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Capacitação para Gestores para Iniciativa Construindo
Cidades Resilientes em Campinas
Prefeitura de Valinhos adere a Iniciativa Construindo Cidades Resilientes 2030,
organizada pela ONU

Nesta sexta-feira (7), a Prefeitura de Valinhos, por meio da Secretaria de Segurança
Pública e Cidadania e da Defesa Civil do município, aderiu a iniciativa Construindo
Cidades Resilientes 2030 (MCR2030), promovida pela Organização das Nações Unidas
(ONU), que visa tornar as cidades resilientes, reduzindo o risco de desastres e
promovendo o desenvolvimento sustentável. A adesão foi realizada na sede da Defesa
Civil de Campinas, local onde a equipe da Defesa Civil de Valinhos também recebeu a
primeira capacitação da MCR2030 nesta sexta.
O objetivo da iniciativa é melhorar a compreensão dos municípios sobre os riscos, para
que, assim, seja possível diminui-los, além de reforçar a capacidade de desenvolver e
implementar estratégias locais para fortalecer a resiliência. Dessa forma, a MCR2030 visa
assegurar que os municípios estejam se tornando inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis até 2030, contribuindo para diversos objetivos globais.

Para isso, a iniciativa propõe um roteiro de três etapas para a resiliência, que vão desde a
conscientização até a implementação das ações para redução do risco de desastres. As
etapas da MCR2030 são organizadas de forma colaborativa entre as cidades e outras
partes interessadas, promovendo diálogo entre os níveis nacional, subnacional e local.
Valinhos, ao aderir a iniciativa, passa a ter acesso a um ambiente de aprendizagem e
assistência que auxiliará o município a reduzir cada vez mais o risco de desastres, por meio
de planejamentos estratégicos, além de tornar seu desenvolvimento mais sustentável.
http://www.valinhos.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-valinhos-adere-iniciativaconstruindo-cidades-resilientes-2030-organizada

Taxa de morte por Covid-19 entre pessoas de 40 anos
quadruplicou no Brasil
Um alerta do braço da Organização Mundial da Saúde nas Américas revela a gravidade da
Covid-19 entre adultos e especialmente jovens.
Em comunicado, a Organização Pan-Americana da Saúde, Opas, afirmou que a taxa de
internações e morte entre pessoas mais jovens está subindo em toda a região.
Brasil
Segundo a diretora-geral da agência, Carissa Etienne, a situação é grave no Brasil, onde os
índices de mortalidade por Covid-19 entre pessoas com menos de 39 anos dobraram. O de
pacientes na faixa de 40 anos chegou a quadruplicar.
Já o número de óbitos entre brasileiros de 50 a 60 anos, que contraem o novo
coronavírus, triplicou.
Etienne ressalta que essas consequências são duras não só para as famílias que perdem
seus entes queridos, mas para sociedades inteiras.
A situação também é crítica no Chile, onde os níveis de internações de pacientes abaixo
de 39 anos subiram mais de 70% nos últimos meses.
Em algumas áreas dos Estados Unidos, são jovens na faixa de 20 anos que estão sendo
hospitalizados por causa da pandemia.
Chances de sobreviver
No início da crise global de saúde, os hospitais ficaram lotados com pessoas idosas e com
as chamadas comorbidades e doenças crônicas, mas agora a pandemia acometeu os mais
jovens.

A chefe da Opas explica que como os jovens têm mais chance de sobreviver, eles tendem
a ficar internados mais tempo, o que eleva a taxa de ocupação dos leitos dos hospitais.
Carissa Etienne afirma que se esses níveis de contaminação continuarem, em três meses
os países da região terão de aumentar o número de leitos nas Unidades de Tratamento
Intensivo, UTIs.
Uma outra consequência será a necessidade de aumentar e treinar mais profissionais de
saúde.
Resposta
E como esta é uma situação insustentável, a Opas insiste na urgência de se manter as
medidas de prevenção evitando a contaminação com o vírus.
Etienne afirma que os países devem continuar suas campanhas de informação e
comunicação para combater a pandemia, uma vez que as vacinas não são o único caminho
para reduzir as infecções, mas sim parte de uma resposta conjunta ao vírus.
Até o momento, 40% das mortes por Covid em todo o mundo, na semana passada,
ocorreram nas Américas.
Os níveis de infecção estão subindo rapidamente nas Guianas, Argentina e Colômbia, na
Guatemala e Costa Rica.
Vulcão
No Caribe, Cuba e Porto Rico são os que mais notificam novos casos.
E após a erupção do vulcão La Soufriere, São Vicente e Granadinas registraram um
aumento de casos entre as pessoas que tiveram que abandonar suas casas devido ao
desastre natural.
Somente na última semana, mais de 1,3 milhão de pessoas foram infectadas com o vírus
nas Américas, e 36 mil morreram por causa de complicações geradas pela doença.
FONTE;https://news.un.org/pt/story/2021/05/1749842?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=04c9c2ff65EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_07_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-04c9c2ff65-105027597

Epidemias que não aconteceram: lições para a próxima
pandemia
Resolve to Save Lives, uma inciativa da Vital Strategies, lançou um relatório digital
interativo inédito destacando “ Epidemias que não aconteceram” para mostrar como a

trajetória de surto pode ser alterada. Enquanto os governos lutam com a devastação
contínua do COVID -19 – e procuram lições para a próxima pandemia – o relatório serve
como um apelo à ação para os líderes globais.
FONTE:https://preventepidemics.org/epidemics-that-didnt-happen/

OPINIÃO: a natureza ajudará a promover uma recuperação
de COVID-19 melhor e mais rápida
por Nigel Topping
Nas últimas décadas, o desmatamento, a perda de biodiversidade e a poluição
destruíram o capital natural do qual dependemos, ajudando a acelerar as mudanças
climáticas e nos colocando em maior risco com seus impactos.
Mas podemos mudar isso, tornando a década de 2020 uma era de recuperação e
regeneração e garantindo que dentro da década, a natureza está absorvendo e
armazenando dióxido de carbono, apoiando empregos e meios de subsistência e
permitindo-nos prosperar apesar dos choques climáticos.
Este desafio exige a forma inclusiva e em rede de multilateralismo que o Secretário-Geral
das Nações Unidas, António Guterres, apelou, que reconhece que vivemos num mundo
interligado e inclui o apoio da sociedade civil, cidades, empresas, governos locais e
jovens. É por isso que minha função foi criada - mobilizar atores fora dos governos
nacionais para impulsionar uma transformação maior e mais rápida.
Os governos têm a oportunidade de colocar esse multilateralismo em movimento este
ano. A cúpula da Convenção das Nações Unidas sobre a Biodiversidade na China em
outubro poderia estabelecer uma estrutura internacional que catalise a reversão da perda
de biodiversidade na década de 2020. A cúpula do clima da ONU COP26 na Grã-Bretanha
em novembro poderia fortalecer os esforços globais para reduzir as emissões pela metade
e regenerar a natureza até 2030.
Mas empresas, investidores, cidades e regiões não podem se dar ao luxo de esperar por
esses sinais políticos. Eles precisam antecipar a transformação, comprometendo-se a
trabalhar com a natureza, e não contra a natureza - dando assim aos governos a confiança
para aumentar suas metas e alimentando um ciclo de ambição sempre crescente.
É assim que nos recuperaremos melhor e mais rápido do golpe econômico e de saúde da
Covid-19. O trabalho 'positivo para a natureza' pode gerar 395 milhões de empregos e US
$ 10,1 trilhões em oportunidades de negócios até 2030, de acordo com o Fórum
Econômico Mundial. Isso inclui o uso de sensores e satélites para aumentar a
produtividade das safras, restaurando manguezais, diversificando dietas com mais frutas e
vegetais e expandindo as fontes de energia renovável.
O projeto da Grande Muralha Verde da África, por exemplo, visa criar 350.000 empregos,
fornecer segurança alimentar para 20 milhões de pessoas e sequestrar 250 milhões de
toneladas de carbono até 2030 - em uma das regiões mais pobres do mundo e impedir a

expansão do Deserto do Saara restaurando os desmatados e terras degradadas em 8.000
quilômetros. Área.
Empresas, investidores e governos locais e nacionais precisam trabalhar com os países em
desenvolvimento que abrigam algumas das maiores riquezas naturais do mundo incluindo os seis países que compartilham a Bacia do Congo, que abrange 314 milhões de
hectares de floresta primária velha, densa e ecologicamente valiosa .
O lugar da natureza na corrida
Em uma economia positiva para a natureza, florestas, turfeiras, manguezais e terras
agrícolas se tornarão um sumidouro líquido de dióxido de carbono, em vez de uma fonte
de emissões e, a partir de agora, esses benefícios podem ajudar a erradicar a pobreza e a
fome e a criar empregos, de acordo com o Centro de Resiliência de Estocolmo.
A maneira mais direta e econômica de fazer isso é preservar, proteger e restaurar os
ambientes naturais sempre que possível - mantendo os estoques de carbono natural
terrestre intactos - e cultivar e pastar em harmonia com a natureza. Isso tem que
acontecer à medida que a população cresce e a renda aumenta, elevando a demanda por
alimentos em 50%, segundo o World Resources Institute.
As campanhas da ONU Race to Zero e Race to Resilience estão elevando o papel que a
natureza pode desempenhar na aceleração das reduções de emissões e adaptação às
mudanças climáticas.
O Race to Zero, lançado em 2020, compromete as organizações a seguir critérios robustos
para alcançar zero emissões, incluindo metas de curto prazo e relatórios de progresso
regulares com compromissos para acabar com o desmatamento, mudar para a agricultura
regenerativa e restaurar terras degradadas.
A Race to Resilience, lançada este ano, está mobilizando empresas, investidores e
governos locais para apoiar o trabalho de adaptação climática liderado localmente com
iniciativas em questões que vão desde o alívio do estresse hídrico até a restauração de
manguezais e terras, e ajudando instituições financeiras a investirem em pequenas
fazendas.
Alguns líderes empresariais já estão entrando em ação e a coalizão One Planet Business
for Biodiversity está reunindo grandes empresas como Danone, Nestlé, Mars, Google,
Unilever, Walmart e Microsoft para expandir a agricultura regenerativa.
Os sistemas naturais que fornecem o oxigênio que respiramos e os alimentos que
comemos estão “à beira do colapso”, alertou este ano a Revista Dasgupta sobre a
economia da biodiversidade. Temos constantemente subestimado a natureza, em favor
de um desenvolvimento poluente e destrutivo.
Podemos reverter isso, se priorizarmos a saúde pública, ambiental e econômica de longo
prazo acima dos ganhos de curto prazo. Se investirmos em nosso capital natural, nosso
retorno fluirá na forma de bons empregos, saúde pública mais forte, ar e água mais
limpos, dietas mais saudáveis, redução de emissões e maior resiliência aos impactos das
mudanças climáticas.
Este artigo aparecerá como o prefácio de Natural Capital Powers, o primeiro de uma série
de perspectivas globais hospedadas pelo forestLAB.
FONTE:https://news.trust.org/item/20210421112239-vbnm5/

O desafio COVID-19: doenças zoonóticas e vida selvagem
Os quatro princípios orientadores da Parceria Colaborativa para a Gestão Sustentável da
Vida Selvagem para reduzir o risco de doenças zoonóticas e construir abordagens mais
colaborativas na saúde humana e na gestão da vida selvagem
Os impactos de longo alcance da COVID-19 em todo o planeta mobilizaram inúmeras
chamadas para prevenir pandemias semelhantes no futuro. Os recursos vão desde a
defesa do fechamento permanente dos mercados onde os animais selvagens podem ser
vendidos, a proibição de todo o uso comercial da vida selvagem, a intensificação
significativa das medidas sanitárias e monitoramento ao longo de todas as cadeias de
valor alimentar. Neste documento, os membros da Parceria Colaborativa para o Manejo
Sustentável da Vida Selvagem (CPW) propõem quatro princípios orientadores para
auxiliar os profissionais e tomadores de decisão a dar respostas práticas e cientificamente
informadas. Esses princípios visam reduzir o risco de futuras pandemias originadas de
animais selvagens, ao mesmo tempo em que fortalecem a conservação da vida selvagem,
respeitando os meios de subsistência, a segurança alimentar e a cultura de diversos
grupos de pessoas. O CPW promove uma compreensão integrada das complexas
interconexões e dependências mútuas entre a vida selvagem e as pessoas e trabalha para
aumentar a cooperação e coordenação em questões de gestão sustentável da vida
selvagem entre seus membros e parceiros. A Divisão Florestal da FAO atua como
secretaria do CPW desde 2013 e está ativamente envolvida em uma ampla gama de
iniciativas do CPW como um membro proativo da Parceria.
FONTE:http://www.fao.org/3/cb1163en/CB1163EN.pdf

Programa de Resposta e Recuperação COVID-19 da FAO Prevenindo a próxima pandemia zoonótica
A doença coronavírus 2019 (COVID-19) teve origem animal, assim como cerca de 60 por
cento das doenças infecciosas humanas. A pandemia enfatiza a necessidade de se
preparar, prevenir, detectar e responder a essas doenças em áreas onde a próxima
pandemia provavelmente ocorrerá. O risco é maior onde há interação próxima entre a
vida selvagem e a intensificação da pecuária ou da produção agrícola, e é frequentemente

exacerbado onde a agricultura invadiu ou colocou pressão sobre os ecossistemas
naturais. Os “ambientes de transbordamento” particularmente arriscados incluem
mercados de animais vivos e regiões onde há um aumento no consumo de carne
selvagem. O uso excessivo de drogas antimicrobianas em geral causou um aumento na
resistência antimicrobiana (AMR), aumentando o risco de doenças novas ou intratáveis.
FONTE:http://www.fao.org/3/cb0301en/cb0301en.pdf

Exposição de humanos ou animais ao SARS-CoV-2 de
animais selvagens, animais domésticos, de companhia e
aquáticos
Compreender o risco de exposição de humanos ou animais ao SARS-CoV-2 de animais e
seus produtos é essencial para conter a propagação do vírus, priorizando a pesquisa,
protegendo os sistemas alimentares e informando as investigações e medidas de
mitigação nacionais da One Health. Esta avaliação qualitativa da exposição fornece uma
revisão abrangente das evidências científicas disponíveis e avaliação do risco de exposição
de diferentes espécies de animais selvagens ou domésticos. Os resultados podem
informar a avaliação de risco em nível de país e fornecer a base de evidências para
investigações específicas de SARS-CoV-2 em animais e opções de mitigação.
FONTE:http://www.fao.org/3/ca9959en/CA9959EN.pdf

Diretrizes para mitigar o impacto da pandemia COVID-19
na produção pecuária e na saúde animal
O objetivo destas diretrizes é descrever o impacto do COVID-19 na produção pecuária e na
prevenção e controle de doenças animais, e fornecer recomendações práticas para os
atores ao longo das cadeias de valor para reduzir esse impacto e garantir a continuidade
da cadeia de abastecimento da pecuária e da saúde animal. Os beneficiários-alvo dessas
diretrizes são os atores da cadeia de valor da pecuária, incluindo pecuaristas,
trabalhadores de matadouros, processadores de produtos de origem animal,
comerciantes, profissionais de saúde animal e para profissionais, formuladores de
políticas e outras partes interessadas relevantes.
FONTE:http://www.fao.org/3/ca9177en/CA9177EN.pdf

Segurança alimentar sob a pandemia COVID-19
O documento destaca as medidas para enfrentar o impacto da pandemia. O relatório
aponta que o principal desafio no curto prazo é garantir o acesso aos alimentos,
principalmente para quem perdeu sua fonte de renda. O relatório da FAO também
recomenda que a CELAC reative seu Plano de Segurança Alimentar e Nutricional (Plano
SAN CELAC), adaptando-o ao novo contexto, e fortaleça os acordos políticos para
impulsionar o comércio de alimentos entre os países da CELAC.
FONTE:http://www.fao.org/3/ca8873en/CA8873EN.pdf

Artigo do INEE sobre educação não formal e taxonomia
Temos o prazer de anunciar o lançamento de um artigo sobre Educação Não-formal para
Adolescentes e Jovens em Contextos de Crise e Conflito: uma Taxonomia Proposta e
Documento de Base e os slides de resumo e discussão que o acompanham!
A pandemia COVID-19 demonstrou a necessidade sem precedentes de modelos de
aprendizagem não formais, após o fechamento de escolas em todo o mundo e a falta de
alternativas adequadas negaram a muitos alunos seu direito à educação. Os programas de
educação não formal (NFE) oferecem uma alternativa à educação formal para crianças,
adolescentes e jovens fora da escola e para alunos para os quais o sistema de educação
formal não é acessível ou adequado, e fornece um sistema flexível e responsivo educação
mais adequada às suas circunstâncias específicas.
No entanto, a programação da ENF em situações de crise e conflito atualmente varia
amplamente em seu conteúdo, modalidades de entrega, qualidade educacional, a
certificação fornecida após a conclusão do programa (ou falta dela) e população-alvo.
Além disso, há pouca linguagem compartilhada ou entendimento comum na literatura
atual para explicar quais endereços de programação NFE precisam e para quem. Isso
causa confusão e dificulta o estabelecimento de políticas claras, desenho de programas,
avaliação da qualidade dos programas e desenvolvimento de orientações operacionais.
O documento de referência e a taxonomia proposta resumem o uso histórico e atual de
termos relacionados a ENF, reflete a política atual e o uso programático desses termos e
propõe uma taxonomia e definições de programação de ENF para adolescentes e jovens
em ambientes afetados por conflitos e crises.
FONTE:https://inee.org/system/files/resources/Nonformal%20Education%20for%20Adolescents%20and%20Youth%20in%20Crisis%20and%20Conflict%20a%20
Proposed%20Taxonomy%20and%20Background%20Paper.pdf
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http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html
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