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Taubaté, estratégica para o Estado, vem buscar orientação

Profissionais da Defesa Civil de Taubaté se reuniram na tarde desta segunda-feira, dia 4 de
julho, com a Defesa Civil de Campinas, na Sala de Resiliência do Paço Municipal. A visita teve
como objetivo trocar informações sobre a estrutura, trabalho e os fluxos do serviço em Campinas.
De acordo com o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado,
Taubaté é estratégica para o Estado, sendo importante contribuir para o fortalecimento do
sistema e a estruturação das ações de resiliência na cidade. “Ter uma visão sistêmica sobre
a atuação da Defesa Civil e de todos os setores envolvidos no atendimento a situações de
emergência e desastres é fundamental”, destacou.

Segundo o coordenador do serviço em Taubaté, Danilo Ricci, a intenção da visita foi conhecer
a atuação do serviço campineiro para pode replicar as boas experiências. “Sempre fomos
admiradores de Campinas e nosso objetivo foi buscar conhecimentos, entender a estruturação do serviço em Campinas como um todo, para poder levar para nossa cidade”.
O gestor da Defesa Civil de Taubaté, subtenente Antunes, reforçou que a visita foi uma oportunidade de ouvir de Campinas como é a dinâmica do setor no município. Taubaté já aderiu à
iniciativa “Construindo Cidades Resilientes (MCR2030)” da Organização das Nações Unidas
(ONU) e os gestores aproveitaram a experiência de Campinas como exemplo.
A estrutura e os fluxos de atendimento do telefone 199 foram outros pontos abordados
durante a reunião. Participaram o chefe de divisão, Leandro Rosa e o engenheiro ambiental,
Adriano Rodrigues, de Taubaté; o coordenador de Operações, Daniel Oliveira; a coordenadora
do Setor de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Campinas, Sueli Aparecida Castiglieri
Oliveira.
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44967

Balanço parcial da Operação Estiagem aponta aumento de focos de incêndio
da Defesa Civil
Outro dado apontado no relatório é a estiagem dos últimos meses: o período entre maio e
junho deste ano teve 24 dias sem chuva

O balanço parcial da Operação Estiagem 2022, coordenada pela Defesa Civil de Campinas, foi
divulgado nesta terça-feira, dia 5 de julho, em reunião na Sala de Resiliência do Paço Municipal. Entre maio, início da operação, e junho, foram registrados 65 focos de incêndio, um
aumento de 20% com relação ao mesmo período de 2021, quando foram 54 registros.
O balanço parcial também apontou 24 dias sem chuva nos últimos dois meses, segundo o

ipal. Entre maio, início da operação, e junho, foram registrados 65 focos de incêndio, um
aumento de 20% com relação ao mesmo período de 2021, quando foram 54 registros.
O balanço parcial também apontou 24 dias sem chuva nos últimos dois meses, segundo o
Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Unicamp. Na visão do coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado,
esse é um dado preocupante, que serve de alerta para a sociedade.
Ao final da Operação, em 30 de setembro, a Defesa Civil liberará o balanço final, com os
números totais de cada atividade. O trabalho inclui ações de vistoria, monitoramento, conscientização da população e treinamento para a prevenção e combate a queimadas e incêndios.
Compreendendo o período mais seco do ano, quando aumenta o risco de focos de incêndio,
doenças respiratórios e crises hídricas, a Operação Estiagem também monitora o índice de
Umidade Relativa do Ar (URA). Nos dias de maio e junho deste ano, Campinas entrou em
Estado de Alerta (quando a URA registra índice entre 12% e 20%) por quatro vezes e em Estado
de Atenção (índice de URA entre 20% e 30%) por 23 vezes.
De acordo com Sidnei Furtado, a estiagem está ficando mais severa e o baixo índice de chuvas
é preocupante. Além disso, o aumento no número de focos de incêndio traz riscos para a
saúde pública e o meio ambiente. “A população deve evitar qualquer tipo de queimada, mesmo
de lixo no fundo de quintal. A fabricação, armazenamento ou soltura de balões também é
crime e os munícipes que os avistarem devem acionar o Disque Denúncia pelo telefone 181”,
disse.
Novidade na Operação
Uma novidade no balanço da Operação Estiagem deste ano é o apontamento de registros de
animais mortos na plataforma SISS-Geo (Sistema de Informação em Saúde Silvestre) da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Apenas os técnicos da Defesa Civil, em vistorias preventivas no entorno do Aeroporto de Viracopos, registraram 12 animais mortos, sendo a maior
parte de animais domésticos, aves e até um cavalo.
“A população deve colaborar e não realizar a destinação inadequada de animais mortos, nem
descartar lixo ou entulho. Isso serve como um foco de atração de pássaros, que podem colidir
com aeronaves, além de atrair insetos e roedores”, afirmou Furtado.
Comitê da Estiagem
A Operação Estiagem é acompanhada pelo comitê gestor formado por sete secretarias municipais, uma autarquia e uma empresa pública. O grupo contribui no planejamento, articulação, coordenação, execução e avaliação das ações de prevenção e controle dos efeitos da
estiagem no município.
Durante a operação, a Defesa Civil acompanha os índices de Umidade Relativa do Ar (URA) e
a previsão meteorológica; realiza vistorias de campo para verificar a vazão dos mananciais e
prevenir focos de incêndios em área de cobertura vegetal.
O Comitê da Operação é formado por representantes das secretarias municipais de Governo;
de Saúde; do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Serviços Públicos; de
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos; de Educação e de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública. Também integram o Comitê a Sanasa e a Fundação
“José Pedro De Oliveira” - Mata de Santa Genebra.

O Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2022
O Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2022 fornece uma visão geral global do
progresso na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, usando os
dados e estimativas mais recentes disponíveis. Ele acompanha o progresso global e regional em
direção aos 17 Objetivos com análises aprofundadas de indicadores selecionados para cada
Objetivo.
De acordo com o Relatório, crises em cascata e interligadas estão colocando a Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável em grave perigo, juntamente com a própria sobrevivência da
humanidade. O Relatório destaca a gravidade e a magnitude dos desafios que enfrentamos.
A confluência de crises, dominadas pelo COVID-19, mudanças climáticas e conflitos, estão criando
impactos na alimentação e nutrição, saúde, educação, meio ambiente e paz e segurança, e
afetando todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) . O Relatório detalha a reversão
de anos de progresso na erradicação da pobreza e da fome, melhoria da saúde e educação,
prestação de serviços básicos e muito mais. Também aponta áreas que precisam de ação urgente
para resgatar os ODS e proporcionar um progresso significativo para as pessoas e o planeta até
2030.
FONTE:https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-202
2.pdf

Gestão das finanças públicas para uma resposta eficaz
às emergências de saúde
A pandemia de COVID-19 em curso mostrou que a gestão das finanças públicas (GFP) deve ser
parte integrante da resposta. A eficácia no financiamento da resposta de saúde depende não
apenas do nível de financiamento, mas também da forma como os fundos públicos são alocados e
gastos, isso é determinado pelas regras de GFP, e como o dinheiro flui para os prestadores de
serviços de saúde.
Até agora, as avaliações iniciais mostraram que os sistemas de GFP variaram de um facilitador
fundamental a atuar como um obstáculo na resposta à saúde do COVID-19. Embora os mecanismos
de prestação de serviços tenham sido amplamente documentados ao longo da pandemia, os
mecanismos subjacentes de GFP da resposta também merecem atenção. Para destacar a
importância da GFP em contextos de emergência de saúde, esta revisão rápida analisa várias
experiências de GFP de países e identifica as primeiras lições emergentes do financiamento da
resposta de saúde à COVID-19. A avaliação é feita por etapas do ciclo orçamentário: alocação
orçamentária, execução orçamentária e supervisão orçamentária.
Identificar as lições das diversas modalidades de GFP usadas para financiar a resposta ao COVID-19
é fundamental tanto para os formuladores de políticas de saúde quanto para as autoridades
financeiras se prepararem para futuras emergências de saúde. Esta revisão foi liderada pela OMS
Health Systems Governance and Financing.
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240052574

'Estamos bem ali': economista-chefe do PAM alerta para agitação da crise alimentar
O aumento dos preços de alimentos, combustíveis e fertilizantes causados pela invasão da
Ucrânia pela Rússia pode provocar distúrbios e conflitos em todo o mundo, alertou o economista-chefe do Programa Mundial de Alimentos, Arif Husain, na quinta-feira.
É necessária uma ação rápida para ajudar as pessoas que não podem mais comprar produtos
básicos, disse ele durante um evento online organizado pelo Instituto da Paz dos EUA .
"Não coloque as pessoas em um espaço onde elas não tenham escolha... a não ser se revoltar", disse Husain.
“Foi o que vimos em 2008. Foi o que vimos em 2011”, acrescentou. “Foi uma pessoa na Tunísia
que se incendiou porque não tinha dinheiro para comprar comida. Esse foi o início da Primavera Árabe. Estamos bem ali agora.”
Mesmo antes da guerra na Ucrânia, os preços dos alimentos estavam em alta de 10 anos,
enquanto o combustível estava em alta de sete anos, disse Husain. Em 2019 – antes da pandemia de COVID-19 – 135 milhões de pessoas enfrentavam crises de fome, um número que hoje
saltou para 345 milhões em 82 países.
Cinquenta milhões de pessoas estão em emergências de fome – a um passo da fome, disse
Husain.
“O que me assusta é que não se trata de um, dois, cinco ou dez países. Isso está em 45 países”,
disse ele.
O PAM ajudou 116 milhões de pessoas em 2020 e 128 milhões de pessoas em 2021, e pretende
ajudar 152 milhões este ano. Isso custará US$ 22 bilhões, dos quais apenas metade é atualmente financiada, disse Husain.
À medida que o número de pessoas que precisam de assistência alimentar urgente aumentou,
também aumentaram os custos do PAM — em 44%, ou US$ 952 milhões. Essa quantidade
poderia alimentar 4 milhões de pessoas por um ano inteiro, disse Husain.
“Quando o PAM está batendo recordes, não é uma coisa boa para o mundo”, disse ele. “E
desde 2020, o WFP vem estabelecendo recordes.”
FONTE:https://www.devex.com/news/we-are-right-there-wfp-chief-economist-warns-of-food-crisis-unrest-103562

Brasil perdeu 10 anos de progresso em Índice de Capital Humano
O Banco Mundial lançou o “Relatório de Capital Humano Brasileiro - Investindo nas Pessoas”,
documento que estima a perda ou acúmulo de habilidades pelos indivíduos até os 18 anos. O
relatório aponta que por causa da crise sanitária, econômica e educacional dos últimos dois
anos, o Brasil perdeu o equivalente a uma década de progresso no Índice de Capital Humano.
Uma criança brasileira nascida em 2021 perderá, em média, 46% do seu potencial total de
desenvolvimento. Em 2019, este percentual era de 40%. Entre as recomendações dadas pela
organização para reverter este quadro estão medidas para garantir o retorno e permanência
de crianças e adolescentes na escola, além do fortalecimento do sistema público de saúde do
país e do programa brasileiro de transferência condicionada de renda (anteriormente denominado Bolsa Família, agora Auxilio Brasil).
FONTE:https://documents1.worldbank.org/curated/en/099359007012217076/pdf/IDU0c9bcb58a08ac704dbe081eb077b28ef22453.pdf

Número de pessoas afetadas pela fome sobe para 828 milhões em 2021
Cinco agências da ONU lançaram nesta quarta-feira (6) o relatório “O Estado de Segurança
Alimentar e Nutrição no Mundo”. O documento aponta que o número de pessoas afetadas pela
fome globalmente subiu para 828 milhões em 2021*, um aumento de cerca 150 milhões desde
o início da pandemia de COVID-19. O último relatório também traz números regionais e
mostra que no Brasil, a prevalência de insegurança alimentar grave aumentou de 3,9 milhões
entre 2014 e 2016 para 15,4 milhões entre 2019 e 2021. O relatório é uma produção conjunta
da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), o Programa Mundial de Alimentos da ONU (WFP) e a Organização Mundial da Saúde
(OMS).
FONTE:https://centrodeexcelencia.org.br/relatorio-da-onu-fome-no-mundo-sobe-para-828-milhoes-em-2021/
FONTE:https://www.fao.org/3/cc0639en/cc0639en.pdf

Publicação da Plataforma de Estrutura Abrangente de Segurança Escolar
CSS 2022-2030 para Direitos da Criança e Resiliência no Setor de Educação
Desde 2021, o GADRRRES vem trabalhando na revisão da Estrutura Abrangente de Segurança
Escolar (CSS) com o objetivo de fornecer uma abordagem abrangente à segurança de todos os
perigos e todos os riscos enfrentados pelo setor educacional. O GADRRRES liderou um processo de consulta amplo, inclusivo e transparente. No geral, quase cem revisores especialistas, incluindo profissionais, acadêmicos e líderes educacionais do governo, contribuíram para
a revisão.
Em junho de 2022, o processo de revisão foi encerrado. O grupo GADRRRES tem, portanto, o
prazer de compartilhar a Estrutura Abrangente de Segurança Escolar 2022-2030 para os Dire-

itos da Criança e Resiliência no Setor de Educação . Este último está atualmente disponível
em inglês, mas em breve estará em outros idiomas.
FONTE:https://gadrrres.net/wp-content/uploads/2022/07/The-Comprehensive-School-Safety-Framework-2022-2030-for-Child-Rightsand-Resilience-in-the-Education-Sector.pdf

Saúde Única Precisa do Setor Privado – O Setor Privado Precisa de Saúde Única
Mais de 15 milhões de mortos por COVID-19 e perdas de produção próximas a US$ 14
trilhões, mas precisamos de todas as mãos no convés para lidar com esta e futuras
pandemias
A situação do COVID-19, por mais trágica que seja, ainda não está sob controle. Lidamos com
os problemas imediatos, e em alguns países melhor do que em outros, mas ainda não
chegamos a um acordo sobre como lidar com os de longo prazo, especificamente, a melhor
forma de lidar com a próxima pandemia quando ela chegar. Porque não é “se vier”: que haverá
outra pandemia depois desta, e mais outra depois, e assim por diante, é uma certeza.
Estou argumentando aqui que temos o começo de uma resposta, mas precisamos mais do
que o envolvimento do governo e dos órgãos internacionais. Precisamos que aqueles que
produzem bens e prestam serviços para tratar doenças infecciosas como um enorme risco
comercial se juntem ativamente aos esforços para prevenir, preparar e responder ao próximo
surto como uma prioridade agora.
A situação atual com a pandemia de Covid
Em praticamente todos os países, seu povo, economia, comércio, disponibilidade de força de
trabalho, em essência, toda a atividade econômica, foi profundamente prejudicada pela
pandemia de Covid. A Organização Mundial da Saúde (OMS) aumentou suas estimativas
globais de número de mortos da pandemia de coronavírus para um total de cerca de 15
milhões até o final de 2021, mais que dobrando o total oficial anterior de seis milhões relatado
pelos países.
Um grande aumento, com certeza, mas boas razões para pensar que mesmo esse aumento
está longe de ser a história completa devido à falta de registros de óbitos e relatórios
confiáveis de muitos países.
E, com toda a probabilidade, a pandemia de Covid, infelizmente, ainda não acabou, nem
mesmo nos Estados Unidos:
O World Economic Outlook do FMI (FMI 2022) estimou a perda cumulativa de produção da
pandemia até 2024 em cerca de US$ 13,8 trilhões.
Essas quantidades impressionantes e prejudiciais não haviam sido previstas em 2020, quando
esse novo vírus apareceu pela primeira vez. Nossa resposta coletiva tem sido em grande parte
buscar soluções para a saúde humana, no desenvolvimento e fornecimento de vacinas e
tratamento pós-infecção.
Com o rápido avanço e aplicação de novas tecnologias agora disponíveis, conseguimos reduzir

drasticamente a mortalidade por COVID. Tivemos algum sucesso na contenção da
transmissão aumentando coisas como mandatos de máscara, distanciamento social e, em
alguns casos, bloqueios totais.
Dito isso, a extensão em que as vacinas, o tratamento e as medidas de contenção da
transmissão humana alcançam ou são amplamente aceitas em países de baixa e média renda
e por populações em qualquer lugar varia consideravelmente e muitas vezes é
significativamente limitado.
Como resultado, os custos financeiros e humanos diretos e indiretos, seja para pesquisa,
desenvolvimento e entrega, efeito sobre oferta e demanda, ou recursos humanos são
astronômicos. E talvez igualmente perturbador, estamos percebendo que com a pandemia de
COVID, e mesmo com a disponibilidade de vacinas e tratamento, estamos em território
desconhecido em termos de compreensão dos efeitos de saúde de curto e longo prazo de ter
tido COVID.
São necessárias abordagens mais amplas, mais dinheiro e envolvimento ativo do setor
privado
Países individuais, regiões e a comunidade internacional têm reconhecido cada vez mais que
um esforço de saúde exclusivamente humano provavelmente não será eficaz para o COVID ou
a próxima pandemia: Portanto, deve haver uma maneira melhor e eles estão se voltando para
a SAÚDE ÚNICA .
Um sinal desse progresso é que, embora tenha demorado algum tempo para chegar a um
acordo até mesmo sobre uma definição, agora há consenso entre quatro entidades
especializadas, a saber, OMS, FAO, PNUMA e OIE, que é o seguinte:
Saúde Única é uma abordagem integrada e unificadora que visa equilibrar e otimizar de forma
sustentável a saúde de pessoas, animais e ecossistemas. Reconhece que a saúde dos seres
humanos, animais domésticos e selvagens, plantas e o meio ambiente mais amplo (incluindo
ecossistemas) estão intimamente ligados e interdependentes. A abordagem mobiliza vários
setores, disciplinas e comunidades em vários níveis da sociedade para trabalharem juntos
para promover o bem-estar e enfrentar ameaças à saúde e aos ecossistemas, ao mesmo
tempo em que aborda a necessidade coletiva de água limpa, energia e ar; alimentos seguros
e nutritivos; tomar medidas sobre as mudanças climáticas; e contribuindo para o
desenvolvimento sustentável.
Fonte: Painel de especialistas de alto nível da One Health
No nível intergovernamental em 2021, em particular no G20, um importante fórum para países
econômicos e políticos poderosos, houve ênfase na necessidade de finanças e saúde
trabalharem juntos e declarações que reconheceram o valor de Saúde Única.
Esperamos que a Saúde Única seja integrada ao trabalho de uma Força-Tarefa conjunta de
Saúde e Finanças recém-criada sob a Presidência italiana do G20.
A próxima reunião do G20 será sediada pela Indonésia e acontecerá em novembro de 2022 em
Bali. Mas as coisas estão andando: já o governo italiano (que sediou a Cúpula do G20 em 2021)
e a comunidade empresarial italiana (a Confindustria) organizaram em 21 de abril um evento
digital no âmbito do B20 com o objetivo de instar o G20 a fortalecer a setor de saúde pública

em todo o mundo.
O B20 é o grupo oficial de engajamento do G20 para o setor privado e inclui negócios com mais
de 1.000 delegados de grandes empresas globais. Os participantes desta videoconferência
incluíram Emma Marcegaglia, Presidente do B20, o Ministro da Saúde italiano Roberto
Speranza e o Ministro da Saúde da Indonésia Budi Gunadi Sadikin. Aqui está o que eles
disseram:
Então, onde está o dinheiro externo?
A melhor imagem do financiamento externo está contida em “ Uma Proposta de Fundo
Intermediário Financeiro (FIF) para Prevenção, Preparação e Resposta a Pandemias
Hospedado pelo Banco Mundial” , preparado em conjunto pela OMS e pelo Banco Mundial,
que agora está circulando para comentários.
O documento estima que um financiamento externo de US$ 10,5 bilhões adicionais por ano,
nos próximos cinco anos , seja necessário para investimentos em nível nacional, regional e
global para fortalecer a capacidade dos países de baixa e média renda.
Indica que há uma contribuição dos Estados Unidos de US$ 450 milhões para este FIF
proposto; a Comissão Europeia anunciou uma contribuição de US$ 450 milhões; A Alemanha
anunciou uma contribuição de 50 milhões de euros; e o Wellcome Trust anunciou uma
contribuição de GBP 10 milhões. Vários outros doadores também sinalizaram seu interesse,
mas com base nas projeções, claramente é necessário muito mais.
O mais tranquilizador é que uma de suas Áreas de Foco para Financiamento é a seguinte:
“Fortalecer a capacidade de prevenção, preparação e resposta (PPR) em nível nacional,
preenchendo lacunas de capacidade e capacidade em nível nacional e local em domínios
centrais listados pelo Regulamento Sanitário Internacional (2005) e os Padrões
Internacionais da OIE , incluindo: 1) vigilância de doenças; 2) sistemas laboratoriais; 3)
comunicação e gestão de emergências; 4) envolvimento da comunidade. As necessidades
serão contextuais e específicas de cada país, e as prioridades de financiamento seriam
baseadas em esforços de avaliação e coordenação orientados pelo país e guiados pelos
planos e prioridades dos beneficiários e princípios de Uma Saúde.”
Observe que, embora não traga o total global de US$ 10 bilhões no primeiro ano - promessas
externas adicionais foram feitas em 12 de maio de 2022, na Segunda Cúpula COVID da Casa
Branca dos EUA, que conquistou novos compromissos financeiros totalizando US$ 3,2 bilhões
acima e além das promessas feitas até o momento em 2022. Isso inclui quase US$ 2,5 bilhões
para a COVID-19 e atividades de resposta relacionadas e US$ 712 milhões em novos
compromissos para uma nova preparação para pandemia e fundo global de segurança da
saúde no Banco Mundial .
Ao todo, dos montantes comprometidos até agora pelos principais governos e organizações
internacionais, com base em projeções de necessidades estimadas, são necessários mais
US$ 6,5 bilhões apenas no primeiro ano. Sem esses valores projetados, e não apenas por um
ano, a capacidade de enfrentar futuras ameaças pandêmicas estará em risco. É aí que entra o setor
privado.
O setor privado precisa se comprometer com a Saúde Única

Explicados brevemente acima, estão as razões pelas quais o COVID é agora a doença
infecciosa mais recente. Literalmente, o COVID é o “canário na mina de carvão” soando o
alarme da pandemia, precedido por HIV/AIDS, H1N1 e SARs, cada um dos quais é
simplesmente terrível para o comércio local, nacional e global.
Além disso, a comunidade internacional e os grandes financiadores estão se envolvendo com
recursos consideráveis, e outros provavelmente farão o mesmo no futuro, o que significa que
os investimentos externos do setor privado existem e estão disponíveis. Isso, por sua vez, se
traduz em oportunidades de negócios.
Saúde Única é como muitas questões críticas do passado que foram conhecidas pela primeira
vez por especialistas, alguns defensores e até mesmo alguns governos; mas realisticamente
não aceito ou adotado como prioridade até que o setor privado – em larga escala – abraçou o
assunto como seu problema .
Uma vez que isso acontece, gera um forte compromisso, tração e ação, que se traduz em
recursos financeiros internos e externos dedicados.
Um importante local onde essa conscientização pode acontecer é o Fórum Econômico
Mundial . Acabou de encerrar sua primeira reunião anual presencial em Davos em mais de
dois anos.
Como mostrado acima, um painel foi realizado e envolveu, inter alia, Bill Gates. Mas, no geral,
esta reunião do FEM não tratou da Saúde Única em si, mas a próxima ocorrerá em janeiro de
2023, aproximadamente em seis meses. Nesta próxima reunião do WEF, a One Health deve
estar na agenda e vista como um tópico importante , não como uma expressão de
“Responsabilidade Social Corporativa”, mas como parte integrante de seus interesses
comerciais de longo prazo.
Este seria um bom começo para o setor privado se envolver ativamente no planejamento e
financiamento para prevenção, preparação e resposta à pandemia. Mas as reuniões anuais do
FEM são apenas um fórum internacional. E, como vimos acima, há também o B20 que
trabalha de perto com o G20 e é capaz de chamar a atenção para questões de saúde.
Mais amplamente, quando e onde quer que os chefes de empresas, fundos de investimento e
economistas privados se reúnam em países, regiões e países, a coordenação com parceiros
do setor público deve estar no topo de sua agenda. G7, G20 e outras reuniões desse tipo
também precisam continuar a considerar o PPR e passar das palavras à ação.
Nota do Editor: As opiniões expressas aqui pelos colunistas da Impakter.com são próprias,
não as da Impakter.com. — Na foto em destaque: O Ministério das Finanças e o Ministério da
Saúde da Indonésia sediaram virtualmente a 2ª Força-Tarefa Conjunta de Finanças e Saúde do
G20 (JFHTF) em 26 de janeiro de 2022 (a primeira reunião foi realizada em 20 de dezembro de
2021). As questões abrangeram o aprimoramento da coordenação de Finanças e Saúde, o
estabelecimento do secretariado do JHFTF e o Mecanismo Global de Financiamento da Saúde.
Os Ministérios das Finanças e da Saúde dos países do G20 concordaram em trabalhar em
conjunto com a OMS e o Banco Mundial para aumentar a cooperação nas áreas de saúde e
financeira. Os resultados das discussões foram apresentados na Reunião dos Ministros das
Finanças e Governadores dos Bancos Centrais (FMCGG) de 17 a 18 de fevereiro de 2022 e os
Ministros da Saúde do G20 foram convidados. Fonte: site do G20 Indonésia
FONTE:https://impakter.com/one-health-needs-private-sector/

Fundo Intermediário Financeiro de Prevenção, Preparação e
Resposta à Pandemia (FIF)
FONTE:https://thedocs.worldbank.org/en/doc/018ab1c6b6d8305933661168af757737-0290032022/original/PPR-FIF-WB-White-Paper.pd
f

Backgrounder: Mudanças Climáticas e a Lei de Autorização de Defesa Nacional
Uma área de colaboração bipartidária muitas vezes negligenciada em Washington gira em
torno da ameaça à segurança das mudanças climáticas, com republicanos e democratas
concordando em legislação para destacar e responder à ameaça e apresentar projetos de lei
que se tornaram lei. Mais deve ser feito para reduzir a escala e o escopo da ameaça, mas à
medida que o Congresso desenvolve a Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA) do ano
fiscal de 2023, vale a pena olhar para o progresso que os Estados Unidos viram nos últimos
anos, muitos dos quais alinha-se com as prioridades descritas no Plano de Segurança
Climática para a América e no relatório de acompanhamento, Desafio Aceito .
Neste pano de fundo, rastreamos as principais disposições que foram incluídas nos NDAAs do
ano fiscal (FY) de 2018 até o ano fiscal de 2022, com base na declaração bipartidária inicial em
2017 de que a mudança climática era uma ameaça direta à segurança nacional, até os requisitos para avaliações de vulnerabilidade , autoridades de resiliência, requisitos de estratégia e
consideração de integração dos impactos climáticos na missão.
FONTE:https://councilonstrategicrisks.org/wp-content/uploads/2022/06/NDAA-CC-Backgrounder-2022.pdf
FONTE:https://climateandsecurity.org/wp-content/uploads/2019/09/a-climate-security-plan-for-america_2019_9_24-1.pdf
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