização foi
relaxada depois que a epidemia acabou e o comércio se recuperou.
Banir o comércio de animais selvagens é uma medida direta para limitar a exposição a
novos patógenos. No entanto, não é a única razão por trás do surto de Covid-19. Diminuir
o surgimento de novas doenças zoonóticas requer estratégias holísticas que reduzam os
riscos em várias dimensões e tornem nossas sociedades mais resilientes aos surtos de
vírus.

Em primeiro lugar, todas as estratégias e atividades de desenvolvimento devem priorizar a
biodiversidade e encontrar uma forma de criar empregos, gerar renda e aumentar o bemestar, sem destruir a natureza.
O surgimento de novos patógenos tende a acontecer em locais onde uma densa
população vem mudando a paisagem - expansão agrícola, desmatamento, construção,
mineração - todos contribuem para a perda do habitat natural. Assim, a área ocupada pela
atividade humana está se tornando maior, enquanto os animais selvagens são espremidos
em espaços cada vez menores. É por isso que os animais que normalmente não entrariam
em contato com os humanos o fazem em maior grau, aumentando o risco de exposição e
disseminação de vírus que os animais selvagens carregam e que nunca experimentamos
antes.
Por exemplo, pesquisa recente da Universidade Sueca de Ciências Agrícolas (SLU) indica
que grandes incêndios florestais podem aumentar a propagação de doenças transmitidas
por roedores na Suécia. No entanto, os riscos de doenças zoonóticas emergentes são
especialmente alto nas regiões de floresta tropical que experimentam rápidas mudanças
no uso da terra e com alta biodiversidade de vida selvagem.
Em segundo lugar, a indústria pecuária e os agricultores têm que implementar medidas de
biossegurança adequadas
Covid-19 discussão acendeu sobre se as dietas baseadas em animais desempenham um
papel no surgimento e disseminação de vírus desconhecidos e perigosos. Embora muitas
pesquisas apontem que o consumo moderado de carne traz grandes benefícios para a
saúde e o clima, até que ponto a produção animal representa um risco de surgimento de
zoonoses depende de fatores de gestão da produção e do contexto do país.
Por exemplo, a pecuária orgânica em pequena escala é baseada no princípio de que os
animais vagam perto de florestas naturais. Este método é elogiado pelo bem-estar animal
e menor impacto ambiental, mas torna o contato entre animais domésticos e vida
selvagem mais provável. Ao mesmo tempo, as fazendas industriais costumam manter os
animais isolados, criando condições que evitam a propagação de doenças de animais
selvagens, porém, como os animais são mantidos tão densamente uns aos outros, as
doenças se espalham rapidamente dentro do rebanho. Além disso, as dietas à base de

vegetais que utilizam muitos produtos como amêndoas, soja, abacates e cacau não são
necessariamente livres de desmatamento.
Outro ponto importante a se considerar é que as dietas veganas podem não ser a melhor
opção para pessoas em países de baixa renda com alta desnutrição. Leite, ovos e carne
são altamente nutritivos, por isso muitas pessoas mantêm os animais em casa para
alimentação e para seguro em tempos de necessidade. Existem também comunidades
pastoris tradicionais que vivem em terras áridas. Para eles, a pecuária não é apenas uma
fonte de segurança alimentar, mas também o cerne da cultura.
Por essas razões, aumentar os padrões de biossegurança pode oferecer uma maneira mais
apropriada de reduzir o risco de doenças zoonóticas do que excluir alimentos de origem
animal. Algumas medidas comuns incluem manter os animais fora de casa, introduzindo
áreas designadas para o abate e garantindo que essas instalações e as pessoas que
trabalham lá pratiquem higiene e saneamento bem executados de todos os processos e
equipamentos.
Terceiro,

os

financiadores

precisam

aumentar

o

investimento

em

virologia

e bioinformática, enquanto a comunidade internacional precisa melhorar a cooperação,
aumentar as capacidades locais e aumentar a conscientização sobre essas áreas do
conhecimento.
O risco de que novos vírus possam surgir e se espalhar sempre existirá. Mas é possível
minimizar as perdas por meio de detecção rápida e precisa e resposta precoce. Mapear os
vírus existentes em todos os animais nos ajudará a saber o que está lá fora e começar a
desenvolver tecnologias e estratégias que podem nos ajudar a preparar e lidar com
possíveis surtos, passando de uma resposta reativa para uma proativa. Avanço da
bioinformática e a virologia não só nos ajudará a desenvolver vacinas, mas também a
antecipar pandemias por meio do monitoramento de ameaças enquanto elas ainda estão
evoluindo nas populações animais.
Aumentar a consciência geral sobre o que são vírus, como se propagam e como se pode
proteger deles também é fundamental. O conhecimento pode vencer o pânico e prevenir
a criação e disseminação de teorias da conspiração e notícias falsas.

Escrito por Maja Malmberg e Ekaterina Bessonova. Maja Malmberg é um R esearcher em t ele Seção
de V irology no Departamento de BIOMEDIC Ciências al e Saúde Pública Veterinária da Universidade Sueca
de Ciências Agrícolas (SLU). F ocus ing em molecular infectio n biolog y , Dr. Malmberg estudos vírus
encontrado em animais selvagens, animais domésticos e animais de estimação.Siga ela no
Twitter. Ekaterina Bessonova é Oficial de Comunicações da SIANI.
FONTE:https://www.siani.se/news-story/how-can-we-avoid-another-virus-outbreak/

Porque a Saúde animal é importante ?
Mão no coração: a saúde animal é uma de suas principais considerações quando você
pensa sobre cooperação internacional para o desenvolvimento ou segurança
alimentar? Quando você lê as notícias sobre a recente fome na África Oriental, você
pensa: 'Aposto que a saúde animal contribuiu para isso !?' Bem, nem eu, mas talvez seja aí
que estejamos errados o tempo todo.
“A saúde animal é importante” foi o slogan de um seminário recente na Asdi e, para ser
honesto, para mim parece um pouco dramático. Claro, a saúde animal é importante, mas
para quem isso importa?
Acontece que isso importa e bastante e para algumas pessoas. De acordo com o relatório
“Saúde Animal no Desenvolvimento - Seu Papel para Redução da Pobreza e Bem-Estar
Humano”, 70% dos pobres rurais do mundo dependem da pecuária. Portanto, para
aquelas pessoas, ter seu gado saudável significa que seu capital ou renda não se
desvanece repentinamente em uma carcaça sem vida. Isso acontece com mais frequência
do que você imagina: de acordo com o relatório, até um quinto do gado pode morrer de
doenças!
Animais mais saudáveis são mais produtivos, o que significa mais renda para 750 milhões
de criadores de gado pobres no mundo. A questão da saúde animal também tem uma
dimensão de gênero porque uma grande proporção dos pobres rurais são
mulheres. Muitas vezes, são as mulheres da família as responsáveis por cuidar dos
animais.

Portanto, a saúde animal é importante para as pessoas que possuem animais. Por
enquanto, tudo bem. Mas quem mais? Bem, existem pessoas que consomem produtos de
origem animal. Continuando com nossa equação de cima, animais saudáveis são iguais a
animais mais produtivos, haverá mais carne, leite, ovos. O fornecimento constante
tornará esses alimentos altamente nutritivos mais acessíveis para os consumidores com
orçamentos apertados, como os pobres urbanos. E embora nós, na Suécia e em outras
partes do mundo ocidental, estejamos recomendado consumir menos alimentos de
origem animal, isso não se aplica para muitos países de baixa renda, onde a subnutrição é
um problema. Portanto, isso significa que animais mais saudáveis não apenas contribuem
para a segurança alimentar de seus donos, mas também para a segurança alimentar de
parcelas muito maiores da população.
Há, no entanto, mais uma razão pela qual devemos nos preocupar com a saúde
animal. Animais saudáveis não beneficiam apenas as pessoas em sua vizinhança, mas
desempenham um papel importante na saúde pública global. Existem muitas doenças e
infecções que podem ser transmitidas dos animais para os humanos. A organização
mundial da saúde, QUEM reconhece mais de 200 diferentes chamadas zoonoses. Alguns
deles se espalharam localmente, enquanto outros, como aconteceu com a gripe aviária,
podem se espalhar rapidamente pelas fronteiras do país, colocando em risco a saúde de
milhões de pessoas.
Há dois aspectos da saúde animal a ter em consideração a este respeito. Primeiro,
“animais saudáveis não transmitem infecções”. O segundo está ligado ao tratamento de
animais doentes, que geralmente é feito com antimicrobianos. Isso pode funcionar por
um curto prazo, mas pesquisas mostraram que o uso incorreto e excessivo de
antimicrobianos leva à resistência dos patógenos e, eventualmente, ao surgimento de
organismos multirresistentes, os “superbactérias”. A resistência antimicrobiana é um risco
reconhecido para a saúde pública em todo o mundo.

Vacinação contra a febre da Costa Leste no norte da Tanzânia. Um homem Maasai no norte da Tanzânia
ajuda a aplicar o método de 'infecção e tratamento' de imunização de gado contra a doença geralmente
fatal transmitida por carrapatos conhecida como febre da Costa Leste, que devasta rebanhos de gado na
África Subsaariana. A doença está se espalhando rapidamente e atualmente ameaça cerca de 28 milhões de
bovinos na África Oriental e Central. No ano passado, matou mais de um milhão de cabeças de gado em 11
países e causou perdas de US $ 300 milhões. Muitos dos animais ameaçados pela doença - que
normalmente mata vacas em três a quatro semanas após a infecção - pertencem a pastores pobres e
pequenos agricultores, para os quais a perda de até mesmo uma vaca pode ser desastrosa.
Foto de ILRI / Stevie Mann via Flickr.

Como podemos melhorar a saúde animal?
Então, sim, a saúde animal é importante. Mas o que tiramos disso - exceto que,
aparentemente, os veterinários são super-heróis disfarçados?
Bem, há coisas que podem e devem ser feitas. De acordo com o relatório, existem
medidas que provaram funcionar eficazmente na Suécia e podem ser aplicadas em outros
países, tais medidas incluem:


Vigilância, prevenção e controle de doenças em animais



Prevenção da resistência antimicrobiana com níveis nacionais muito baixos de
uso de antimicrobianos no setor pecuário



Educação e treinamento para saúde animal.

Um bom ponto de partida para aumentar o alcance é disseminar esse conhecimento e as
melhores práticas relacionadas ao trabalho de cooperação para o desenvolvimento da
Suécia. Uma maneira de fazer isso é através da colaboração com grandes organizações
internacionais, como a Organização para Alimentos e Agricultura das Nações Unidas FAO,
o Grupo Consultivo para Pesquisa Agrícola Internacional CGIAR, ou a Organização Mundial

de Saúde Animal OIE. Além disso, o desenvolvimento de capacidades para países de baixa
renda traz benefícios substanciais e poderia ser incentivado por meio de trabalho
bilateral, por exemplo, da Asdi.
Este blog foi escrito por Johannes Ernstberger e resume as ideias sobre o relatório “Saúde Animal no
Desenvolvimento - Seu Papel para Redução da Pobreza e Bem-Estar Humano”Escrito por Jonathan
Rushton, Arvid Uggla & Ulf Magnusson e publicado por Expertgruppen för biståndsanalys EBA em março de
2017.
FONTE:https://www.siani.se/blog/why-does-animal-health-matter/

Riscos compostos de evacuação por furacão em meio à
pandemia de COVID-19 nos Estados Unidos
Este artigo de pesquisa modela como a evacuação hipotética de um furacão de quatro
condados no sudeste da Flórida afetaria os níveis de casos COVID-19. Os autores
descobriram que a evacuação do furacão aumenta o número total de casos COVID-19 nos
locais de origem e destino; no entanto, se as taxas de transmissão nos condados de
destino puderem ser impedidas de aumentar durante a evacuação, o número excessivo de
casos induzidos pela evacuação pode ser minimizado direcionando os evacuados para
condados com taxas de transmissão COVID-19 mais baixas. Em última análise, o número
de casos COVID-19 em excesso produzidos por a evacuação depende da capacidade dos
condados de destino de atender às necessidades dos evacuados, minimizando a exposição
ao vírus por meio de diretrizes de saúde pública.
Diante da perspectiva de dezenas de milhares de casos adicionais decorrentes de uma
evacuação por furacão, os estados e condados em ambas as extremidades das rotas de
evacuação devem receber os recursos financeiros e humanos necessários para atender às
necessidades dos evacuados, garantindo também a segurança e saúde da comunidade por
meio de medidas destina-se a reduzir as taxas de transmissão COVID-19. Além disso, a
distribuição de recursos deve priorizar os grupos mais vulneráveis do país.
FONTE:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2020GH000331

Precisamos de um novo acordo internacional para
controlar a proliferação de drones
O mundo entrou na segunda era dos drones, na qual novos “Drone Powers” usam
tecnologias militares operadas remotamente como ponta de lança do poder do estado, ao
custo de milhares de vidas. Como começamos a controlar as manifestações preocupantes
e cada vez mais visíveis desta época?
FONTE:https://thebulletin.org/2020/12/we-need-a-new-international-accord-to-control-droneproliferation/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=ThursdayNewsletter12032020&utm_content=Disrupti
veTechnologies_NewDroneAccord_12012020

O estado da alimentação e da agricultura em 2020:
Superando os desafios da água na agricultura
A edição 2020 desta publicação emblemática, parte da série Estado do Mundo, aborda os
dois principais desafios da água que afetam a agricultura e a produção de alimentos: a
escassez e a escassez de água. O relatório apresenta novas estimativas sobre a difusão da
escassez de água na agricultura irrigada e da escassez de água na agricultura de sequeiro,
bem como sobre o número de pessoas afetadas. Ele encontra grandes diferenças entre os
países e também variações espaciais substanciais dentro dos países.
Algumas das principais mensagens do relatório são:






Alcançar o desenvolvimento sustentável enfrenta um desafio importante: 3,2
bilhões de pessoas vivem em áreas agrícolas com escassez ou escassez de água de
alto a muito alto, das quais 1,2 bilhão de pessoas - cerca de um sexto da população
mundial - vivem em áreas agrícolas com severa restrição hídrica.
O desenvolvimento socioeconômico é outro importante impulsionador do
aumento da demanda por água, pois contribui para mudar as dietas para
alimentos mais intensivos em água (por exemplo, carne e laticínios). Dietas
saudáveis que incluem considerações de sustentabilidade no nível dos sistemas
alimentares podem reduzir o consumo de água associado.
A competição crescente pela água e os efeitos das mudanças climáticas estão
levando a tensões e conflitos entre as partes interessadas, exacerbando as
desigualdades no acesso à água, especialmente para as populações vulneráveis,
incluindo os pobres rurais, mulheres e populações indígenas.











Com dez anos pela frente até 2030, as primeiras estimativas para o Indicador 6.4.2
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) sobre estresse hídrico,
juntamente com a escassez persistente de água na agricultura de sequeiro,
sugerem que garantir a gestão sustentável da água para todos permanece um
desafio. Como a água está intimamente ligada a vários outros ODS, principalmente
o de alcançar o Fome Zero, gerir bem os escassos recursos hídricos será um
determinante crítico para alcançá-los plenamente.
Melhorar a sustentabilidade do uso da água na agricultura significará garantir os
requisitos de fluxo ambiental para sustentar as funções do ecossistema, que
muitas vezes são esquecidas - estima-se que 41 por cento do atual uso global de
água para irrigação ocorre às custas dos requisitos de fluxo ambiental.
A contabilidade e auditoria da água, que raramente são feitas, devem ser o ponto
de partida de qualquer estratégia eficaz para lidar com a escassez e a escassez de
água.
As políticas e regulamentações desempenham um papel central no incentivo à
implementação de tecnologias e inovações, por exemplo, por meio de
financiamento, programas de desenvolvimento de capacidade e aplicação dos
requisitos de fluxo ambiental.
A coerência das políticas e os mecanismos de governança em escalas e setores
administrativos são essenciais para uma gestão de recursos hídricos eficiente,
sustentável e equitativa.

FONTE:http://www.fao.org/3/cb1447en/CB1447EN.pdf

Gestão de riscos de desastres por meio da infraestrutura
cibernética DesignSafe
Este artigo fornece uma visão geral da função da infraestrutura cibernética no
gerenciamento de risco de desastres. Ele analisa a arquitetura da infraestrutura
cibernética DesignSafe e os princípios de design associados relevantes para apoiar a
comunidade de gerenciamento de risco de desastres. O DesignSafe aborda os desafios de
apoiar a pesquisa orientada a dados integrativos em engenharia de riscos naturais. É uma
plataforma de gerenciamento de dados, comunicações e análise de ponta a ponta onde os
usuários coletam, geram, analisam, selecionam e publicam grandes conjuntos de dados de
uma variedade de fontes, incluindo experimentos, simulações, pesquisa de campo e
reconhecimento pós-desastre .
O potencial para permitir a pesquisa multidisciplinar e transformativa do risco de
desastres também é discutido, destacando algumas das funcionalidades exclusivas da

infraestrutura cibernética. Este artigo conclui apresentando alguns estudos de caso, que
ilustram o impacto do DesignSafe em diferentes segmentos da comunidade de gestão de
risco de desastres e, convidando a discussão sobre os passos à frente, a capacidade do
DesignSafe de aproveitar os recursos da ciberinfraestrutura para necessidades presentes e
futuras .
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13753-020-00320-8

Tecnologias cibernéticas avançadas para melhorar a
resiliência a emergências
Este relatório apresenta o sistema de gestão de emergências I-REACT, desenvolvido por
um consórcio de parceiros internacionais dentro do Programa-Quadro de Pesquisa e
Inovação da UE H2020. Aproveitando-se de tecnologias cibernéticas e sistemas de TIC
inovadores, a plataforma I-REACT (Melhorando a Resiliência a Emergências por meio de
Tecnologias Cibernéticas Avançadas) é projetada como um sistema articulado e modular
baseado em diferentes componentes. O sistema integra muitas fontes de informação
diferentes, incluindo mapas do Serviço de Gerenciamento de Emergências, avisos
antecipados, dados de satélite, fluxos de mídia social e informações coletadas de equipes
de emergência e cidadãos. Em particular, I-REACT implementa um sistema multirrisco com
foco nos principais riscos naturais induzidos pelo clima.
Todas essas informações são combinadas para fornecer produtos de valor agregado e
soluções operacionais, como um sistema de apoio à decisão para autoridades e um
aplicativo para cidadãos, juntamente com dispositivos vestíveis e óculos inteligentes
projetados para socorristas. O relatório descreve o conceito geral do I-REACT e sua
estrutura de Big Data, e como os especialistas o projetaram usando uma abordagem
centrada no usuário. Em seguida, o relatório descreve como as pessoas podem se engajar
e apoiar a gestão de emergências por meio de mídias sociais e crowdsourcing, que são
dois módulos principais do I-REACT baseados em algoritmos e metodologias inovadores
projetados pela equipe de pesquisa do I-REACT.
Este artigo é uma contribuição para a edição de 2019 do Relatório de Avaliação Global
sobre Redução de Risco de Desastres (GAR 2019).
Para citar este artigo:
Rossi, C. et al .. Tecnologias cibernéticas avançadas para melhorar a resiliência a
emergências. Artigo Contribuindo para GAR 2019

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/65871_f226pavlovaadvancedcybertechnologie.pdf

Desenvolvimento integrado de sistemas de alerta precoce:
avisos públicos no telefone celular
Na Alemanha, foram desenvolvidas e implementadas várias iniciativas para disseminar
avisos públicos e conselhos comportamentais por agências governamentais e
organizações responsáveis pela segurança e proteção diretamente às pessoas
afetadas por meio de aplicativos para smartphones (App).
NINA , o 'Aplicativo de Notícias e Informações de Emergência' do Escritório Federal de
Proteção Civil e Assistência em Desastres (BBK), é o primeiro aplicativo para alertar a
população de toda a Alemanha e está totalmente integrado ao Sistema Modular de Alerta
(MoWaS) de o Governo Federal e os Estados Federais. O NINA alerta para toda a
Alemanha e localmente sobre perigos como tempestades, inundações e outras situações
de grandes danos. As autoridades locais de gestão de desastres podem emitir alertas para
incidentes dentro de sua jurisdição, inserindo as informações de aviso no MoWaS.
FONTE:https://www.gidrm.net/user/pages/03.get-started/03.resources/files/20190412143939EWS_Mobile.pdf

Tornando a infraestrutura crítica resiliente: Garantindo a
continuidade do serviço - políticas e regulamentos na
Europa e na Ásia Central
O objetivo deste relatório é fornecer uma visão geral e uma avaliação do nível de inclusão
de redução de risco e medidas de resiliência em políticas e regulamentos nacionais para a
proteção de infraestrutura crítica em países da Europa, Ásia Central e Cáucaso do Sul
contra desastres e os impactos adversos das mudanças climáticas.
O Quadro de Sendai para Redução do Risco de Desastres identifica a resiliência da
infraestrutura crítica como um componente chave para a redução do risco de desastres em linha com o Objetivo 9 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que
clama por “desenvolvimento industrial sustentável; acesso universal a serviços de energia
acessíveis, confiáveis, sustentáveis e modernos; sistemas de transporte sustentáveis; e

infraestrutura de qualidade e resiliente. ” O Sendai Framework Monitor (SFM) relatou
que, somente em 2018, 1.889 ativos de infraestrutura em 20 países na Europa e Ásia
Central foram danificados ou destruídos como resultado de desastres, totalizando perdas
econômicas diretas de mais de US $ 3 bilhões (relatório UNDRR SFM, 2020 )
As principais recomendações se concentram na necessidade de:








estabelecer uma definição nacional para 'infraestrutura resiliente'.
incorporar e vincular a resiliência da infraestrutura nas estratégias nacionais e
locais de redução do risco de desastres.
desenvolver uma melhor compreensão das interdependências, interação e
conectividade dos sistemas de infraestrutura.
melhorar a coordenação em diferentes níveis e entre todas as partes relevantes.
engajar-se ativamente e criar incentivos para a participação do setor privado
apoiado por um desempenho baseado no risco.
facilitar a coleta de dados de risco e tornar obrigatória a divulgação de
informações sobre riscos de desastres climáticos.
aumentar o conhecimento e construir capacidade.

A combinação de demandas crescentes por infraestrutura e serviços novos e inovadores,
por um lado, e a realidade atual de ativos perigosamente desatualizados na Europa e Ásia
Central, por outro, exige decisões de investimento resilientes e mais sustentáveis ao
planejar e realizar projetos de infraestrutura. De acordo com um estudo do Centro
Comum de Pesquisa da UE, os danos às infraestruturas em consequência de catástrofes e
alterações climáticas na Europa ascendem atualmente a cerca de € 9,3 bilhões
anuais; espera-se que suba para € 19,3 bilhões até 2050 e € 37 bilhões até 2080 (os
membros da UE, Suíça, Noruega e Islândia estão incluídos no estudo). Os setores de
energia e transporte serão os mais afetados, com prejuízos anuais esperados de € 8,2
bilhões até 2080 para o setor de energia e € 0.
FONTE:https://www.undrr.org/publication/making-critical-infrastructure-resilient-ensuring-continuityservice-policy-and

Custo Humano de Desastres 2000-2019

Custo Humano de Desastres 2000-2019 foi publicado para marcar o Dia Internacional para
Redução do Risco de Desastres em 13 de outubro, com base no Banco de Dados de
Eventos de Emergência do Centro de Pesquisa em Epidemiologia de Desastres, com sede
na Universidade de Louvain, Bélgica. A análise confirma como os eventos climáticos
extremos passaram a dominar a paisagem de desastres no século 21.
No período de 2000 a 2019, ocorreram 7.348 grandes eventos de desastres registrados,
ceifando 1,23 milhão de vidas, afetando 4,2 bilhões de pessoas (muitos em mais de uma

ocasião), resultando em aproximadamente US $ 2,97 trilhões em perdas econômicas
globais.
Este é um aumento acentuado em relação aos vinte anos anteriores. Entre 1980 e 1999,
4.212 desastres foram associados a desastres naturais em todo o mundo, ceifando
aproximadamente 1,19 milhão de vidas e afetando 3,25 bilhões de pessoas, resultando
em
aproximadamente
US
$
1,63
trilhão
em
perdas
econômicas.
Grande parte da diferença é explicada por um aumento nos desastres relacionados ao
clima, incluindo eventos climáticos extremos: de 3.656 eventos relacionados ao clima
(1980-1999) para 6.681 desastres relacionados ao clima no período de 2000-2019.
Nos últimos vinte anos, o número de grandes inundações mais que dobrou, de 1.389 para
3.254, enquanto a incidência de tempestades cresceu de 1.457 para 2.034. Inundações e
tempestades
foram
os
eventos
mais
prevalentes.
O relatório “O Custo Humano dos Desastres 2000-2019” também registra grandes
aumentos em outras categorias, incluindo secas, incêndios florestais e eventos de
temperatura extrema. Também houve um aumento nos eventos geofísicos, incluindo
terremotos e tsunamis, que mataram mais pessoas do que qualquer outro desastre
natural analisado neste relatório.
FONTE:https://www.undrr.org/sites/default/files/inlinefiles/Human%20Cost%20of%20Disasters%202000-2019%20FINAL.pdf

Participação de crianças e jovens na redução do risco de
desastres
Este livro resume a principal descoberta do projeto europeu CUIDAR Culturas de
Resiliência a Desastres entre Crianças e Jovens.
Os desastres são uma combinação cada vez mais comum e complexa de fatores
ambientais, sociais e culturais. No entanto, as estruturas de resposta e planos de
emergência existentes tendem a homogeneizar as populações afetadas como 'vítimas',
negligenciando as experiências, capacidades e habilidades distintas de crianças e jovens.
Com base em pesquisas participativas com mais de 550 crianças internacionalmente, este
livro defende uma transformação radical nos papéis e vozes das crianças em desastres. Ele
mostra aos profissionais, formuladores de políticas e pesquisadores como a gestão de
desastres mais centrada na criança, que reconhece a capacidade das crianças de
aumentar a resiliência a desastres, na verdade beneficia as comunidades em risco como
um todo.
O livro está disponível em Acesso aberto.

FONTE:https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/43022/9781447354437.pdf?sequence=
1&isAllowed=y

Diretrizes de Palavras em Ação: Envolvendo crianças e
jovens na redução do risco de desastres e construção de
resiliência
Crianças e jovens com menos de 30 anos representam atualmente mais da metade da
população mundial. Eles são os que mais se beneficiarão com a redução dos riscos e
impactos de desastres, reduzindo o caos climático e alcançando os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) globais. Como este guia de Palavras em Ação (WiA)
ilustra, suas contribuições já estão fazendo a diferença para políticas de RRD mais
inclusivas e de construção de resiliência, famílias mais preparadas, crianças e jovens mais
saudáveis e comunidades mais seguras. No entanto, mais pode e deve ser feito para
apoiar e envolver crianças e jovens em todo o mundo na RRD para implementar
totalmente a Estrutura Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 .
Este guia visa garantir o acesso mundial à experiência, comunidades de prática e redes de
praticantes de RRD. O guia oferece conselhos específicos sobre a implementação de uma
abordagem viável e centrada nas pessoas para apoiar e envolver as crianças na redução
do risco de desastres e construção de resiliência . Ele fornece conhecimento de alto nível
sobre o assunto, bem como links para várias fontes que podem fornecer informações mais
aprofundadas. O guia WiA inclui cinco áreas inter-relacionadas:









A Visão Geral destaca o valor de apoiar, envolver e empoderar crianças e jovens
ao implementar a Estrutura Sendai.
Seção 01: Envolvendo crianças e jovens oferece princípios-chave para orientar a
ação de RRD, bem como orientação para engajar e proteger significativamente
crianças e jovens.
Seção 02: Implementando a Estrutura de Sendai para RRD fornece idéias para
ações de RRD dentro das quatro prioridades de ação da Estrutura de Sendai e
inclui estudos de caso. Seção 02 Publicações
Seção 03: Incluindo toda a sociedade na RRD explora a RRD inclusiva conforme
exigido na Estrutura de Sendai , que requer um compromisso significativo de não
deixar nenhuma criança ou jovem para trás.
Seção 04: A adoção de uma abordagem multissetorial para a RRD visa aumentar
o impacto coletivo da RRD e a construção de resiliência por meio da promoção de
uma abordagem multissetorial para a RRD.



Seção 05: Usando criatividade, inovação e diversão destaca o valor estratégico e
crítico de processos criativos, divertidos, inovadores e envolventes em iniciativas
de RRD e resiliência e compartilha estudos de caso e recursos para crianças e
jovens.

A maneira como trabalhamos juntos agora na implementação da Estrutura Sendai não
impactará apenas as vidas dos jovens, mas afetará a trajetória da humanidade nas
próximas décadas.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/67704_67704wiachildyouthdrr202067704undrr.pdf

Plano de gestão de risco de desastres pré-escolar
O Plano de Gestão de Risco de Desastres da Pré-escola é desenvolvido dentro do Projeto
de Institucionalização, replicação e disseminação das intervenções de Redução do Risco
de Desastres no Sul do Cáucaso do Projeto de Operações de Proteção Civil e Ajuda
Humanitária da União Europeia. O plano foi desenvolvido através do apoio conjunto do
Escritório Representativo Armênio da Save the Children International, Plataforma Nacional
de RRD na Armênia (ARNAP), UNICEF Armênia, UNDP na Armênia, Fundação OxYGen para
Proteção dos Direitos da Mulher e da Juventude, especialistas do Ministério de Situações
de Emergência de RA (MES), RA Ministério da Educação e Ciência (MoES), RA Ministério
de Administração Territorial e Desenvolvimento (MTAD) e RA Crisis Management State
Academy of the Emergency Situations (CMSA) e foi apresentado ao Governo RA para
adoção em novembro de 2018.
FONTE:https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18126/pdf/preschool_drm_plan_and_guidance
_5.pdf

Promover o pensamento orientado para a resiliência na
prática de engenharia
Este artigo relata as mesas redondas realizadas no Reino Unido, EUA e Nova Zelândia
discutindo a resiliência de sistemas de infraestrutura crítica. O artigo se esforça para
promover a aplicação do pensamento de resiliência na prática de engenharia. Ele explora

como as melhores práticas do setor estão evoluindo. A falta de supervisão estratégica
para coordenar a resposta à resiliência é uma barreira central para a coordenação do
pensamento de resiliência nas organizações, mas há valor estratégico e operacional em
reunir pessoas de diferentes organizações e setores para explorar a resiliência da
infraestrutura.
Os resultados enfatizam que a coordenação e colaboração multi-agências são necessárias
para o avanço do pensamento sobre resiliência na prática profissional e para ir além dos
paradigmas tradicionais baseados em risco. As intervenções de governança e políticas
ajudarão a encorajar o compartilhamento de informações entre os setores e a reforçar a
responsabilidade e a transparência em torno da exposição a choques e tensões
potenciais. Recomenda-se que tais intervenções possam expandir os princípios e a prática
dos esforços de gestão de emergências existentes, com base no fato de que tais esforços
se baseiam na coordenação de vários grupos.
FONTE:https://www.icevirtuallibrary.com/doi/pdf/10.1680/jensu.19.00049

Visão geral das opções de engenharia para aumentar a
resiliência da infraestrutura: Relatório de histórico de
aumento da resiliência da infraestrutura
Muitas partes do mundo estão sujeitas a vários perigos naturais. À medida que a
população mundial aumenta, as pessoas vivem e a infraestrutura foi construída em locais
onde os impactos dos perigos naturais são graves. Infraestruturas críticas (energia,
transporte e recursos hídricos) são particularmente vulneráveis a perigos naturais. Os
danos a esses componentes têm um impacto em cascata que se estende não apenas aos
próprios ativos, mas também à população em geral e às economias locais e
nacionais. Consequentemente, melhorias no projeto e na construção que podem reduzir a
vulnerabilidade e que são econômicas podem aumentar a resiliência das comunidades
vizinhas. Para resolver esta lacuna crítica, o Grupo Banco Mundial patrocinou um projeto
para investigar a vulnerabilidade da infraestrutura principal, medidas de mitigação /
melhoria,
O relatório afiliado a este projeto resume a infraestrutura considerada, o nível de dano
esperado e as melhorias sugeridas, e fornece uma estimativa dos custos e benefícios
associados a essas melhorias. Este documento de histórico apresenta um tratamento mais
detalhado do tópico e fornece informações de histórico e dados de apoio.
FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/620731560526509220/pdf/Technical-Annex.pdf

Sob o mesmo guarda-chuva: abordagens práticas para
reduzir os riscos de inundações no Canadá
As soluções práticas descritas nestas diretrizes e padrões podem ser implantadas hoje
para limitar e / ou mitigar os riscos de inundação no Canadá. Essas soluções variam de
simples manutenção e reforma de residências a abordagens e regulamentações de
planejamento comunitário mais sofisticadas, atividades de negócios abrangentes e
atualizações de infraestrutura. O objetivo deste relatório é traçar o perfil dessas soluções
de forma consolidada - sob um “guarda-chuva” - para que os canadenses possam colocálas em ação.
Desde aproximadamente 2010, as enchentes surgiram como o desastre climático extremo
mais caro que afeta os canadenses, levando a aumentos nos pagamentos de assistência a
desastres pelos governos federal, provincial e territorial e em perdas seguráveis e não
seguráveis. Além disso, é cada vez mais evidente o peso sobre a saúde mental dos
canadenses que sofreram perdas com enchentes.
O conhecimento técnico sobre as formas de limitar a vulnerabilidade do Canadá a
inundações é robusto. No entanto, o que faltou - até agora - é um resumo das ações
práticas que as partes interessadas no Canadá podem empreender para melhorar
materialmente a resiliência às inundações em suas casas, empresas e comunidades.
FONTE:https://www.intactcentreclimateadaptation.ca/wp-content/uploads/2020/11/Under-OneUmbrella1.pdf?utm_source=kitchenertoday.com&utm_campaign=kitchenertoday.com&utm_medium=referral

USAID se volta para o planejamento de cenários para se
preparar para futuras crises globais
Por Michael Igoe // 02 de dezembro de 2020
BURLINGTON,
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forte,

a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional está tomando
medidas para prepará-la melhor para outros eventos imprevisíveis e altamente
perturbadores no futuro.

Esse esforço envolveu um exercício de planejamento de cenário “sem precedentes”
envolvendo 75 especialistas em desenvolvimento da USAID, bem como a criação de uma
unidade de previsão estratégica, que tentará garantir que as previsões futuras sejam
incluídas nas próprias políticas da agência e em suas contribuições para todo o governo.
planejamento estratégico, de acordo com Joshua Kaufman, diretor do escritório de
políticas do Gabinete de Política, Planejamento e Aprendizagem da USAID.
Quando a Organização Mundial da Saúde declarou o COVID-19 uma pandemia em março,
a USAID criou uma força-tarefa para gerenciar sua resposta, como normalmente faz no
caso de grandes crises. Mas os líderes da USAID também entenderam que o COVID-19 era
diferente de outros desastres em aspectos importantes, disse Kaufman.
“Percebemos que havia outros problemas semelhantes por aí.”
- Joshua Kaufman, diretor do escritório de políticas do USAID Bureau for Policy, Planning &
Learning
Primeiro, apresentou uma crise global de saúde e humanitária além da escala de qualquer
coisa que a agência enfrentou antes. Em segundo lugar, produziu impactos indiretos
imediatos para outras prioridades de desenvolvimento, como pobreza, insegurança
alimentar, educação e governança. E, finalmente, a pandemia criou enormes interrupções
para as próprias operações da USAID, bem como para as de seus parceiros de
implementação, contrapartes nos países e outros doadores.
“Ficou claro que esses impactos continuariam por um longo período de tempo, em alguns
casos por anos”, disse Kaufman.
Com isso em mente, a agência deu início a um processo de planejamento denominado
“Over the Horizon”, com o objetivo de ajudar a USAID a se preparar para os efeitos de
médio e longo prazo do COVID-19.
A primeira etapa foi uma análise da paisagem, que identificou cinco tendências principais
que provavelmente resultariam da pandemia, com implicações para os próximos anos.

Estes incluíram impactos de segurança nacional - particularmente relacionados à resposta
internacional do governo chinês à pandemia durante uma era de "grande competição de
poder" - impactos diretos e indiretos na saúde, crise macroeconômica em escalas global e
nacional, crise microeconômica em nível doméstico e individual e impactos na
governança, democracia e estabilidade, disse Kaufman.
Com essas cinco tendências principais como ponto de partida, a agência mapeou 31
cenários diferentes em um continuum de piores e melhores casos relacionados a cada um
desses temas. Essa análise ajudou a informar os objetivos da agência em relação à
resposta de médio e longo prazo ao COVID-19. Eles se concentram em melhorar a
resiliência e diminuir a instabilidade em nível nacional, apoiando as comunidades e
famílias mais vulneráveis e reforçando os sistemas de saúde e a segurança sanitária global.
Esses objetivos amplos são sustentados por 32 recomendações específicas, que incluem
uma combinação de etapas programáticas relacionadas aos objetivos de desenvolvimento
da USAID, bem como recomendações operacionais relacionadas aos próprios processos
corporativos da agência.
Entre essas últimas recomendações estava a criação de uma unidade de previsão
estratégica, que buscará aplicar tipos semelhantes de previsão e planejamento de
cenários utilizados em resposta ao COVID-19 para ajudar a agência e seus homólogos do
país a se prepararem melhor para outros eventos perturbadores que podem ocorrer no
futuro.
“As pandemias, como estamos vendo agora, são algo que pode ter um impacto global, ter
um impacto direto sobre nós como uma agência, provavelmente acontecerá em algum
ponto ao longo de um horizonte de tempo razoável, mas em qualquer ano são
imprevisíveis e improvável de acontecer ”, disse Kaufman.
“Percebemos que havia outros problemas semelhantes por aí”, acrescentou.

Isso pode incluir choques climáticos, crises de refugiados ou as implicações de várias
“metatendências”, disse Kaufman, como a proliferação do aprendizado de máquina e da
inteligência artificial, ou a geopolítica da competição entre grandes potências.
O objetivo da unidade de previsão estratégica será “entender melhor essas tendências ...
mas depois vinculá-las à realidade de quais são as prioridades e processos da USAID”,
disse Kaufman.
Essa unidade ficará alojada dentro de um escritório existente no Gabinete de Política,
Planeamento e Aprendizagem da USAID - e por isso não requer notificação do Congresso
para ser criada, disse Kaufman - e procurará alimentar os processos de política
governamental, como as contribuições da USAID para a Estratégia de Segurança Nacional
e seu plano estratégico conjunto com o Departamento de Estado .
A unidade de previsão estratégica - que se baseia no trabalho iniciado em seu Laboratório
de Desenvolvimento Global dos EUA - também buscará "empurrar" suas análises para as
missões e parceiros da USAID nos países à medida que implementam as estratégias de
cooperação para o desenvolvimento de cinco anos que foram concluídas ao longo o
último ano.
“Em muitos casos, iremos construir a partir de coisas que já temos feito como uma
agência e procurar escalá-las ou aplicá-las de uma forma mais rigorosa”, disse Kaufman,
acrescentando que poderia incluir a revisão da agência orientação interna para exigir que
todas as políticas e estratégias futuras da USAID incluam uma seção de previsão.
Kaufman acrescentou que, embora as recomendações que saíram do Over the Horizon
estejam totalmente ou parcialmente dentro do "interesse administrável" da USAID - ou
seja, são coisas que a agência pode fazer com sua própria autoridade - ferramentas como
a previsão estratégica também podem ser usadas para informar o orçamento discussões.
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O Estado do Planeta: Secretário-Geral da ONU pede intensificação
de esforços em mudanças climáticas
Discurso do Secretário-Geral da ONU sobre o estado do planeta
Em 2 de dezembro, na Universidade de Columbia, o Secretário-Geral da ONU, António
Guterres, fez um discurso marcante sobre o estado do planeta , preparando o terreno
para uma ambição dramaticamente ampliada sobre as mudanças climáticas no próximo
ano. Abaixo estão as observações completas:
Presidente Bollinger,
Caros amigos,
Agradeço a Columbia University por hospedar este encontro - e dou as boas-vindas a todos aqueles
que se juntam online em todo o mundo.
Nós nos encontramos dessa maneira incomum ao entrarmos no último mês deste ano tão incomum.
Estamos enfrentando uma pandemia devastadora, novos patamares de aquecimento global, novos
baixos de degradação ecológica e novos reveses em nosso trabalho em direção a objetivos globais para
um desenvolvimento mais equitativo, inclusivo e sustentável.
Para simplificar, o estado do planeta está quebrado.
Caros amigos,
A humanidade está travando uma guerra contra a natureza.
Isso é suicídio.
A natureza sempre revida - e já está fazendo isso com força e fúria crescentes.

A biodiversidade está entrando em colapso. Um milhão de espécies estão em risco de extinção.
Os ecossistemas estão desaparecendo diante de nossos olhos.
Os desertos estão se espalhando.
Zonas úmidas estão sendo perdidas.
Todos os anos, perdemos 10 milhões de hectares de florestas.
Os oceanos estão sobre explorados - e sufocando com resíduos de plástico. O dióxido de carbono que
absorvem está acidificando os mares.
Os recifes de coral estão descoloridos e morrendo.
A poluição do ar e da água está matando 9 milhões de pessoas anualmente - mais de seis vezes o
número atual da pandemia.
E com as pessoas e o gado invadindo ainda mais os habitats dos animais e perturbando os espaços
selvagens, pudemos ver mais vírus e outros agentes causadores de doenças saltarem dos animais
para os humanos.
Não vamos esquecer que 75 por cento das doenças infecciosas humanas novas e emergentes são
zoonóticas.
Hoje, dois novos relatórios oficiais da Organização Meteorológica Mundial e do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente mostram o quão perto estamos de uma catástrofe climática.
2020 está a caminho de ser um dos três anos mais quentes já registrados em todo o mundo - mesmo
com o efeito de resfriamento do La Niña deste ano.
A última década foi a mais quente da história da humanidade.
O calor do oceano está em níveis recordes.
Este ano, mais de 80 por cento dos oceanos do mundo sofreram ondas de calor marinhas.
No Ártico, 2020 viu um calor excepcional, com temperaturas de mais de 3 graus Celsius acima da média
- e mais de 5 graus no norte da Sibéria.
O gelo do mar Ártico em outubro foi o mais baixo já registrado - e agora o recongelamento foi o mais
lento já registrado.
O gelo da Groenlândia continuou seu declínio de longo prazo, perdendo uma média de 278
gigatoneladas por ano.
O permafrost está derretendo e liberando metano, um potente gás de efeito estufa.
Incêndios e inundações apocalípticos, ciclones e furacões são cada vez mais o novo normal.

A temporada de furacões no Atlântico Norte viu 30 tempestades, mais do que o dobro da média de
longo prazo e quebrando o recorde de uma temporada completa.
A América Central ainda está se recuperando de dois furacões consecutivos, parte do período mais
intenso dessas tempestades nos últimos anos.
No ano passado, esses desastres custaram ao mundo US $ 150 bilhões.
Os bloqueios do COVID-19 reduziram temporariamente as emissões e a poluição.
Mas os níveis de dióxido de carbono ainda estão em níveis recordes - e aumentando.
Em 2019, os níveis de dióxido de carbono atingiram 148 por cento dos níveis pré-industriais.
Em 2020, a tendência de alta continuou, apesar da pandemia.
O metano disparou ainda mais - para 260 por cento.
O óxido nitroso, um poderoso gás de efeito estufa, mas também um gás que prejudica a camada de
ozônio, aumentou 123%.
Enquanto isso, as políticas climáticas ainda não estão à altura do desafio.
As emissões são 62% mais altas agora do que quando as negociações internacionais sobre o clima
começaram em 1990.
Cada décimo de grau de aquecimento é importante.
Hoje, estamos com 1,2 grau de aquecimento e já testemunhamos extremos climáticos e volatilidade
sem precedentes em todas as regiões e em todos os continentes.
Estamos caminhando para um aumento de temperatura estrondoso de 3 a 5 graus Celsius neste
século.
A ciência é cristalina: para limitar o aumento da temperatura em 1,5 grau Celsius acima dos níveis préindustriais, o mundo precisa diminuir a produção de combustível fóssil em cerca de 6% ao ano até
2030.
Em vez disso, o mundo está indo na direção oposta - planejando um aumento anual de 2 por cento.
As consequências do ataque ao nosso planeta estão impedindo nossos esforços para eliminar a
pobreza e colocando em risco a segurança alimentar.
E está tornando nosso trabalho pela paz ainda mais difícil, já que as interrupções geram instabilidade,
deslocamento e conflito.
Não é por acaso que setenta por cento dos países mais vulneráveis ao clima também estão entre os
mais frágeis política e economicamente.
Não é por acaso que dos 15 países mais suscetíveis aos riscos climáticos, oito hospedam uma força de
paz das Nações Unidas ou missão política especial.

Como sempre, os impactos afetam mais fortemente as pessoas mais vulneráveis do mundo.
Aqueles que menos fizeram para causar o problema são os que mais sofrem.
Mesmo no mundo desenvolvido, os marginalizados são as primeiras vítimas de desastres e os últimos a
se recuperar.
Caros amigos,
Vamos ser claros: as atividades humanas estão na raiz de nossa queda em direção ao caos.
Mas isso significa que a ação humana pode ajudar a resolvê-lo.
Fazer as pazes com a natureza é a tarefa definidora do século 21. Deve ser a prioridade máxima para
todos, em todos os lugares.
Nesse contexto, a recuperação da pandemia é uma oportunidade.
Podemos ver raios de esperança na forma de uma vacina.
Mas não existe vacina para o planeta.
A natureza precisa de um resgate.
Ao superar a pandemia, também podemos evitar o cataclismo climático e restaurar nosso planeta.
Este é um teste épico de política. Mas, em última análise, este é um teste moral.
Os trilhões de dólares necessários para a recuperação do COVID são dinheiro que estamos pegando
emprestado das gerações futuras. Até o último centavo.
Não podemos usar esses recursos para estabelecer políticas que os sobrecarregam com uma montanha
de dívidas em um planeta destruído.
É hora de acionar o “botão verde”. Temos a chance de não simplesmente reiniciar a economia mundial,
mas de transformá-la.
Uma economia sustentável impulsionada por energias renováveis criará novos empregos,
infraestrutura mais limpa e um futuro resiliente.
Um mundo inclusivo ajudará a garantir que as pessoas possam desfrutar de uma saúde melhor e do
pleno respeito aos seus direitos humanos, e viver com dignidade em um planeta saudável.
A recuperação de COVID e o reparo de nosso planeta devem ser os dois lados da mesma moeda.
Caros amigos,
Deixe-me começar com a emergência climática. Enfrentamos três imperativos para enfrentar a crise
climática:
Primeiro, precisamos alcançar a neutralidade global de carbono nas próximas três décadas.

Em segundo lugar, temos que alinhar as finanças globais por trás do Acordo de Paris, o plano mundial
para ações climáticas.
Terceiro, devemos entregar um avanço na adaptação para proteger o mundo - e especialmente as
pessoas e países mais vulneráveis - dos impactos climáticos.
Deixe-me ver isso.
Em primeiro lugar, a neutralidade de carbono - emissão zero de gases de efeito estufa.
Nas últimas semanas, vimos desenvolvimentos positivos importantes.
A União Europeia se comprometeu a se tornar o primeiro continente neutro para o clima até 2050 - e
espero que decida reduzir suas emissões para pelo menos 55% abaixo dos níveis de 1990 até 2030.
O Reino Unido, o Japão, a República da Coréia e mais de 110 países se comprometeram com a
neutralidade de carbono até 2050.
O próximo governo dos Estados Unidos anunciou exatamente o mesmo objetivo.
A China se comprometeu a chegar lá antes de 2060.
Isso significa que, no início do próximo ano, os países que representam mais de 65% das emissões
globais de dióxido de carbono e mais de 70% da economia mundial terão assumido compromissos
ambiciosos com a neutralidade de carbono.
Devemos transformar esse impulso em um movimento.
O objetivo central das Nações Unidas para 2021 é construir uma verdadeira Coalizão Global pela
Neutralidade do Carbono.
Acredito firmemente que 2021 pode ser um novo tipo de ano bissexto - o ano de um salto quântico em
direção à neutralidade de carbono.
Todos os países, cidades, instituições financeiras e empresas devem adotar planos de transição para
emissões líquidas zero até 2050 - e encorajo os principais emissores a liderar a tomada de medidas
decisivas agora para entrar no caminho certo e alcançar essa visão, que significa cortar as emissões
globais em 45% até 2030 em comparação com os níveis de 2010. E isso deve ficar claro nas
Contribuições Determinadas Nacionalmente.
Cada indivíduo também deve fazer sua parte - como consumidores, como produtores, como
investidores.
A tecnologia está do nosso lado.
Uma análise econômica sólida é nossa aliada.
Mais da metade das usinas de carvão em operação hoje custa mais para operar do que construir novas
energias renováveis do zero.

O negócio do carvão está se dissolvendo em fumaça.
A Organização Internacional do Trabalho estima que, apesar da inevitável perda de empregos, a
transição para a energia limpa resultará na criação de 18 milhões de empregos até 2030.
Mas uma transição justa é absolutamente crítica.
Devemos reconhecer os custos humanos da mudança de energia.
Proteção social, renda básica temporária, requalificação e qualificação podem apoiar os trabalhadores
e amenizar as mudanças causadas pela descarbonização.
Caros amigos,
A energia renovável é agora a primeira escolha não apenas para o meio ambiente, mas para a
economia.
Mas existem sinais preocupantes.
Alguns países usaram a crise para reverter as proteções ambientais.
Outros estão expandindo a exploração dos recursos naturais e recuando da ambição climática.
Os membros do G20, em seus pacotes de resgate, estão agora gastando 50% a mais em setores ligados
à produção e consumo de combustíveis fósseis do que em energia de baixo carbono.
E além dos anúncios, todos devem passar por um teste de credibilidade.
Deixe-me dar um exemplo, o exemplo do transporte.
Se o setor de navegação fosse um país, seria o sexto maior emissor de gases de efeito estufa do
mundo.
Na Cúpula de Ação do Clima do ano passado, lançamos a Getting to Zero Shipping Coalition para
promover a redução de emissões zero para embarcações de alto mar até 2030.
No entanto, as políticas atuais não estão de acordo com essas promessas.
Precisamos ver medidas regulatórias e fiscais aplicáveis para que o setor de transporte marítimo possa
cumprir seus compromissos.
Caso contrário, o navio líquido zero terá navegado.
Exatamente o mesmo se aplica à aviação.
Caros amigos,
Os signatários de Paris são obrigados a apresentar suas Contribuições Nacionalmente Determinadas
revisadas e aprimoradas com suas metas de corte de emissões para 2030.

Daqui a dez dias, junto com a França e o Reino Unido, estou convocando uma Cúpula da Ambição do
Clima para marcar o quinto aniversário do Acordo de Paris.
Daqui a menos de um ano, nos encontraremos em Glasgow para a COP26.
Esses momentos são oportunidades que não podemos perder para as nações detalharem como vão
avançar e construir melhor, reconhecendo as responsabilidades comuns, mas diferenciadas à luz das
circunstâncias nacionais - como afirmado no Acordo de Paris - mas com o objetivo comum de
neutralidade de carbono até 2050 .
Em segundo lugar, deixe-me voltar à questão-chave de finanças.
Os compromissos de emissões líquidas zero estão enviando um sinal claro aos investidores, mercados e
ministros das finanças.
Mas precisamos ir mais longe.
Precisamos que todos os governos traduzam essas promessas em políticas, planos e metas com prazos
específicos. Isso proporcionará certeza e confiança para que as empresas e o setor financeiro invistam
com lucro líquido zero.
Está na hora:
Para colocar um preço no carbono.
Para eliminar gradualmente o financiamento de combustíveis fósseis e acabar com os subsídios aos
combustíveis fósseis.
Para interromper a construção de novas usinas de carvão - e interromper o financiamento da energia a
carvão no mercado interno e no exterior.
Transferir a carga tributária da renda para o carbono e dos contribuintes para os poluidores.
Integrar a meta de neutralidade de carbono em todas as políticas e decisões econômicas e fiscais.
E para tornar obrigatórias as divulgações de riscos financeiros relacionados ao clima.
O financiamento deve ir para a economia verde, resiliência, adaptação e programas de transição justa.
Precisamos alinhar todos os fluxos financeiros públicos e privados por trás do Acordo de Paris e dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
As instituições multilaterais, regionais e nacionais de desenvolvimento e os bancos privados devem se
comprometer a alinhar seus empréstimos ao objetivo líquido zero global.
Apelo a todos os proprietários e gestores de ativos para descarbonizar seus portfólios e se juntar às
principais iniciativas e parcerias lançadas pelas Nações Unidas, incluindo a Global Investors for
Sustainable Development Alliance e a Net-Zero Asset Owners Alliance hoje com US $ 5,1 trilhões de
dólares em ativos.

As empresas precisam ajustar seus modelos de negócios - e os investidores precisam exigir das
empresas informações sobre a resiliência desses modelos.
Os fundos de pensão do mundo administram US $ 32 trilhões de dólares em ativos, colocando-os em
uma posição única para mover a agulha deve mover a agulha e mostrar o caminho.
Apelo aos países desenvolvidos para cumprir sua promessa de longa data de fornecer US $ 100 bilhões
de dólares anualmente para apoiar os países em desenvolvimento a alcançar nossas metas climáticas
comuns.
Nós ainda não estamos lá.
Isso é uma questão de equidade, justiça, solidariedade e interesse próprio esclarecido.
E peço a todos os países que cheguem a um acordo sobre o Artigo 6 do Acordo de Paris, enquanto se
preparam para a COP26, para nos fornecer as regras claras, justas e ambientalmente corretas de que
os mercados de carbono precisam para funcionar plenamente.
Saúdo o trabalho da força-tarefa lançada em setembro, com membros representando 20 setores e 6
continentes, para desenvolver um plano para mercados privados de compensação de carbono em
grande escala.
Terceiro, precisamos de um avanço na adaptação e resiliência.
Estamos em uma corrida contra o tempo para nos adaptarmos a um clima em rápida mudança.
A adaptação não deve ser o componente esquecido da ação climática.
Até agora, a adaptação representa apenas 20 por cento do financiamento climático, atingindo US $
30 bilhões em média em 2017 e 2018.
Isso atrapalha nosso trabalho essencial para a redução do risco de desastres.
Também não é inteligente.
A Comissão Global de Adaptação descobriu que cada $ 1 investido em adaptação poderia render quase
$ 4 em benefícios.
Temos um imperativo moral e um caso econômico claro para apoiar os países em desenvolvimento a
se adaptarem e criarem resiliência aos impactos climáticos atuais e futuros.
Antes da COP 26, todos os doadores e os Bancos Multilaterais e Nacionais de Desenvolvimento devem
se comprometer a aumentar a parcela do financiamento de adaptação e resiliência para pelo menos 50
por cento de seu apoio ao financiamento climático.
Sistemas de alerta precoce, infraestrutura resiliente ao clima, agricultura melhorada em terras secas,
proteção de manguezais e outras medidas podem dar ao mundo um dividendo duplo: evitar perdas
futuras e gerar ganhos econômicos e outros benefícios.
Precisamos mudar para um suporte de adaptação preventiva e sistemática em grande escala.

Isso é especialmente urgente para pequenos Estados insulares em desenvolvimento, que enfrentam
uma ameaça existencial.
A corrida pela resiliência é tão importante quanto a corrida pelo zero líquido.
Caros amigos,
Mas devemos lembrar: não pode haver separação entre a ação climática e o quadro planetário mais
amplo. Tudo está interligado - os bens comuns globais e o bem-estar global.
Isso significa que devemos agir de forma mais ampla, mais holística, em muitas frentes, para garantir a
saúde de nosso planeta, da qual depende toda a vida.
A natureza nos alimenta, nos veste, mata nossa sede, gera nosso oxigênio, molda nossa cultura e nossa
fé e forja nossa própria identidade.
2020 deveria ter sido um “super ano” para a natureza, mas a pandemia tinha outros planos para nós.
Agora devemos usar 2021 para resolver nossa emergência planetária.
No próximo ano, os países se reunirão em Kunming para forjar uma estrutura de biodiversidade pós2020 para deter a crise de extinção e colocar o mundo no caminho para uma vida em harmonia com a
natureza.
O mundo não cumpriu nenhuma das metas globais de biodiversidade estabelecidas para 2020.
Portanto, precisamos de muito mais ambição e maior compromisso para cumprir metas mensuráveis e
meios de implementação, especialmente mecanismos de financiamento e monitoramento.
Isso significa:
- Mais e maiores áreas de conservação geridas de forma eficaz, para que o nosso ataque às espécies e
ecossistemas possa ser interrompido;
- Agricultura e pesca positivas para a biodiversidade, reduzindo nossa superexploração e destruição do
mundo natural,
- Eliminação progressiva dos subsídios negativos - os subsídios que destroem solos saudáveis, poluem
nossos cursos de água e nos levam a pescar nossos oceanos vazios.
- Mudança da mineração de recursos extrativos insustentáveis e negativos para a natureza, para
padrões mais amplos de consumo sustentável.
A biodiversidade não é apenas uma vida selvagem bonita e carismática; é a teia viva e viva da vida.
Também em 2021, os países realizarão a Conferência do Oceano para proteger e melhorar a saúde dos
ambientes marinhos do mundo.

A sobrepesca deve parar; a poluição química e de resíduos sólidos - plásticos em particular - deve ser
reduzida drasticamente; as reservas marinhas devem aumentar significativamente; e as áreas costeiras
precisam de maior proteção.
A economia azul oferece um potencial notável. Os bens e serviços do oceano já geram US $ 2,5 trilhões
a cada ano e contribuem com mais de 31 milhões de empregos diretos em tempo integral - pelo menos
até a pandemia.
Precisamos de ação urgente em escala global para colher esses benefícios, mas proteger os mares e
oceanos do mundo das muitas pressões que enfrentam.
A conferência global do próximo ano sobre transporte sustentável em Pequim também deve fortalecer
este setor vital, ao mesmo tempo em que aborda sua pegada ambiental negativa.
O Food Systems Summit deve ter como objetivo transformar a produção e o consumo global de
alimentos. Os sistemas alimentares são uma das principais razões pelas quais não estamos
conseguindo permanecer dentro dos limites ecológicos do nosso planeta.
No início de 2021, lançaremos a Década das Nações Unidas para a Restauração de Ecossistemas com
foco na prevenção, travamento e reversão da degradação de florestas, terras e outros ecossistemas em
todo o mundo. A Década é um grito de guerra para todos que desejam enfrentar as crises gêmeas da
perda de biodiversidade e das mudanças climáticas com ações práticas e práticas.
A Conferência Internacional sobre Gestão de Produtos Químicos estabelecerá uma estrutura pós-2020
sobre produtos químicos e resíduos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma gestão
adequada de produtos químicos poderia prevenir pelo menos 1,6 milhão de mortes por ano.
2021 também será fundamental para o avanço da Nova Agenda Urbana. As cidades do mundo são
linhas de frente fundamentais para o desenvolvimento sustentável - vulneráveis a desastres, mas
vetores de inovação e dinamismo. Não nos esqueçamos de que mais de 50% da humanidade já vive
em cidades - e esse número chegará a quase 70% em 2050.
Em resumo, o próximo ano nos dará uma grande variedade de oportunidades para interromper a
pilhagem e iniciar a cura.
Um de nossos melhores aliados é a própria natureza.
Reduzir drasticamente o desmatamento e restaurar sistemicamente as florestas e outros ecossistemas
é a maior oportunidade única baseada na natureza para a mitigação do clima.
Na verdade, as soluções baseadas na natureza podem fornecer um terço das reduções líquidas nas
emissões de gases de efeito estufa necessárias para cumprir as metas do Acordo de Paris.
O Fórum Econômico Mundial estimou que as oportunidades de negócios em toda a natureza podem
criar 191 milhões de empregos até 2030.
Só a Grande Muralha Verde da África criou 335.000 empregos.

O conhecimento indígena, destilado ao longo de milênios de contato próximo e direto com a natureza,
pode ajudar a apontar o caminho.
Os povos indígenas representam menos de 6 por cento da população mundial, mas são
administradores de 80 por cento da biodiversidade mundial terrestre.
Já sabemos que a natureza administrada por povos indígenas está diminuindo menos rapidamente do
que em outros lugares.
Com os povos indígenas vivendo em terras que estão entre as mais vulneráveis à mudança climática e à
degradação ambiental, é hora de ouvir suas vozes, recompensar seus conhecimentos e respeitar seus
direitos.
Vamos também reconhecer o papel central das mulheres.
Os impactos das mudanças climáticas e da degradação ambiental recaem mais fortemente sobre as
mulheres. Eles são 80 por cento dos deslocados pelas mudanças climáticas.
Mas as mulheres também são a espinha dorsal da agricultura e as principais administradoras dos
recursos naturais. Eles estão entre os principais defensores dos direitos humanos ambientais.
E a representação das mulheres nos parlamentos nacionais tem estado diretamente ligada à assinatura
de acordos de ação climática.
À medida que a humanidade elabora estratégias para governança de recursos naturais, preservação
ambiental e construção de uma economia verde, precisamos de mais mulheres na tomada de decisões.
Caros amigos,
Detalhei uma emergência, mas também vejo esperança.
Vejo uma história de avanços que mostra o que pode ser feito - desde resgatar a camada de ozônio até
reduzir as taxas de extinção e expandir as áreas protegidas.
Muitas cidades estão se tornando mais verdes.
A economia circular está reduzindo o desperdício.
As leis ambientais têm alcance crescente.
Pelo menos 155 Estados-Membros das Nações Unidas agora reconhecem legalmente que um meio
ambiente saudável é um direito humano básico.
E a base de conhecimento é maior do que nunca.
Fiquei muito satisfeito ao saber pelo presidente Bollinger que a Universidade de Columbia lançou uma
Escola do Clima, a primeira nova escola aqui em um quarto de século - parabéns. Esta é uma
demonstração maravilhosa de erudição e liderança.

Fico feliz em saber que tantos membros da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável
estão conosco hoje como convidados especiais - presidentes de universidades, reitores, reitores,
professores e outros acadêmicos.
A iniciativa Impacto Acadêmico das Nações Unidas está trabalhando com instituições de ensino
superior em todo o mundo. As contribuições das universidades são essenciais para o nosso sucesso.
Caros amigos,
Um novo mundo está tomando forma.
Cada vez mais pessoas estão reconhecendo os limites dos parâmetros convencionais, como o Produto
Interno Bruto, em que atividades prejudiciais ao meio ambiente contam como vantagens econômicas.
As mentalidades estão mudando.
Mais e mais pessoas estão entendendo a necessidade de fazer suas próprias escolhas diárias para
reduzir sua pegada de carbono e respeitar os limites planetários.
E vemos ondas inspiradoras de mobilização social por parte dos jovens.
De protestos nas ruas a advocacy on-line ...
Da educação em sala de aula ao envolvimento da comunidade ...
De cabines de votação a locais de trabalho ...
Os jovens estão pressionando os mais velhos a fazer o que é certo. E nós estamos em uma
universidade.
Este é um momento de verdade para as pessoas e para o planeta.
COVID e o clima nos levaram a um limiar.
Não podemos voltar ao velho normal de desigualdade, injustiça e domínio imprudente sobre a Terra.
Em vez disso, devemos dar um passo em direção a um caminho mais seguro, sustentável e igualitário.
Temos um projeto: a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris
sobre mudanças climáticas.
A porta está aberta; as soluções estão aí.
Agora é a hora de transformar a relação da humanidade com o mundo natural - e entre si.
E devemos fazer isso juntos.
Solidariedade é humanidade. Solidariedade é sobrevivência.
Essa é a lição de 2020.

Com o mundo em desunião e desordem tentando conter a pandemia, vamos aprender a lição e mudar
o curso para o período crucial que temos pela frente.
Obrigado.
FONTE:https://www.youtube.com/watch?v=2BpFEoGK4jU

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

