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OMS recomenda “muito cuidado” na suspensão de
restrições
A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmou hoje que os países precisam
suspender as medidas de combate à pandemia de covid-19 de forma faseada e com
“muito cuidado”.
Falando a jornalistas em Genebra, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus,
lembrou os seis critérios que a agência preparou para guiar os Estados-membros nessa
fase.
Critérios
Primeiro, a vigilância tem de ser forte, os casos estarem em declínio e a transmissão
controlada. Segundo, existe capacidade de detectar, isolar, testar e tratar todos os
casos e rastrear todos os contatos. Terceiro, os riscos de surtos estão minimizados em
ambientes como centros de saúde e asilo.
Em quarto lugar, devem existir medidas preventivas em locais de trabalho e escolas.
Quinto, os riscos de importação de outros países podem ser controlados. E, por fim, as
comunidades estão informadas para se adaptarem à nova situação.
Respostas
Em todo o mundo, mais de 3,5 milhões de casos e quase 250 mil mortes já foram
confirmadas. Desde o início de abril, uma média 80 mil novos casos são relatados
todos os dias.
Embora o número de casos na Europa Ocidental esteja diminuindo, mais casos estão
sendo relatados todos os dias da Europa Oriental, África, Sudeste Asiático,
Mediterrâneo Oriental e Américas.

Mesmo dentro de regiões e países, existem tendências divergentes. Por isso, Tedros
afirmou que “cada país e região precisa de uma abordagem personalizada.”
Serviços
Embora profissionais como médicos e enfermeiros desempenhem papéis cruciais, em
muitos países membros da comunidade também têm um papel vital em serviços como
vacinação, triagem pré-natal e detecção e prevenção de muitas doenças.
Para ajudar nesse trabalho, a OMS, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef,
e a Cruz Vermelha publicaram novas orientações para ajudar estas pessoas.
O guia sugere, por exemplo, o uso da telemedicina sempre que possível e deixar redes
tratadas com inseticida para a malária na porta das famílias, em vez de pedir que
sejam recolhidas em um lugar central.
Cobertura universal
Para o chefe da OMS, a pandemia destacou a importância de sistemas de saúde
nacionais fortes. A ONU prevê que, em 2030, cerca de 5 bilhões de pessoas não terão
acesso a serviços essenciais de saúde.
O mundo gasta cerca de US$ 7,5 trilhões em saúde a cada ano, quase 10% do PIB
global, mas Tedros diz que “os melhores investimentos estão na promoção da saúde e
na prevenção de doenças no nível primário de saúde.”
Tedros diz que essa aposta “salvará vidas e economizará dinheiro.” Segundo ele,
“prevenir não é apenas melhor do que remediar, é mais barato e a opção mais
inteligente.”
Enquanto o mundo trabalha para responder a essa pandemia, também se deve
esforçar para estar melhor preparado para a próxima. Para Tedros, esta “é uma
oportunidade de lançar as bases para sistemas de saúde resilientes em todo o mundo,
que são ignorados há muito tempo.”
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/05/1712782?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=323c491779EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_07_12_05&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-323c491779105027597

ONU: ‘Devemos agir para fortalecer a
imunidade das sociedades contra o vírus do
ódio’

“Para a COVID-19 não interessa quem somos, onde vivemos, em que acreditamos ou qualquer
outra diferença.”
Foi assim que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, iniciou sua mensagem
em vídeo em que pede solidariedade para lidar com o que classificou de “tsunami de ódio e de
xenofobia, de bodes expiatórios e de disseminação do medo” em meio à pandemia.
No vídeo, divulgado nesta sexta-feira (8), Guterres alertou que o sentimento de xenofobia – a
aversão a pessoas de outras nacionalidades, culturas, etnias ou credos – aumentou na internet
e nas ruas nos últimos meses.
“As teorias de conspiração antissemita têm se alastrado e ocorreram ataques antimuçulmanos
relacionados à COVID-19. Migrantes e refugiados foram acusados de ser a fonte do vírus,
tendo-lhes sido depois negado o acesso a tratamento médico”, disse o secretário-geral.
“Com os idosos entre os mais vulneráveis, surgiram ‘memes’ desprezíveis, sugerindo que eles
também são os mais descartáveis. Jornalistas, denunciantes, profissionais de saúde,
trabalhadores humanitários e defensores de direitos humanos estão virando alvos
simplesmente porque fazem o seu trabalho.”
Guterres disse que o mundo precisa agir imediatamente para “fortalecer a imunidade das
nossas sociedades contra o vírus do ódio”.
“É por isso que hoje apelo a um esforço conjunto para acabar com o discurso de ódio
globalmente. Apelo aos líderes políticos que demonstrem solidariedade para com todos os
membros das suas sociedades e construam e reforcem a coesão social”, acrescentou.
Ele pediu ainda às instituições de ensino que foquem na alfabetização digital, num momento
em que milhares de milhões de jovens navegam na internet e que extremistas procuram
explorar um público que está potencialmente confinado e desesperado.
Ele também lembrou o papel da imprensa e dos meios de comunicação em geral, incluindo na
rede social. “Apelo à mídia, especialmente às empresas detentoras das redes sociais, que
façam muito mais para sinalizar e, de acordo com a lei internacional de direitos humanos,
removam conteúdos racistas, misóginos e outros conteúdos prejudiciais.”
Para a sociedade civil, António Guterres pediu o reforço do apoio às pessoas vulneráveis,
pedindo ainda aos líderes religiosos que sirvam como modelos de respeito mútuo. “Peço a
todos, em todos os lugares, que se insurjam contra o ódio, se tratem com dignidade e
aproveitem todas as oportunidades para espalhar bondade”, disse.
No ano passado, o secretário-geral lançou uma estratégia e um plano de ação sobre o discurso
de ódio com o objetivo de ampliar os esforços das Nações Unidas contra o problema.
“Ao combatermos essa pandemia, temos o dever de proteger as pessoas, acabar com o
estigma e prevenir a violência. Vamos derrotar o discurso de ódio, e a COVID-19, juntos”,
concluiu Guterres.
Informe-se:

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-andmobilizing/Action_plan_on_hate_speech_ES.pdf

Medidas contra COVID-19 provocam alta dos preços de
drogas ilícitas no mundo

As medidas dos governos para combater a pandemia da COVID-19 afetaram todos os
aspectos dos mercados de drogas ilegais, da produção e do tráfico ao consumo. Foto:
UNODC/ Ioulia Kondratovitch
Medidas dos governos no mundo todo para conter a pandemia da COVID-19 levaram à
interrupção generalizada das rotas de tráfico de drogas ilegais, principalmente por via
aérea e terrestre, elevando alguns preços, de acordo com um novo relatório da
ONU publicado na quinta-feira (7).
O relatório, sobre as tendências do mercado de drogas durante a crise do coronavírus,
publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), destacou
que muitos países em todas as regiões relataram escassez geral de vários tipos de
drogas nas ruas, bem como aumentos de preços para os consumidores e reduções de
pureza.
Alguns usuários de drogas estão consequentemente trocando substâncias, por
exemplo, passando da heroína para opioides sintéticos, enquanto outros estão
buscando mais acesso ao tratamento medicamentoso.
Cocaína
Dados recentes sobre apreensões de cocaína revelaram que grandes remessas do
produto continuam sendo interceptadas em todos os principais mercados da América
Latina e Europa, afirmou o relatório do UNODC.
Essas apreensões documentam atividade de tráfico transfronteiriço em larga escala e
podem ser um indicativo da continuidade do tráfico internacional de cocaína, afirmou.

Na Colômbia, um aumento nos controles implementados nas fronteiras do país parece
ter levado a uma redução do tráfico de cocaína por rotas terrestres e um aumento por
rotas marítimas, em particular para América Central e Europa. Similarmente, o uso de
aeronaves leves aparentemente aumentou, afirmou o documento.
Mas o relatório disse haver indicações de escassez de cocaína fora dos países
produtores. Dados dos Estados Unidos indicaram escassez de cocaína nas ruas e
informações do Brasil indicam aumentos nos preços no atacado devido à falta de
produtos traficados da Colômbia ou do Peru, segundo o documento.
O relatório lembrou que as autoridades brasileiras interpretaram a escassez como
sendo causada por uma redução no fornecimento devido às restrições da COVID-19 e
uma redução na demanda na Europa.
Na Europa, os lockdown estritos podem ter reduzido drasticamente o consumo de
cocaína, já que a droga é frequentemente consumida em ambientes recreativos, como
bares e clubes, que atualmente estão fechados na maioria dos países europeus. Isso,
juntamente com opções limitadas de distribuição para o consumidor final, pode ter
causado uma interrupção na demanda.
O UNODC afirmou ser possível supor que essa interrupção na cadeia de suprimentos
leve os grupos narcotraficantes a armazenarem drogas perto dos países de origem.
Depois que as restrições da COVID-19 forem levantadas, há um risco de o mercado ser
inundado com cocaína de baixo custo e alta qualidade, o que poderia levar a um
aumento de uso e danos relacionados entre os usuários de drogas.
Outras drogas
Como drogas sintéticas, incluindo a metanfetamina, tendem a ser traficadas pelos
continentes por via aérea, as restrições de viagens aéreas e os cancelamentos de voos
estão afetando drasticamente a carga ilegal.
Enquanto isso, as apreensões de opiáceos no Oceano Índico ilustram que o impacto da
pandemia no lucrativo negócio de heroína, que é contrabandeada principalmente por
terra, a leva a ser traficada ao longo de rotas marítimas.
Dado que a maconha é frequentemente produzida perto de locais onde é comprada e
vendida, os traficantes da droga – que ainda é ilegal na maior parte do mundo –
dependem menos de enviá-la através de regiões e fronteiras que podem estar sob o
bloqueio de coronavírus.
Padrões prejudiciais
Com vários países relatando escassez de drogas no varejo, a análise do UNODC projeta
uma diminuição geral no consumo recreativo de drogas.

No entanto, uma escassez de heroína, relatada na Europa, no sudoeste da Ásia, na
América do Norte e em alguns países da Europa, pode levar os consumidores a usar
substâncias nocivas produzidas em seus países.
O UNODC sustentou que alguns usuários podem mudar para o fentanil e seus
derivados.
Um aumento da demanda por produtos farmacêuticos, como os benzodiazepínicos,
também dobrou seus preços em algumas regiões.
E a escassez de drogas ilícitas está aumentando o número de usuários intravenosos
que também compartilham seringas – todos os quais correm o risco de se infectar com
vírus de HIV, hepatite C e COVID-19.
“O risco de overdose de drogas também pode aumentar entre aqueles que injetam
drogas e estão infectados com COVID-19”, segundo o UNODC.
Produção de drogas
As restrições de movimentação por conta da COVID-19 podem prejudicar as produções
de opiáceos, enquanto de março a junho é o auge da colheita no Afeganistão.
O documento afirma que uma escassez de papoula já foi observada nas províncias do
oeste e do sul do país, principalmente devido ao fechamento de uma passagem de
fronteira com o Paquistão.
No caso da cocaína, a escassez de gasolina na Colômbia está impedindo a produção,
enquanto na Bolívia, a COVID-19 está limitando a capacidade das autoridades
estaduais de controlar o cultivo de coca, o que poderia levar a um aumento na
produção.
No entanto, uma queda no preço da cocaína no Peru para os consumidores locais
sugere uma redução nas oportunidades do tráfico. E o relatório indica que, embora
isso possa desencorajar o cultivo de coca no curto prazo, a iminente crise econômica
pode levar mais agricultores a começar a cultivar coca em todos os principais países
produtores de cocaína.
Um colapso do comércio internacional durante a pandemia também pode levar à
escassez de suprimentos essenciais para a fabricação de heroína e drogas sintéticas.
No longo prazo, a crise econômica causada pela pandemia da COVID-19 tem o
potencial de levar a uma transformação duradoura e profunda dos mercados de
drogas, afirmou o relatório do UNODC, argumentando que isso só será totalmente
compreendido após mais pesquisas.
FONTE:http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-19-and-drug-supplychain-Mai2020.pdf

COVID-19: UNODC alerta sobre maiores riscos para as
vítimas de tráfico de pessoas

Foto: UNODC
As medidas para conter a propagação do coronavírus estão expondo as vítimas de
tráfico de pessoas a uma maior exploração e limitando seu acesso a serviços
essenciais.
Nova análise feita pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime
(UNODC) mostra como os bloqueios, restrições de viagem, limitações de trabalho e
cortes de recursos estão tendo um impacto negativo e muitas vezes perigoso na vida
dessas pessoas já vulneráveis.
De acordo com a diretora-executiva do UNODC, Ghada Waly, com a COVID-19
restringindo o movimento, desviando recursos para a aplicação da lei e reduzindo os
serviços sociais e públicos, as vítimas de tráfico de pessoas têm ainda menos chance de
escapar e encontrar ajuda. “Enquanto trabalhamos juntos para superar a pandemia
global, os países precisam manter abertos os abrigos e linhas diretas, salvaguardar o
acesso à justiça e impedir que pessoas mais vulneráveis caiam nas mãos do crime
organizado. O UNODC está apoiando governos e parceiros de ONGs em todo o mundo
para permitir que as unidades de combate ao tráfico continuem realizando seu
trabalho essencial com segurança e para garantir que as vítimas de tráfico de pessoas
possam obter a assistência de que precisam”, afirmou.
Algumas vítimas que foram resgatadas do cativeiro não podem voltar para casa porque
as fronteiras estão fechadas devido à pandemia. Outras enfrentam atrasos nos
procedimentos legais e uma redução no suporte e proteção em que confiam,

enquanto outras correm o risco de mais abusos ou negligência por parte de seus
sequestradores.
Parceiros que trabalham com o UNODC têm relatado que mais crianças estão sendo
forçadas a irem para as ruas em busca de comida e renda, aumentando o risco de
exploração. O fechamento das escolas não apenas interrompeu o acesso à educação,
mas, em alguns casos, também impediu acesso à principal fonte de abrigo e nutrição.
O chefe da seção de tráfico de pessoas do UNODC, Ilias Chatzis, contou que estão
surgindo novas oportunidades para o crime organizado se beneficiar da crise em
função da pandemia da COVID-19. “Isso significa que os traficantes podem se tornar
mais ativos e atacar pessoas ainda mais vulneráveis do que antes, porque perderam
sua fonte de renda devido a medidas de controle do vírus”, acrescentou.
Em alguns países, os recursos destinados à aplicação da lei estão sendo desviados do
combate ao crime para ações relacionadas ao controle da pandemia e os serviços de
ajuda às vítimas do tráfico estão sendo reduzidos ao mínimo ou sendo encerrados.
Para o o chefe de seção de tráfico de pessoas.
Segundo Ilias Chatzis, as pessoas em situação vulnerável estão mais sujeitas a
contraírem o vírus e têm menos acesso à assistência médica se ficarem doentes. “É
alarmante saber que, em alguns lugares, as vítimas do tráfico não têm mais acesso a
abrigos, alguns abrigos até fecharam devido ao vírus e outros carecem de
equipamentos de proteção – colocando as vítimas e os funcionários em risco”,
afirmou.
O UNODC está monitorando constantemente a situação por meio da sua rede de
escritórios de campo e parceiros globais e tem aumentado o apoio prestado.
Ilias Chatzis explicou que o UNODC ajuda as unidades de combate ao tráfico a obter o
equipamento de proteção necessário para realizar seu trabalho com segurança,
fornecendo financiamento para ajudar as vítimas que precisam de apoio adicional,
durante esta crise, e ajudando os países a avaliar o impacto da pandemia nos recursos
destinados às vítimas, bem como para a aplicação da lei e sistemas de justiça.
Além de uma resposta direta, o UNODC recomenda que os governos tomem medidas
para garantir que, enquanto as atuais restrições a viagens e liberdade de movimento
sejam respeitadas, o acesso a serviços essenciais para vítimas de tráfico de pessoas
seja garantido sem discriminação.
“O tráfico de seres humanos é o resultado do fracasso de nossas sociedades e
economias em não proteger os mais vulneráveis. Eles não devem ser ‘punidos’ em
tempos de crise”, disse Ilias Chatzis.
FONTEhttps://drive.google.com/file/d/1L3Dhm18ygsSp2ellFNl9S5cWmhvXWe9M/view

CNJ publica manuais sobre alternativas penais e atenção
a egressos do sistema penitenciário
Os documentos são resultado de consultorias promovidas pelo Departamento
Penitenciário Nacional (DEPEN) em parceria com o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
A publicação desse material pelo CNJ decorre das ações do programa Justiça Presente,
que desde 2019 reúne as três instituições para enfrentar problemas estruturais no
sistema prisional e no sistema socioeducativo do país.
O Manual de Gestão para as Alternativas Penais traz informações completas para a
implantação de estruturas e serviços que privilegiem formas alternativas de
responsabilização com viés restaurativo, em consonância com a Resolução CNJ n.
288/2019.
O tema é um dos pontos de atenção do Eixo 1 do programa Justiça Presente no
enfrentamento à superlotação carcerária, com o incentivo à expansão e melhoria das
Centrais Integradas de Alternativas Penais, capacitações e apoio técnico para
elaboração de instrumentos e para liberação de convênios junto ao Executivo.
Atualmente, não há informações sobre o número de pessoas em alternativas penais no
Brasil, uma vez que esse é um dado difuso entre diferentes instituições.
O Manual de Gestão para Alternativas Penais está dividido em seis partes, que incluem
referências históricas e teóricas, o modelo de gestão de alternativas penais, práticas de
justiça restaurativa, medidas protetivas relacionadas à violência doméstica,
metodologias de acompanhamento e um plano educacional de formação para
profissionais da área.
“Como fazer frente à política de encarceramento em massa vivenciada no Brasil? Quais
caminhos devem ser percorridos para que a política de alternativas penais não
reproduza a mesma lógica punitivista e os mecanismos de controle penal? Nas páginas
seguintes, o leitor encontrará propostas consistentes para tais indagações”, informa
trecho da apresentação produzida pelo DEPEN na versão de 2017.
Confira aqui o Manual de Gestão Para as Alternativas Penais.
O documento que contém a Política Nacional de Atenção às Pessoas Egressas do
Sistema Prisional é uma publicação inédita. Embora prevista na Lei de Execuções
Penais de 1984, a política nunca foi implementada.

Além de a temática ter sido abordada na Resolução CNJ n. 307/2019, que instituiu a
política judiciária de atenção às pessoas egressas, também inclui o escopo de ações do
Eixo 3 do Justiça Presente para promoção de cidadania dentro e fora de unidades
prisionais. De acordo com o Levantamento de Informações sobre o Sistema Prisional
do DEPEN, apenas no segundo semestre de 2019 mais de 222 mil pessoas receberam
alvará de soltura.
A Política Nacional reúne referenciais teóricos, práticos e metodológicos para sua
implementação, sustentabilidade e articulações com outras políticas públicas.
“Espera-se que o texto tenha a aptidão para alcançar um maior número de pessoas e
que, assim, possa impactar, significativamente, a realidade de nosso sistema penal e
prisional”, apronta o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias
Toffoli, na apresentação do documento.
Confira aqui o Manual de Política Nacional de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema
Prisional.
Para a coordenadora da Unidade de Paz e Governança do PNUD, Moema Freire, os
documentos que chegam ao público são resultado de cooperação técnica internacional
e trazem subsídios e boas práticas para a formulação de políticas públicas baseadas em
evidências, tanto na temática de alternativas penais, como na atenção às pessoas
egressas.
De acordo com o Supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ
(DMF/CNJ), conselheiro Mário Guerreiro, o esforço conjunto das três instituições para
a difusão dos documentos evidencia a relevância dos temas.
“Como qualquer outra política pública, a formulação de uma política penal não está
focada, exclusivamente, no tema prisão. Ela deve estar pautada por estudos em
profundidade com respaldo em evidências e normativas, especialmente para garantir a
estabilidade de egressos na sociedade e também evitar o aprisionamento daqueles
que não detêm perfil para ser mantidos confinados. É esse tipo de discussão que o CNJ
pretende ampliar ao conhecimento de todos por meio das duas publicações”, avalia.
Com informações da Agência CNJ de Notícias

FONTE:https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/manual-de-gest%C3%A3o-dealternativas-Penais_ARTE_web.pdf
FONTE:https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/2020/05/Modelo_Politicas_PessoasEgressas_ARTE_web-3.pdf
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