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ONU diz que pandemia aumentou casos de radicalização e
apoio ao terrorismo
As Nações Unidas participam da reunião do Processo Aqaba sobre terrorismo e a resposta
à Covid-19. A iniciativa, lançada pelo Rei da Jordânia, Abdullah II, quer reforçar a
cooperação internacional no combate ao extremismo violento.
No evento virtual, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que o
momento que o mundo vive é “mais que uma crise global de saúde”, mas “uma virada do
jogo para a paz e segurança internacionais”.
Desigualdades

As Nações Unidas marcaram em julho a Semana sobre Contraterrorismo, by Unodc.
Para o chefe da ONU, além de expor a fragilidade da humanidade a pandemia revelou
desigualdades sistêmicas e arraigadas que testam a resiliência das sociedades.
Guterres destacou desafios geopolíticos e graves ameaças à segurança.

Segundo ele, a pandemia aumentou as queixas já existentes, minando a coesão social e
fomentando conflitos. Uma situação que pode catalisar o alastramento do terrorismo e do
extremismo violento.
Sinais de alerta
Para o chefe da ONU, com a pandemia o mundo entrou em uma nova fase volátil e
instável.
Os terroristas exploram dificuldades sociais e econômicas causadas pela Covid-19 para
radicalizar e recrutar novos seguidores. Para Guterres, é preciso tomar novas decisões
como o “repatriamento de combatentes terroristas estrangeiros e seus dependentes para
seus países de origem”.
Bioterrorismo
O chefe da ONU destacou que a Covid-19 expôs vulnerabilidades e “formas novas e
emergentes de terrorismo, como bioterrorismo e ataques cibernéticos em infraestruturas
críticas”.
Em julho, na Semana Virtual de Contra Terrorismo, a ONU e os países se
comprometeram a combater o terrorismo e o extremismo violento.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/09/1725012?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=b28ee4e1b0EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_03_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-b28ee4e1b0105027597

ONU pede que países incorporem ações climáticas em
planos de recuperação da pandemia
O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu aos governos que incorporem ações
climáticas significativas em todos os aspectos da recuperação da pandemia de COVID-19.
Dirigindo-se aos ministros em uma reunião virtual sobre recuperação sustentável da
pandemia nesta quinta-feira (3), o chefe da ONU disse que o mundo está enfrentando
duas crises urgentes: COVID-19 e mudanças climáticas.
“Vamos enfrentar as duas e deixar as gerações futuras com a esperança de que este
momento seja uma verdadeira virada para as pessoas e para o planeta”, disse ele, em uma
mensagem de vídeo.

A reunião ministerial, convocada pelo governo do Japão, contou com a participação de
altos funcionários de vários países, bem como representantes de grupos de jovens,
organizações da sociedade civil, empresas e governos locais.
Paralelamente, foi lançado um portal online que mostra as políticas de clima e meio
ambiente e as ações de recuperação da COVID-19.
A Plataforma para Redesenho 2020 ajudará a criar impulso para a COP26, a conferência da
ONU que avalia o progresso no tratamento das mudanças climáticas, a ser realizada em
2021.
Energias renováveis são mais baratas e eficientes
O secretário-geral delineou seis ações positivas para o clima para uma recuperação
sustentável, incluindo o investimento em empregos verdes; não resgatar indústrias
poluentes; acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis; contabilizar o risco climático
em todas as decisões financeiras e políticas; trabalharmos juntos; e – o mais importante –
não deixar ninguém para trás.
Guterres falou da mudança promovida por governos e empresas, percebendo que a
energia limpa traz mais empregos, ar mais limpo, melhor saúde e crescimento econômico
mais forte.
“Os maiores investidores mundiais – incluindo alguns no Japão – estão abandonando os
combustíveis fósseis porque as energias renováveis são mais baratas e mais eficientes”,
continuou ele.
“Eles entendem que não faz sentido econômico queimar dinheiro em usinas de carvão
que logo se tornarão ativos perdidos.”
O chefe da ONU também exortou todos os países, especialmente os membros do G20 – o
grupo das principais nações industrializadas – a se comprometerem com a neutralidade de
carbono antes de 2050.
Ele os exortou a apresentar contribuições nacionalmente determinadas (NDCs) “mais
ambiciosas” e de longo prazo estratégias antes da COP26, alinhadas com o objetivo de
limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau Celsius.
Japão pode liderar
Reconhecendo o desenvolvimento tecnológico do Japão em muitos campos, o secretáriogeral disse que o país pode se tornar um líder mundial na recuperação sustentável e
resiliente.

Ele pediu ao Japão que pare de investir em usinas de carvão e aumente sua participação
nas energias renováveis.
“Espero sinceramente que o Japão acabe com o financiamento externo de usinas a carvão,
se comprometa com a neutralidade de carbono antes de 2050, estabeleça uma transição
para o uso doméstico de carvão e aumente significativamente a parcela de energia
renovável”, disse Guterres.
Janela de oportunidade
Também falando na reunião, Patricia Espinosa, secretária-executiva da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), disse que a convergência da
COVID-19 com a crise climática proporcionaram uma janela de oportunidade, não apenas
para se recuperar da pandemia, mas também para construir um futuro melhor.
Ela pediu aos governos que abandonem infraestruturas intensivas em carbono. Isso
ajudaria a reduzir as emissões nas próximas décadas.
“Prevenir a propagação do coronavírus tem sido a abordagem mais eficaz para a
pandemia, portanto, prevenir as emissões futuras é a abordagem mais eficaz para lidar
com a mudança climática”, disse ela.
Destacando a importância de um esforço global coordenado, ela exortou todos a “abraçar
a força do multilateralismo” para se recuperar da COVID-19, fazer progressos na agenda
de mudança climática e construir um futuro mais sustentável.
Agenda de cinco pontos para o G20
Falando em uma reunião de emergência dos ministros das Relações Exteriores do G20
sobre a crise da COVID-19, Guterres observou que a pandemia forçou “bloqueios sem
precedentes, suspensões de viagens e movimento limitado através das fronteiras”,
acrescentando que “crescem as preocupações de que algumas das restrições de
movimento atuais possam durar a crise imediata.”
Ele sinalizou “cinco áreas de foco” para a discussão, instando primeiro que busquem um
acordo sobre critérios objetivos comuns em relação à remoção das restrições de viagem,
com base em evidências científicas.
Em segundo lugar, o chefe da ONU pediu “investimentos em sistemas e práticas que
apoiem viagens seguras – em estreita coordenação com o setor privado”.
Em terceiro lugar, ele pediu uma melhor coordenação em medidas preventivas – “em
particular, o uso mais sistemático de testes e rastreamento e outras ações comprovadas

para evitar a propagação do vírus e permitir o controle efetivo dos impactos potenciais do
aumento da mobilidade”.
Em seguida, ele destacou a importância do respeito total pelos direitos humanos
internacionais e pela lei dos refugiados, e também pediu um acordo para que as vacinas
futuras sejam consideradas um bem público global para estar “disponível e acessível em
todos os lugares, apoiando a saúde global, a mobilidade global e a recuperação econômica
global.”
“Todas as ações devem reconhecer a defesa da dignidade humana como princípio
orientador das políticas transfronteiriças.”
Juntos na mesma direção
Ele disse que há “um longo caminho a percorrer” em duas frentes principais: “primeiro,
em nossa capacidade de lutarmos juntos contra a pandemia. Vimos os resultados quando
cada país segue sua própria estratégia, com o conselho da Organização Mundial da Saúde
(OMS) sendo amplamente desconsiderado.”
“Quando os países vão em direções diferentes, o vírus vai em todas as direções”,
acrescentou.
“Em segundo lugar, ainda falta solidariedade internacional efetiva para responder aos
impactos econômicos e sociais e às fragilidades subjacentes expostas pela pandemia.”
Ele disse que, mais do que nunca, a solidariedade internacional efetiva é a chave – “e uma
ação do G20 combinada – para fazer avançar essas áreas prioritárias e construir um
mundo mais inclusivo, resiliente e sustentável para todos”.
FONTE:https://platform2020redesign.org/
FONTE:https://news.un.org/en/story/2020/09/1071602

COVID-19 e a nova agenda humanitária
Esta edição explora como a pandemia está influenciando e moldando uma nova agenda
para o humanitarismo, com foco especial na resposta, alívio e reconstrução
melhor. Aborda vários temas importantes, como o uso de dinheiro em emergências
complexas como pandemias, resposta a desastres durante pandemias, bem como um
compêndio das melhores respostas das agências humanitárias à pandemia COVID-19. Os
artigos mais relevantes nesta publicação são:




Por que o transporte público está baixo na agenda humanitária e de redução do
risco de desastres? (pág. 3);
Acelerando a redução do risco de desastres: mudança de política e prática para
capacitar parcerias com a comunidade local (p.9).

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73224_covid19andthenewhumanitarianagenda.pdf

Recuperação de COVID-19: um caminho para um futuro
resiliente e com baixo teor de carbono
Este resumo apresenta uma estrutura para ajudar os países a enfrentar a crise climática e
construir resiliência como parte integrante de sua recuperação da pandemia de doença
coronavírus 2019 (COVID-19). Ele os orienta sobre como identificar um pacote de
intervenções de recuperação COVID-19 que, coletivamente, atingirão seus objetivos de
recuperação e promoverão um desenvolvimento resiliente e com baixo teor de carbono.
A abordagem proposta compreende as seguintes etapas (p. 4):
1. Defina uma visão clara para uma recuperação que leve a um futuro resiliente ao
clima e a desastres.
2. Compreenda os motivadores para integrar as considerações de baixo carbono e
resiliência à recuperação.
3. Identificar oportunidades para políticas e planos nacionais e subnacionais para
apoiar uma recuperação de baixo carbono e resiliente.
4. Desenvolver uma estrutura de avaliação para identificar e priorizar um pacote de
intervenções que apoiam a recuperação enquanto promovem um
desenvolvimento resiliente e de baixo carbono.
FONTE:https://www.adb.org/sites/default/files/publication/625476/covid-19-recovery-low-carbonresilient-future.pdf

Resposta com base na comunidade à pandemia COVID-19:
o caso da comunidade do sul da Ásia em Auckland, Nova
Zelândia

Este resumo de política é baseado na pesquisa da comunidade do Sul da Ásia que vive na
Nova Zelândia e seu enfrentamento com o impacto da doença coronavírus em 2019
(COVID-19). Os resultados desta pesquisa também podem ser úteis para outros grupos
étnicos. Compreender o impacto de uma pandemia em grupos étnicos minoritários é
importante para se preparar melhor para as estratégias de transição e recuperação e para
construir a resiliência da comunidade.
O resumo conclui que a construção de capacidades e a coesão da comunidade são,
portanto, essenciais para preparar a população para um possível ressurgimento futuro do
surto de pandemia. Algumas recomendações de política incluem (pp. 4-5):









Desenvolver um ecossistema de dados que funcione bem para entender o surto e
a transmissão por etnias;
Programa de pesquisa e inovação;
Investir adequadamente na preparação da comunidade com base na cultura;
Melhorar a comunicação de risco;
Incentive a ação vizinho por vizinho;
Assegurar terapia psicossocial apropriada;
Fornecer fundo comunitário / microcrédito sem juros;
Aumentar a coesão social.

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73250_communitybasedresponsetothecovid19p.pdf

Cerca de 570 mil profissionais de saúde se infectaram e 2,5
mil morreram por COVID-19 nas Américas
Os profissionais de saúde estão especialmente vulneráveis à COVID-19 e, na região das
Américas, “temos o maior número de profissionais de saúde infectados no mundo”,
afirmou na quarta-feira (2) a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS),
Carissa F. Etienne, durante entrevista coletiva.
“Nossos dados mostram que quase 570 mil profissionais de saúde em nossa região
ficaram doentes e mais de 2,5 mil sucumbiram ao vírus.”
Com quase 13,5 milhões de casos de COVID-19 e mais de 469 mil mortes notificadas nas
Américas (4 mil mortes por dia), a escala desta pandemia não tem precedentes. “Nenhum
outro grupo sentiu isso de forma mais aguda do que os próprios homens e mulheres que
compõem nossa força de trabalho em saúde”, disse Etienne.

A diretora da OPAS observou que “nos Estados Unidos e no México — que têm uma das
contagens de casos mais altas do mundo — os trabalhadores de saúde representam um
em cada sete casos”. Estes dois países respondem por quase 85% de todas as mortes por
COVID-19 entre trabalhadores de saúde em nossa região.
Para combater essas tendências, “os países devem garantir que os profissionais de saúde
façam seu trabalho com segurança. Isso exigirá a manutenção de suprimentos suficientes
de equipamentos de proteção individual e a garantia de que todos sejam efetivamente
treinados no controle de infecções para evitar que arrisquem sua própria saúde”, pontuou
Etienne.
Os países também devem garantir condições de trabalho seguras e remuneração justa
para os profissionais de saúde, destacou a diretora da OPAS.
“Isso é particularmente importante para as mulheres, maior parte de nossa força de
trabalho em saúde, que devem ser apoiadas a participarem plenamente e liderar a
resposta a esta pandemia”.
Etienne citou vários motivos para as altas taxas de infecção entre profissionais de saúde
nas Américas, observando que, conforme os países lutavam para responder ao vírus,
“muitos profissionais de saúde foram redirecionados para a resposta ao surto sem
treinamento suficiente para se protegerem enquanto tratavam pacientes com COVID-19″.
Conforme o número de pacientes aumentava, “os hospitais ficavam superlotados e muitos
demoraram para implementar protocolos de triagem. Isso significa que os pacientes com
COVID-19 foram expostos a outras pessoas que podem ter procurado atendimento para
diferentes condições. Logo, todos corriam o risco de infecção, deixando os profissionais de
saúde mais vulneráveis”, disse a diretora da OPAS.
No início da pandemia, os suprimentos de EPI eram escassos. “Os profissionais de saúde
foram forçados a reutilizar máscaras e aventais, buscar alternativas ou renunciar
totalmente à proteção para cuidar dos necessitados”, disse Etienne.
Manter suprimentos suficientes de EPI e garantir que todos sejam treinados de forma
eficaz no controle de infecções para evitar que arrisquem a própria saúde é fundamental,
ressaltou a diretora.
A OPAS tem apoiado os países na construção de zonas designadas para triagem e gestão
de casos com o objetivo de proteger tanto profissionais de saúde quanto pacientes.
“Também doamos mais de 31 milhões de máscaras e mais de 1,4 milhão de luvas e
aventais para proteger nossa resposta de linha de frente.”
Meses operando sob enorme pressão também tiveram fortes impactos mentais e
psicológicos sobre os profissionais de saúde, incluindo o isolamento da família e amigos.

“Surpreendentemente, dezenas de profissionais de saúde foram agredidos nos últimos
meses como resultado do medo, desinformação ou frustração do público com esta
pandemia”, acrescentou.
Etienne também destacou um alerta epidemiológico recente publicado pela OPAS que
afirma: “À luz do aumento de casos e mortes por COVID-19 entre profissionais de saúde
nos países e territórios da região das Américas, a OPAS/OMS) insta os Estados-membros a
fortalecerem a capacidade dos serviços de saúde em todos os níveis e a equiparem os
profissionais de saúde com os recursos e treinamento apropriados para garantir uma
resposta adequada e oportuna à pandemia dentro do sistema de saúde.”
FONTE:https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-covid-19-personal-salud-31-agosto2020

UNIDO: tecnologias digitais podem diminuir impacto
econômico da pandemia no Brasil
O escritório brasileiro da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Industrial (UNIDO), em colaboração com a Divisão da UNIDO para a América Latina e o
Caribe, divulgou nesta quinta-feira (3) uma nota técnica para explicar a necessidade do
investimento das empresas em digitalização para superar os impactos econômicos da
pandemia de COVID-19 no país.
De acordo com o documento, tecnologias digitais têm um papel essencial para tornar as
empresas mais produtivas e resilientes a médio e longo prazos. As transações digitais para
clientes, fornecedores e empresas permitem que os negócios continuem funcionando e
com segurança, mesmo em circunstâncias mais adversas.
A nota técnica também faz uma análise do cenário econômico brasileiro inserido no
contexto internacional, levando em consideração pesquisas e levantamentos recentes. O
Banco Mundial, por exemplo, projeta uma queda de 8% no Produto Interno Bruto (PIB) do
país em 2020.
A Confederação Nacional das Indústrias (CNI) apontou que o setor privado precisa
acelerar a digitalização de algumas atividades produtivas e a adaptação do setor industrial
brasileiro a um novo conjunto de imposições tecnológicas para aumentar a
competitividade nos mercados nacional e global.

As tecnologias de produção digital avançada (PDA), citadas no documento, transformam a
forma como as empresas funcionam, criando novas oportunidades de negócios,
aumentando a competitividade, e gerando emprego e sustentabilidade ambiental.
A nota técnica divulgada pela UNIDO explica também como algumas políticas públicas
podem ser estratégicas para a promoção da inovação tecnológica por meios digitais junto
à cadeia produtiva do Brasil. Outros fatores essenciais para o tema são abordados, como
estratégias de capacitação profissional, implementação de programas setoriais, incentivos
fiscais e estímulo a novas parcerias entre acadêmicos, empresas e países.
Por fim, o documento aponta casos de sucesso em digitalização implementados pela
UNIDO e por parceiros da organização no Brasil.
Conheça as ações do escritório
organização: www.unido.org/brasil
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FONTE:https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2020/09/NT-UNIDO-BRCOVID19_v5_POR.pdf

UNODC lança guia sobre avaliação de risco de corrupção
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) lançou um guia prático
para organizações públicas sobre como conduzir avaliações de risco de corrupção para
identificar, mitigar e prevenir vulnerabilidades de corrupção em suas operações.
O objetivo de uma avaliação de risco de corrupção é identificar um conjunto realista de
riscos potenciais, determinar quais devem ser priorizados e desenvolver e implementar
estratégias de mitigação eficientes e econômicas.
“Estado de Integridade: Um guia sobre a condução de avaliações de risco de corrupção em
organizações públicas” (em inglês) estabelece uma abordagem simples de como atenuar o
risco de corrupção em instituições, organismos e autoridades públicas, utilizando sete
etapas eficientes em termos de recursos.
As instituições são incentivadas a usar a metodologia de forma contínua para determinar
quaisquer riscos novos ou pendentes, avaliar se as medidas introduzidas são eficazes e
decidir se quaisquer novas medidas devem ser introduzidas. Esse processo fortalece a
capacidade da organização de minimizar os riscos de corrupção e impede possíveis
esquemas de corrupção.

O guia reafirma a importância de se priorizar medidas destinadas a prevenir a corrupção e
descreve intervenções estratégicas em organizações públicas em diversos setores. O
UNODC tem experiência em trabalhos bem-sucedidos em parceria com diversos Estadosmembros na utilização da metodologia descrita no guia e está pronto para continuar
fornecendo assistência especializada para apoiar nos esforços de prevenção e combate à
corrupção.
FONTE:https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/State_of_Int
egrity_EN.pdf

Portugal atinge 17ª
posição
nações sobre bem-estar infantil

em

estudo com

41

Um relatório do Fundo da ONU para a Infância, Unicef, revela que fatores como suicídio,
infelicidade, obesidade e habilidades sociais e acadêmicas deficientes se tornam cada vez
“muito comuns” em crianças de países de alta renda.
Portugal é o único país lusófono no grupo e ocupa a 17ª posição na tabela que classifica
41 nações da União Europeia e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico, Ocde.
Habilidades
Foram analisados indicadores como saúde mental, física e habilidades acadêmicas e
sociais.
É com base nesses três indicadores que Holanda, Dinamarca e Noruega ocupam o topo da
tabela publicada pelo Centro de Estudos Innocenti do Unicef.
De acordo com a diretora da instituição, Gunilla Olsson, muitas crianças de países mais
ricos do mundo fracassam, mesmo com os recursos para que tenham boa infância.
A representante alerta que sem medidas rápidas e decisivas dos governos para proteger o
bem-estar infantil na resposta à pandemia, pode-se continuar esperando que haja taxas
crescentes de pobreza infantil.
A deterioração da saúde física e mental associada ao déficit, cada vez maior, de
habilidades é evidente no relatório “Mundos de influência: entender o que molda o bemestar infantil em países ricos, que também estuda o período pré-pandemia”.
Confinamento

O relatório menciona haver baixa qualidade do apoio famílias e crianças em relação à
Covid-19, realçado que “muito mais deve ser feito para proporcionar uma infância segura
e feliz às crianças”.
No primeiro semestre deste ano, grande parte dos países analisados manteve as escolas
fechadas por mais de 100 dias, enquanto implementava políticas rígidas de confinamento
domiciliar.
Cerca de uma em cada três crianças em todos os países analisados estão obesas ou
com sobrepeso, com um aumento acentuado de taxas no sul da Europa
O efeito dessas restrições foi “catastrófico” para o bem-estar das crianças quando
associado à perda de familiares e amigos, ansiedade, falta de apoio, fechamento de
escolas, equilíbrio entre trabalho e vida familiar, acesso precário aos cuidados de saúde e
perdas econômicas. Sua saúde física, mental e desenvolvimento foram afetados.
A taxa média de pobreza infantil relativa nos 41 países era de 20% antes da pandemia.
Esse indicador deverá agravar se governos não tomarem “medidas corretivas imediatas”
com a previsão de queda do Produto Interno Bruto, PIB, em quase todas essas
economias nos próximos dois anos.
Austeridade
As propostas incluem baixar a desigualdade em renda e pobreza assegurando o acesso
de todas as crianças a recursos necessários e abordadando “a grave lacuna nos serviços de
saúde mental para crianças e adolescentes”.
O estudo recomenda melhoras em políticas do Covid-19 que apoiem famílias com
crianças. Outra sugestão é que sejam garantidos orçamentos que apoiem o bem-estar da
criança e estas sejam protegidas das medidas de austeridade.

Cidade de Leiria, em Portugal. País é o único lusófono no grupo e ocupa a 17ª
posição na tabela que classifica 41 nações, Arpt Centro de Portugal.
O documento aponta que crianças com famílias em posição social menos
favorecida e vítimas de bullying têm saúde mental significativamente pior.

Matemática
A Lituânia tem a maior taxa de suicídio de adolescentes, seguida pela Nova Zelândia e pela
Estônia. Esta é uma das principais causas de morte entre jovens de 15 a 19 anos nos
países ricos.
Cerca de uma em cada três crianças em todos os países analisados estão obesas ou com
sobrepeso, com um aumento acentuado de taxas no sul da Europa. Em mais de um quarto
dos países ricos, a mortalidade infantil ainda é superior a uma por mil crianças.
As crianças da Bulgária, Romênia e Chile são as menos proficientes em habilidades de
leitura e matemática.
Progresso
O relatório inclui dados sobre “áreas de progresso claro” no bem-estar infantil. Em média,
95% das crianças em idade pré-escolar estão agora matriculadas em programas de
aprendizagem organizados.
O número de jovens de idades entre 15 a 19 anos, que não estudam, não trabalham ou
são capacitados, diminuíram em 30 de 37 países.
A agência destaca que o investimento nas crianças é um investimento direto no nosso
futuro.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/09/1725092?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=967ff062b7EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_04_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-967ff062b7105027597

Antecipar, reagir, recuperar: sistemas de infraestrutura
resilientes
Este relatório se concentra nas lições aprendidas com as interrupções e falhas anteriores e
na resposta da infraestrutura de energia, água, digital, rodoviária e ferroviária do Reino
Unido. O relatório afirma que uma estrutura para resiliência deve fornecer uma
infraestrutura que seja resiliente a uma série de desafios futuros:




o governo deve publicar um conjunto completo de padrões de resiliência a cada
cinco anos, seguindo o conselho dos reguladores, juntamente com uma avaliação
de quaisquer mudanças necessárias para implementá-los;
os operadores de infraestruturas devem realizar testes de resistência regulares e
proporcionais, supervisionados pelos reguladores, para garantir que os seus



sistemas e serviços podem cumprir os padrões de resiliência do governo e tomar
medidas para resolver quaisquer vulnerabilidades;
os operadores de infraestrutura devem desenvolver e manter estratégias de
resiliência de longo prazo, e os reguladores devem garantir que suas
determinações em revisões de preços futuras sejam consistentes com o
cumprimento dos padrões de resiliência no curto e longo prazo.

FONTE:https://www.nic.org.uk/wp-content/uploads/Anticipate-React-Recover-28-May-2020.pdf

Gestão de doenças transmissíveis em desastres: uma
análise das medidas de melhoria desde 2005, República
Islâmica do Irã
Devido à importância da gestão de doenças transmissíveis em situações de desastre, o
Centro de Gestão de Doenças Transmissíveis (CCDM) do Ministério da Saúde e Educação
Médica iraniano tomou medidas para melhorar os sistemas de gestão de doenças
transmissíveis de rotina em situações normais e de emergência. Este estudo teve como
objetivo explorar as medidas de melhoria desde 2005. Um método de análise qualitativa
de documentos foi utilizado para analisar todos os documentos relacionados ao manejo
de doenças transmissíveis de março de 2003 ao final de 2014 no CCDM e em sites oficiais
de organizações relacionadas. Os resultados foram resumidos em 4 fases do ciclo de
gestão de desastres correspondentes a 5 funções básicas e de suporte do sistema de
vigilância. Os resultados destacaram melhorias na gestão de doenças transmissíveis em
desastres
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73293_communicablediseasesmanagementindis.pdf

Sistema de vigilância de doenças transmissíveis no Irã:
pontos fortes e fracos 30 anos após sua implementação
As doenças transmissíveis são um dos principais problemas de saúde no Irã. O objetivo
deste estudo foi demonstrar os avanços no manejo das doenças transmissíveis em mais de
30 anos de sua implantação e apontar seus pontos fortes e fracos. Os autores destacam
que o estabelecimento do sistema de vigilância de doenças transmissíveis foi uma
revolução no sistema de saúde do Irã.

Os pontos fortes do sistema são os seguintes: serviços de saúde integrados e baseados em
rede, pessoal bem organizado e bem informado, apoio nacional e internacional, planos
estratégicos e operacionais e programas ampliados de imunização. Por outro lado, os
pontos fracos mencionados pelos participantes foram: definição de caso com base na
doença, pouca consciência pública, fraca colaboração e coordenação intersetorial,
recursos insuficientes, atraso ou não notificação de doenças alvo, falta de leis distritais ou
implementação incompleta da legislação , falha em fornecer feedback ou ignorar os
resultados da análise e falta de avaliação de desempenho.
Embora a implementação do sistema de vigilância de doenças transmissíveis tenha sido
uma grande conquista no sistema de saúde do Irã, no entanto, ele precisa de mais
melhorias com base na situação atual, de acordo com este artigo. A revisão das normas, a
restauração e fortalecimento da estrutura existente, o uso de modernas tecnologias de
informação e comunicação e o estabelecimento do sistema de monitoramento e avaliação
contribuem para aumentar o seu sucesso.
FONTE:http://hdq.uswr.ac.ir/article-1-268-en.html

Probabilidade de incêndio em áreas protegidas da América
do Sul
Este relatório identifica áreas prioritárias com alta probabilidade de ameaça de incêndio, a
fim de apoiar a tomada de decisões e estratégias de planejamento para mitigar o risco e
impacto de incêndios. O foco são as unidades de conservação sul-americanas, dada a
importância de proteger essas áreas de alto valor biológico, ambiental e sociocultural.
Dentre as recomendações (p. 9), os autores destacam a importância da identificação
precoce de Áreas Protegidas sob condições de Alerta e Alerta de Alta. Nessas áreas, o
planejamento estratégico e as redes de comunicação podem ser implementados, para
permitir que a população residente no interior e no entorno planeje a minimização dos
riscos e impactos de incêndios descontrolados.
FONTE:https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/research/wcssp/rep
ort-cssp-fire-aug-oct_en.pdf

Risco de incêndio perpetua a pobreza e o uso do fogo entre
pequenos proprietários amazônicos
Os incêndios florestais exacerbam as emissões de carbono, ameaçam a biodiversidade e
causam perdas de bem-estar às populações locais. A maioria dos incêndios é
acidentalmente causada por incêndios mal administrados em roças e pastagens. Este
estudo fornece evidências de que o risco de incêndio na Amazônia brasileira, a maior
floresta tropical remanescente do mundo, perpetua atividades agrícolas de baixa
produção e degradantes do meio ambiente. Usando uma combinação de entrevistas
domiciliares e dados de sensoriamento remoto sobre a ocorrência de incêndios nos
municípios de Paragominas e Santarém na Amazônia Oriental, mostramos que os
pequenos proprietários em regiões consolidadas de fronteira fazenda-floresta estão
presos em um ciclo vicioso que inibe sua adoção de práticas livres de fogo. As famílias que
investem em tecnologias agrícolas livres de fogo com uso intensivo de capital
experimentam maiores perdas de receita com incêndios evitados do que os que não usam
o fogo. As mudanças nas receitas são tão sensíveis a esses impactos do fogo quanto às
mudanças nos investimentos de capital físico. Para superar essa armadilha da pobreza
incendiária, é necessário um “grande empurrão” de incentivos locais coordenados. As
políticas que mitigam o risco de incêndio podem alcançar uma vitória tripla que reduz as
emissões de gases de efeito estufa, a degradação florestal e promove o desenvolvimento
econômico inclusivo.
FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019307733?via%3Dihub

Investir em soluções inovadoras para gerenciar os riscos de
desastres em cascata: principais pontos para as partes
interessadas
Esta edição resumida sobre a doença coronavírus 2019 (COVID-19) enfoca as inovações
que estão protegendo as comunidades dos perigos em cascata, os desafios e
oportunidades aí existentes, e oferece orientação política para moldar a gestão futura dos
perigos em cascata.
As conclusões propostas para aumentar a escala de soluções inovadoras são:
1. Investir no planejamento de cenários de risco complexos, apoiado por avaliações
de risco sistêmico para perigos múltiplos;
2. Promover medidas de redução de risco de desastres como um bem público;

3. Democratizar a tecnologia usando políticas e fóruns de ciência aberta;
4. Construir resiliência financeira por meio do dimensionamento do financiamento de
risco, seguro e transferência de risco para desastres naturais e pandemias;
5. Construir um ecossistema de inovação social regional que conecte as abordagens
multissetoriais para redução do risco de desastres;
6. Aprofundar a cooperação regional para sistemas integrados de alerta precoce de
desastres no Sul da Ásia.
FONTE:https://www.unescap.org/sites/default/files/Policy%20study%20on%20investing%20in%20innova
tive%20soultions%20for%20cascading%20disasters.pdf

Tecnocracia, redução do risco de desastres e
desenvolvimento: Uma crítica do Quadro Sendai 20152030
Este artigo é uma crítica à Estrutura Sendai para Redução de Risco de Desastres
(SFDRR). O autor desconstrói a abordagem tecnocrática do SFDRR para a redução do risco
de desastres, devido aos desastres naturais, visto que convida, paradoxalmente, à adoção
de políticas que aumentem a vulnerabilidade das pessoas, segundo sua visão.
O resultado indesejado da compreensão tecnocrática do risco de desastres é porque esta
abordagem não é capaz de rastrear os fundamentos desse fenômeno que são as decisões
humanas representadas nas estruturas sociais, econômicas e políticas da sociedade que
causam pobreza, vulnerabilidade ao risco de desastres, argumenta o autor.
Ao desconstruir a compreensão racionalista do SFDRR do risco de desastres, o autor
estipula que esta abordagem é baseada em dois paradigmas: 1) a ideia de descarregar na
ciência e tecnologia a responsabilidade de resolver problemas criados pelo homem, como
vulnerabilidade ao risco de desastres, e 2) a teoria da modernização do desenvolvimento.
FONTE: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/6769/9188

O futuro da natureza e dos negócios

Este relatório apresenta em termos práticos o que precisa ser feito para alcançar este
novo futuro, estabelecendo uma estrutura pragmática para que a indústria conduza a
transição para uma economia de natureza positiva. Segundo os autores, esse é um
caminho que pode proporcionar um ganha-ganha para a natureza, as pessoas e os
negócios. Ele pode desbloquear cerca de US $ 10 trilhões em oportunidades de negócios,
transformando os sistemas econômicos que são responsáveis por quase 80% das perdas
naturais.
O relatório também fornece uma agenda pragmática para que as empresas contribuam
para o desenvolvimento de roteiros práticos que abordem os fatores mais importantes de
perda da natureza e construam um futuro positivo para a natureza. De acordo com os
autores, para enfrentar com sucesso esse desafio, será necessário enfrentar as forças
indiretas que estão por trás dos motores da perda da natureza - como o comércio global,
os padrões de produção e consumo, os mecanismos de governança e os valores e
comportamentos da sociedade - algo que as empresas sozinhas raramente podem fazer .
FONTE:http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Future_Of_Nature_And_Business_2020.pdf

EVENTOS

Nota de conceito - Dia Internacional para a Redução do
Risco de Desastres 2020
A Assembleia Geral das Nações Unidas designou 13 de outubro como o Dia Internacional
para a Redução do Risco de Desastres para promover uma cultura global de redução do
risco de desastres. É uma oportunidade de reconhecer o progresso que está sendo feito
em direção à redução do risco de desastres e perdas de vidas, meios de subsistência e
saúde, de acordo com a Estrutura Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030
adotada na Terceira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Redução do Risco de
Desastres no Japão em março 2015. A Estrutura Sendai tem sete metas estratégicas e 38
indicadores para medir o progresso na redução do risco de desastres e perdas. Esses
indicadores alinham a implementação da Estrutura de Sendai com a implementação dos
ODS e do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.
FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/73197?&a=email&utm_source=pw_email
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