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Especialista em resiliência urbana para presidir o ARISE 

 
O novo co-presidente da ARISE, Dale Sands, falando na Plataforma Global para Redução do Risco de 
Desastres 2017 em Cancun, México 

GENEBRA, 27 de julho de 2018 - O profissional de negócios pioneiro do Scorecard de 
Resiliência a Desastres para Cidades foi eleito o novo co-presidente do ARISE, a parceria 
do setor privado da UNISDR. 
Dale Sands da MD Sands Consulting Solutions servirá por dois anos como co-presidente 
da ARISE ao lado de Mami Mizutori, Representante Especial do Secretário-Geral da ONU 
para Redução de Risco de Desastres, e traz uma riqueza de experiência em estudar a 
resiliência urbana para sua nova função. 
Atualmente, o ARISE é composto por 140 membros representando uma ampla gama de 
interesses da indústria e do setor privado e está empenhado em mobilizar a comunidade 
empresarial para implementar o plano global para reduzir as perdas de desastres, a 
Estrutura de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030. 
Sands disse: “Estes são tempos desafiadores para o setor privado, que sofreram perdas 
recordes no ano passado, principalmente devido a eventos climáticos extremos e falhas 
de enfrentamento no ambiente construído. Estou satisfeito que o Dia Internacional de 



Redução de Desastres deste ano, em 13 de outubro, esteja focado na redução das 
perdas econômicas e espero que o ARISE se apoie por trás disso ”. 
O Sr. Sands foi eleito juntamente com a vice-presidente, Martha Herrera, que lidera a 
Responsabilidade Social Corporativa na gigante mexicana da construção, CEMEX, que se 
esforça para ser “a empresa de materiais de construção mais eficiente e inovadora do 
mundo”. A Sra. Herrera é também Diretora do Centro de Desenvolvimento Sustentável 
da CEMEX-Tec e Presidente da Rede do Pacto Global das Nações Unidas no México. 
A eleição do co-presidente e vice-presidente completa o processo de criação de um novo 
Conselho Consultivo com dez membros, que começou na AGA realizada em Manila, 
Filipinas, em novembro passado. A nova liderança trabalhará com a Sra. Mizutori e a 
UNISDR na identificação de ações e projetos que construirão mais parcerias públicas 
privadas na preparação para a Plataforma Global para Redução do Risco de Desastres 
em maio de 2019. 
Mizutori disse: “Estamos muito satisfeitos em ter dois profissionais de renome liderando 
o ARISE. Será impossível progredir na redução de perdas econômicas e danos à 
infraestrutura crítica de desastres sem o engajamento do setor privado, que é 
responsável por mais de 70% dos investimentos na maioria das economias. O 
investimento privado, se não for informado, pode criar um novo risco de desastre. ”   
Dale Sands liderou a colaboração da AECOM com a IBM para desenvolver o Scorecard 
de Resiliência a  Desastres para Cidades, uma ferramenta para a campanha UNISDR 
Making Cities Resilient, em que quase 4.000 cidades e vilas participam. 
Atualmente, 200 cidades estão usando o Scorecard de Resiliência a Desastres, que 
fornece um conjunto de avaliações que cobrem aspectos políticos e de planejamento, 
engenharia, organização, financeiros, sociais e ambientais da resiliência a desastres em 
nível local. 
Sands também foi investigador principal na avaliação da resiliência de empresas de 
pequeno e médio porte em Nova Orleans onze anos após o furacão Katrina. Ele é um 
funcionário eleito na vila de Deer Park, Illinois, onde ele atua como presidente da aldeia. 
A Sra. Herrera, ativista social e inclusiva há mais de vinte anos, desenvolveu mais de 500 
alianças e liderou programas que impactaram positivamente mais de 14,1 milhões de 
pessoas em todo o mundo por meio da criação de valor compartilhado e da melhoria do 
bem-estar e da qualidade vida em diferentes comunidades ao redor do mundo. 
“O setor privado tem uma responsabilidade moral e um imperativo comercial para 
reduzir investimentos arriscados em muitas áreas expostas a terremotos, tsunamis, 
tempestades, inundações e outros perigos. Nós levamos nosso compromisso com a 
resiliência muito a sério e faremos o que pudermos para minimizar a exposição e as 
vulnerabilidades a desastres ”, disse Herrera. A CEMEX será um parceiro fundamental 
no lançamento do novo ARISE regional que será estabelecido em novembro no México. 
O Conselho Consultivo da ARISE compreende Ahmed Riad Ali, Estmrarya Management 
Consulting; BRASIL- Fernando P Britto, AI Systems Research (AISR); Martha 
Patricia Herrera Gonzalez, CEMEX; Carlo Papa, Fundação Enel; Aris Papadopoulos, Titan 
America / STET; e Hans T. Sy, SM Prime. Dale Sands, MD Sands Consultoria Solutions 
LLC; Nirankar Saxena, a Federação da Câmara de Comércio e Indústria da Índia 
(FICCI); Masato Takamatsu, JTB Tourism Research and Consulting Co .; Sandra Wu, 
Kokusai Kogyo Co. Ltd.   
 
FONTE:https://www.unisdr.org/archive/59581 



 

 

ONU Brasil lança documento de posição sobre os direitos 
humanos das mulheres no país 

A Organização das Nações Unidas no Brasil lança nesta sexta-feira (10) no Brasil um 
documento de posição sobre direitos humanos das mulheres no país. 

Importantes avanços são identificados, especialmente no âmbito legal, e alertas são 
mencionados em áreas decisivas para garantir equidade e igualdade de oportunidades 
para homens e mulheres. 

Sete áreas recebem recomendações da ONU Brasil para o cumprimento de normas 
internacionais em favor dos direitos das mulheres, entre elas, o Plano de Ação de 
Pequim e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

As áreas mencionadas são empoderamento econômico; educação inclusiva e equitativa; 
saúde integral e inclusiva; enfrentamento a todas as formas de violência contra as 
mulheres; empoderamento político e representatividade; institucionalidade, 
orçamento e políticas públicas; e interseccionalidade de gênero, raça e etnia. 

Os 30 anos da Constituição Federal são revisitados em conjunto com leis formuladas ao 
longo deste período, a fim de promover o empoderamento econômico das mulheres. 

Um exemplo é a Emenda Constitucional nº 72/2013, mais conhecida como PEC das 
Trabalhadoras Domésticas, e a Lei Complementar nº 150/2015. Outros exemplos são a 
proteção ao direito das mulheres viverem sem violência, por meio da Lei Maria da 
Penha, a Lei nº 11.340/2006, e a tipificação do feminicídio, por meio da a Lei no. 
13.104/2015. 

Outros exemplos incluem a Lei no. 9.504/1997, em prol do empoderamento e a 
participação política das mulheres, e recentes medidas do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) de assegurar 30% dos fundo eleitoral e partidário e 30% do tempo de propaganda 
para as mulheres nas eleições 2018. 

O racismo e outras formas de discriminação étnica são apontados como entraves para 
a eliminação das desigualdades no país. Para tanto, a ONU Brasil faz o chamado para 
“alinhamento entre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com 
a Década Internacional de Afrodescendentes”. 

Também sugere que ações voltadas à promoção de atenção integral de saúde das 
mulheres, educação, empoderamento político e econômico e enfrentamento à violência 
contra as mulheres incluam estratégias de desconstrução do racismo para gerar 



impactos diferenciados para as mulheres em sua diversidade, especialmente negras e 
indígenas. 

Um dos principais instrumentos para atuar nesse campo é o Marco de Parceria da ONU 
para o Desenvolvimento Sustentável 2017-2021, firmado entre a ONU e o governo 
brasileiro. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/08/Position-Paper-Direitos-
Humanos-das-Mulheres.pdf 

 

Paraguai é 1º país das Américas a aprovar lei especial 
para proteção de pessoas sem nacionalidade 

O Senado do Paraguai aprovou na quinta-feira (19) uma lei específica para estabelecer 
procedimentos de determinação da apatridia — quando uma pessoa não tem 
nacionalidade. É a primeira vez em que um parlamento na América Latina adota 
legislação especial sobre o tema. Texto define normas para a proteção dos indivíduos 
sem cidadania, além de facilitar seu processo de naturalização. 

A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) elogiou o país sul-americano pela 
aprovação da medida. O projeto “Proteção e Facilitação para a Naturalização de 
Apátridas” foi apresentado pelo senador Pedro Arturo Santa Cruz e aprovado pelo 
Senado em novembro de 2017. Em 9 de maio de 2018, a Câmara dos Deputados ratificou 
o texto, com uma série de modificações. Nesta semana, senadores concluíram o 
processo parlamentar, sancionando a diretiva. 

Em 2012, o Paraguai aderiu à Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia, de 
1961, e em 2014, à Convenção relativa ao Estatuto dos Apátridas, de 1954.. 

Na América Latina, o Brasil, Equador e México têm leis para a proteção de migrantes, 
refugiados e apátridas. A Costa Rica também já conta com um decreto sobre a situação 
de pessoas sem nacionalidade. Mas o caso paraguaio é inédito, segundo o ACNUR, por 
ter sido o primeiro envolvendo a promulgação de lei abrangente sobre apatridia por um 
órgão legislativo. 

Com a nova resolução, o Estado paraguaio cria um mecanismo para fazer valer a 
Convenção de 1961. O marco internacional estabelece que, como país signatário, o 
Paraguai concederá sua nacionalidade a uma pessoa nascida no território de toda nação 
que não faz parte da Convenção, caso um dos pais tenha cidadania paraguaia. Do 
contrário, essa pessoa se tornaria apátrida. 

O ACNUR estima que pelo menos 10 milhões de pessoas no mundo sejam apátridas. 
Como resultado, essa população não tem acesso a direitos básicos, como ir à escola, ao 



médico, encontrar um emprego, abrir uma conta bancária ou se casar. O organismo das 
Nações Unidas lançou, em novembro de 2014, a campanha global #IBelong, para 
conscientizar pessoas e governos sobre o problema. Iniciativa tem, como meta, acabar 
com a apatridia até 2024. 

Na avaliação da agência da ONU, a nova lei paraguaia é um desenvolvimento regional 
importante, que acompanha o compromisso assumido pelos países da América Latina e 
do Caribe no âmbito do Plano de Ação do Brasil. A estratégia prevê que nações da região 
erradiquem a apatridia no mesmo prazo determinado pela iniciativa #IBelong. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/paraguai-e-1o-pais-das-americas-a-aprovar-lei-especial-para-
protecao-de-pessoas-sem-nacionalidade/ 

 

Mortes relacionadas ao calor devem triplicar até 2050, a 
menos que o Govt aja 
Previsão de que temperaturas mais altas, que causaram mais de 2000 mortes em 
2003, serão a norma de verão em 2040, tornando a adaptação às ondas de calor uma 
questão de vida ou morte. 

O Comitê de Auditoria Ambiental publica seu relatório em 'Heatwaves: adaptando-se às 
mudanças climáticas'. 
O Comitê constatou que a falha em lidar com o perigo das ondas de calor ameaçará o 
bem-estar de um número crescente de pessoas vulneráveis. 
Comentários da presidência 
Mary Creagh MP, Presidente do Comitê de Auditoria Ambiental: 
“Os avisos de ondas de calor são bem-vindos como alertas de churrasco, mas eles 
ameaçam a saúde, o bem-estar e a produtividade. O Met Office previu que as 
temperaturas no verão do Reino Unido poderiam atingir regularmente 38,5 ° C até a 
década de 2040. O governo deve parar de jogar passar a parcela com conselhos locais e 
do NHS e desenvolver uma estratégia para proteger nosso envelhecimento da 
população deste risco crescente. 
“As ondas de calor causam mortes prematuras por doenças cardíacas, renais e 
respiratórias. Haverá 7.000 mortes relacionadas ao calor todos os anos no Reino Unido 
até 2050 se o governo não agir. 
“O governo precisa fazer mais para alertar o público sobre os riscos para a saúde das 
ondas de calor, particularmente quando eles estão fora do período de verão, e deve 
nomear um ministro para liderar o trabalho em todo o governo. O novo plano de 
adaptação do governo não promete nenhuma ação efetiva para evitar o 
superaquecimento em edifícios. Ele deve mudar as regulamentações e políticas de 
planejamento para garantir que residências e redes de transporte sejam capazes de lidar 
com o calor extremo, e que as autoridades e cidades locais tenham espaços verdes e 
infraestrutura resiliente ao calor. ” 

O Comitê pediu ao governo que: 



1. Certifique-se de que o NHS England emita orientações sobre o planejamento das 
pressões de verão, para garantir que sejam tomadas medidas adequadas para 
preparar o NHS para ondas de calor mais frequentes. As organizações do NHS devem 
apresentar planos anuais de ondas de calor para garantir que estejam preparados 
para o início súbito de uma onda de calor; 

2. Inspecione a resiliência às ondas de calor em hospitais e lares de idosos através da 
Care Quality Commission e do NHS England; 

3. Proteger a saúde das pessoas, alterando os regulamentos de construção para evitar 
o superaquecimento; 

4. Rever a capacidade das autoridades locais para fornecer resiliência às mudanças 
climáticas, exigir que elas informem sobre sua adaptação às mudanças climáticas e 
introduzir uma meta de infraestrutura verde urbana para as cidades; 

5. Introduzir padrões mais rigorosos de eficiência de água como parte dos 
regulamentos de construção; 

6. Coordenar um estudo de vulnerabilidade aos riscos de saúde térmica no transporte 
e como isso contribui para a perda econômica durante as ondas de calor; 

7. Faça as empresas conscientes da ameaça de ondas de calor e as consequências 
econômicas. A Public Health England também deve emitir orientações formais aos 
empregadores para que relaxem os códigos de vestuário e permitam o trabalho 
flexível durante as ondas de calor, e o Governo deve consultar sobre a introdução de 
temperaturas máximas no local de trabalho, especialmente para trabalhos que 
envolvam esforço físico significativo; 

8. Emitir orientações para os diretores sobre as temperaturas seguras nas escolas e 
sobre a política de uniformes escolares durante o tempo quente; 

9. Lançar uma campanha de informação pública sobre a crescente frequência e 
intensidade das ondas de calor e executar um sistema de alerta de ondas de calor 
durante todo o ano para alertar as pessoas vulneráveis sobre os riscos para a saúde; e 

10. Fornecer uma liderança ministerial no Departamento de Saúde e Assistência Social 
com responsabilidade pelos riscos de saúde relacionados à mudança climática. 

O contexto completo de cada recomendação é o seguinte. 
Orientação do NHS sobre pressões de verão 
As ondas de calor sobrecarregam o NHS e o sistema de assistência social. Durante a onda 
de calor de 2013, o dobro da quantidade de consultas por doenças do calor ocorreu em 
comparação a um ano sem ondas de calor. Hospitais podem superaquecer a 30 graus 
Celsius quando a temperatura externa é de apenas 22 graus Celsius. No entanto, o NHS 
só pede aos hospitais e outras organizações de saúde para relatar sua preparação para 
as pressões de inverno. 
A garantia de prontidão, resiliência e resposta do NHS England não leva em conta o risco 
de superaquecer os hospitais, e a Care Quality Commission também não o inspeciona. A 
capacidade de lares de idosos para lidar com o impacto na saúde grave das ondas de 
calor em pessoas idosas não é avaliada. Isso é preocupante, uma vez que na onda de 
calor de 2003, o excesso de mortes em casas de repouso em algumas partes do Reino 
Unido aumentou em 42%. 
Garantindo casas resilientes seguras e com ondas de calor 
Certos tipos de casas (apartamentos de aspecto único, casas construídas nos anos 60 e 
70) e áreas urbanas densamente povoadas correm um risco significativo de 
sobreaquecimento. Mesmo com as temperaturas atuais, 20% dos lares britânicos 



superaquecem. Isso representa um risco para aqueles que são vulneráveis a altas 
temperaturas, tais como pessoas idosas, com condições cardiovasculares ou 
respiratórias subjacentes, pessoas com deficiências e crianças. Não há regulamentação 
do edifício para evitar o superaquecimento em edifícios, e os testes para identificar o 
superaquecimento são fracos e ineficazes. 
No entanto, o Comitê ouviu a incerteza dos ministros do governo sobre se os 
regulamentos de construção deveriam ser usados para proteger a saúde humana. A 
Chartered Institution of Building Services Engineers acredita que os regulamentos de 
construção devem ser alterados para proteger a saúde e desenvolveram uma série de 
testes para evitar o superaquecimento de edifícios durante a fase de projeto. 
O Comitê ouviu que o dinheiro público é usado para apoiar a construção de casas 
modulares. De acordo com um estudo sobre Construção Modular na UK Housing by 
Pinsent Masons, existem atualmente cerca de 15.000 casas modulares construídas no 
Reino Unido a cada ano pela China National Building Material Company. Casas 
modulares não são resistentes a ondas de calor, e o Comitê está pedindo ao governo 
para acabar com o financiamento público para eles. 
Autoridades locais e cidades 
As autoridades locais deveriam estar conduzindo a adaptação para as ondas de calor, 
através de uma série de áreas como saúde pública, planos espaciais locais e 
desenvolvimento urbano. No entanto, o Comitê recebeu apenas evidências de uma 
autoridade local e a Associação de Governo Local confirmou que "não tem um programa 
de trabalho sob medida para a adaptação às mudanças climáticas". O financiamento 
para programas de apoio à adaptação das autoridades locais às alterações climáticas foi 
retirado em 2015/16, levando ao encerramento de numerosas parcerias regionais para 
as alterações climáticas. 
As cidades podem ser até 10 ° C mais quentes do que a zona rural circundante devido 
ao efeito de ilha de calor urbano; superfícies duras em áreas urbanas absorvem calor 
durante o dia e emitem calor à noite. O sobreaquecimento durante a noite impede a 
recuperação fisiológica do calor. Na onda de calor de 2003, o excesso de mortes em 
Londres aumentou em 42%. No entanto, medidas para reduzir o efeito de ilha de calor 
urbana não são incluídas nos planos locais e a estrutura de planejamento do governo 
não faz menção a ela. O Governo deve introduzir uma meta de infraestrutura verde 
urbana como parte das métricas para o Plano Ambiental de 25 Anos e no Quadro de 
Políticas de Planejamento Nacional para garantir que as cidades sejam adaptadas para 
ondas de calor mais frequentes no futuro. 
Transporte, abastecimento de água e produtividade 
As ondas de calor podem fazer com que os trilhos fiquem curvados e as estradas 
derretam. Apenas 50% das autoestradas e estradas principais do Reino Unido estão com 
materiais que são mais resistentes ao tipo de temperaturas de verão que o Reino Unido 
está começando a experimentar regularmente. Durante a onda de calor de junho de 
2018, os trilhos da ferrovia afundaram, causando atrasos significativos porque os trens 
não funcionavam ou porque precisavam ser operados em baixa velocidade para evitar 
danos. Isso significa que os passageiros às vezes precisam passar por viagens de trem 
em carrinhos desconfortavelmente quentes. 
Há também preocupações de que os riscos para a saúde e a interrupção do serviço de 
viajar nos horários de pico durante uma onda de calor resultem em perdas econômicas, 
pois a equipe pode não conseguir chegar ao trabalho. Não há regulamentação sobre a 



temperatura máxima no local de trabalho, resultando em condições de trabalho difíceis, 
especialmente para aqueles envolvidos em trabalho manual pesado ou trabalho ao ar 
livre. O Comitê está pedindo ao governo que conscientize as empresas sobre a crescente 
ameaça das ondas de calor e as consequências econômicas e que a Public Health 
England emita orientações formais aos empregadores para que relaxem os códigos de 
vestimenta e permitam o trabalho flexível quando alertas de ondas de calor forem 
emitidos. 
Além disso, o Comitê recomenda que o governo consulte sobre a introdução de 
temperaturas máximas no local de trabalho, especialmente para trabalho que envolva 
esforço físico significativo, e que o Departamento de Educação deve orientar os 
diretores sobre as temperaturas seguras nas escolas e a política de uniformes escolares 
durante o tempo quente.  
O abastecimento de água do Reino Unido deverá reduzir em 4-7% e isso será exacerbado 
pela crescente demanda de água durante as ondas de calor, particularmente nas 
cidades. O Comitê está pedindo ao governo que eleve suas ambições para a eficiência 
da água adotando 110 litros por pessoa por dia como padrão obrigatório na Parte G dos 
regulamentos de construção para todos os novos edifícios. 
Liderança ministerial sobre a responsabilidade pelos riscos para a saúde das alterações 
climáticas 
Adaptar-se às ondas de calor é complexo. O impacto na saúde pode ser afetado pelo 
superaquecimento do transporte público, nas cidades e nos edifícios, com políticas que 
abrangem vários departamentos governamentais e o governo local. Embora o 
Departamento de Meio Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais tenha responsabilidade 
geral em adaptação, o Departamento de Saúde e Assistência Social é responsável pelas 
ondas de calor e pela saúde do calor. Portanto, ficamos preocupados em saber que, 
apesar desses riscos significativos à saúde, o Ministro da Saúde Pública, Steve Brine MP, 
não considerou a responsabilidade de seu departamento adotar medidas ativas para 
abordar as questões de saúde térmica de superaquecimento de prédios e planejamento 
de políticas. 
O Comitê está exortando o Departamento de Saúde e Assistência Social a fornecer uma 
liderança ministerial sobre a responsabilidade pelos riscos à saúde relacionados às 
mudanças climáticas. O Ministro deve trabalhar em estreita colaboração com o DEFRA, 
e em todo o governo, para garantir que haja uma abordagem holística e coordenada 
para se adaptar aos riscos para a saúde da mudança climática, com base no parecer do 
Comitê de Mudanças Climáticas. 
Campanha de informação pública sobre risco de ondas de calor 
Em agosto de 2003, as temperaturas chegaram a 38,5 ° C na Inglaterra e houve 2.193 
mortes relacionadas ao calor em todo o Reino Unido em 10 dias. O Met Office prevê que 
ondas de calor semelhantes ocorrerão a cada dois anos na década de 2040. Períodos 
prolongados de altas temperaturas causam doenças cardíacas e respiratórias, levando a 
mortes excessivas, particularmente em pessoas mais velhas. Espera-se que o número 
médio de mortes relacionadas com o calor no Reino Unido aumente mais de 7.000 por 
ano até 2050. 
Embora os eventos de calor extremo tenham se tornado mais comuns na Europa desde 
a década de 1950, há um equívoco público de que as ondas de calor se tornaram menos 
frequentes. O governo não fornece informações claras para o público sobre a crescente 
ameaça das ondas de calor. 



O sistema de alerta de ondas de calor do governo só é executado de junho a setembro, 
de modo que as pessoas vulneráveis não são avisadas sobre ondas de calor não 
sazonais. Além disso, o Comitê ouviu que os alertas só são emitidos se um limiar de 
aproximadamente 30 ° C for atingido, embora o Diretor Médico da Public Health England 
tenha reconhecido que as mortes relacionadas ao calor começam quando as 
temperaturas sobem acima de 25 ° C. 
FONTE:https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-
select/environmental-audit-committee/news-parliament-2017/heatwaves-report-publication-17-19/ 

FONTE:https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmenvaud/826/826.pdf 

 

Greening finance: incorporando sustentabilidade na 
tomada de decisão financeira 

Este relatório do Comitê de Auditoria Ambiental da Câmara dos Comuns do Reino Unido 
oferece uma visão geral dos riscos da mudança climática em instituições financeiras no 
Reino Unido, com foco particular no impacto desses riscos na tomada de decisões 
financeiras em todo o país. O relatório discute os riscos físicos das mudanças climáticas, 
riscos de responsabilidade e riscos de transição, com uma seção específica sobre riscos 
e pensões de mudanças climáticas. 

O relatório discute ainda as recomendações da Força-Tarefa sobre Divulgações 
Financeiras Relativas ao Clima em relação às instituições financeiras do Reino Unido e 
descreve os papéis das regulamentações e reguladores financeiros do Reino Unido no 
apoio à divulgação desses riscos. O relatório conclui com recomendações para 
regulamentação financeira, poupança de aposentadoria e relatório de risco climático. 

FONTE:https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmenvaud/1063/1063.pdf 

 

Monitoramento global da preparação para surtos de 
doenças: prevenção da próxima pandemia 

Este relatório fornece uma estrutura de monitoramento objetiva, baseada em 
evidências, para acompanhar o desempenho da comunidade internacional e de suas 
principais instituições na redução de uma ameaça global substancial de surtos de 
doenças e para divulgar regularmente os resultados. Isso ajudará a esclarecer e 
aumentar a responsabilidade. O trabalho já está em andamento para melhorar a 
segurança sanitária global nos níveis nacional, regional e internacional por governos de 
países, instituições locais e internacionais, organizações da sociedade civil, agências 
doadoras, organizações multilaterais e universidades, e ainda mais precisa ser feito. 



O propósito do arranjo de monitoramento global proposto não é criar corpos de 
pesquisa inteiramente novos, mas, sempre que possível, consolidar o trabalho existente 
em uma estrutura abrangente que possa ser compartilhada ampla e estrategicamente 
para fortalecer o impacto. Ao monitorar as ações em nível internacional, regional e 
nacional para prevenir, detectar e responder a surtos de doenças infecciosas, podemos 
celebrar melhorias, esclarecer as lacunas e fraquezas e responsabilizar os formuladores 
de políticas. O monitoramento de rotina, transparente e objetivo também ajudará a 
garantir apoio financeiro sustentado e priorização efetiva de organizações 
internacionais, agências doadoras, governos nacionais e o setor privado. 

Este relatório destina-se principalmente à comunidade de formuladores de políticas e 
pesquisadores preocupados com o aumento dos riscos de epidemias de doenças 
infecciosas domésticas, regionais e globais, e a falha coletiva em tomar as ações 
coordenadas necessárias para reduzir tais riscos. Esses riscos incluem os custos 
esperados de saúde, econômicos e sociais que são suportados por países, regiões e até 
mesmo todas as nações no caso de pandemias (que são epidemias em todo o mundo). 

FONTE:https://globalhealth.harvard.edu/monitoring-disease-preparedness 

 

 

Impacto de um surto hipotético de doenças infecciosas 
nas exportações e empregos baseados nas exportações 
dos EUA 

Este artigo estima o impacto na economia de exportação dos EUA de um cenário de 
surto de doenças infecciosas ilustrativas no Sudeste Asiático que tem 3 estágios 
começando em 1 país e, se não contidos, se espalha para 9 países. O estudo utilizou 
estimativas do Banco Mundial relacionadas com a epidemia de Ébola na África Ocidental 
2014-2016 de 3,3% e 16,1% de reduções no produto interno bruto (PIB). Também 
utilizou dados do trabalho do Departamento de Comércio dos EUA para calcular os 
empregos relacionados à exportação em risco para qualquer interrupção relacionada a 
surto nas exportações dos EUA. 

Assumindo uma correlação direta entre as reduções do PIB e a redução da demanda 
pelas exportações dos EUA, este estudo estimou que o surto ilustrativo custaria de 
aproximadamente US $ 13 milhões a aproximadamente US $ 64 milhões (1 país) a US $ 
8 bilhões a US $ 41 bilhões (9 países) e colocaria 1.500 a quase 1,4 milhão de empregos 
nos EUA relacionados a exportação em risco. A análise ilustra como a segurança da 
saúde global é reforçada e a economia dos EUA está protegida, quando ameaças à saúde 
pública são rapidamente detectadas e contidas na sua origem. 

FONTE: https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/hs.2017.0052 



 

Relatório de Ameaças de Doenças Transmissíveis, 29 de 
julho a 04 de agosto de 2018 
 
Série de publicações: Relatório de Ameaças de Doenças Transmissíveis (CDTR) 
Período de tempo coberto: 29 de julho a 4 de agosto de 2018 
 
O Relatório de Ameaças de Doenças Transmissíveis do ECDD (CDTR) é um boletim 
semanal para epidemiologistas e profissionais da saúde sobre ameaças ativas de saúde 
pública. Esta edição cobre o período de 29 de julho a 04 de agosto de 2018 e inclui 
atualizações sobre poliomielite, dengue, crescimento de Vibrio no Mar Báltico, Vírus 
Nilo Ocidental, detecções de enterovírus e doença do Vírus Ebola. 
FONTE:https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-4-
aug-2018.pdf 

 

Marinha do Brasil comanda força-tarefa multinacional 
no PANAMAX 2018 

Diálogo-Américas 
A operação reúne em 2018 representantes das forças armadas de 23 países, com o 
objetivo de treinar ações conjuntas de combate a ameaças fictícias. 
Andréa Barretto 

Nas proximidades do Canal do Panamá, na América Central, atos terroristas, pirataria e 
outras ações violentas praticadas por um grupo extremista afetam o trânsito de navios 
e impactam o comércio mundial. O Conselho de Segurança da Organização das Nações 
Unidas promulgou uma resolução estabelecendo uma força multinacional para 
restabelecer a segurança da navegação na região. 

Esse é o cenário simulado diante do qual se encontram os cerca de 300 militares que 
participam da edição 2018 do PANAMAX. Criada em 2003 pelos Estados Unidos, pelo 
Panamá e pelo Chile, a operação multinacional começou em 30 de julho e se estende 
até o dia 10 de agosto, com a presença de representantes de 23 países, incluindo três 
observadores. 

Entre eles está o Contra-Almirante Fernando Ranauro Cozzolino, comandante da 2ª 
Divisão da Esquadra da Marinha do Brasil (MB), que foi escolhido para chefiar o 
Comando da Força Marítima Componente Combinada (CFMCC) do PANAMAX 2018. 
Nesse cargo, o oficial tem a responsabilidade de chefiar o Estado-Maior composto pelos 
300 participantes,  efetuando o planejamento realizado e tomando as decisões 



necessárias para o cumprimento da missão estabelecida, de acordo com os problemas 
militares simulados propostos pelo coordenador do exercício , explicou o C Alte 
Cozzolino. A delegação brasileira no PANAMAX conta ainda com aproximadamente 20 
militares das três forças armadas, que assumem diferentes funções no exercício. 

Em ação 

Os participantes da operação PANAMAX estão reunidos na Base Naval de Mayport, 
localizada na cidade de Jacksonville, Flórida. Ali, os integrantes do Estado-Maior do 
CFMCC têm em mãos 53 navios de diversas classes, como navios anfíbios, escoltas e 
lanchas de patrulha costeira. A maioria desse aparato existe unicamente de forma 
simulada, mas, em 2018, há também o emprego de equipamentos militares reais. 
 Alguns desses navios citados têm aeronaves e equipes de abordagem embarcadas , 
afirmou o C Alte Cozzolino. Os militares, navios e aeronaves estão distribuídos em 
forças-tarefas, às quais são atribuídas missões específicas, de acordo com a área de 
operação em que são alocadas: Oceano Pacífico, mar do Caribe e interior do mar 
territorial do Panamá.  

Um dos objetivos gerais das equipes é retomar e manter a superioridade marítima, 
ameaçada pela fictícia Brigada dos Mártires da Libertação, como é chamada a 
organização extremista criada para representar a força inimiga no exercício PANAMAX. 
Além disso, os participantes devem buscar construir as condições necessárias para a 
atuação permanente de autoproteção por parte das forças de segurança do Panamá e 
do país fictício denominado Nova Centrália. 

A coalisão multinacional é formada por três outros comandos, além do CFMCC, para 
cumprir os objetivos da operação. O Comando da Força Aérea Componente Combinada 
é comandado por um oficial general da Força Aérea Brasileira; o Comando da Força 
Terrestre Componente Combinada é comandado por um oficial general do Exército 
Nacional da Colômbia; e o Comando da Força de Operações Especiais Componente 
Combinada é comandado por um oficial general da Marinha Argentina. 

Preparação 

A preparação da delegação brasileira destacada para ir ao PANAMAX teve início em 
março de 2018. Para isso, a Escola de Guerra Naval (EGN) desenvolveu um programa 
especial de qualificação, voltado tanto para o C Alte Cozzolino, que assumiria o CFMCC, 
como para os demais integrantes da equipe.  

 Em um primeiro momento, foi utilizado um sistema de ensino à distância e, 
posteriormente, instrutores da EGN ministraram aulas presenciais sobre os principais 
tópicos do Processo de Planejamento da Marinha dos EUA , contou o Capitão-de-
Fragata da MB Bruno Pereira da Cunha, instrutor da EGN. O processo é uma das 
doutrinas aplicadas nos níveis operacional e tático para conduzir as operações militares 
no exercício PANAMAX. 

A qualificação foi encerrada em junho, com um encontro conduzido por instrutores da 
Escola de Guerra Naval dos EUA na sede da EGN, no Rio de Janeiro. Durante o evento, a 
intenção foi aprofundar o aprendizado sobre as doutrinas militares aplicadas no 
PANAMAX sobre os conceitos e teorias relacionados à guerra naval e sobre a estrutura 
militar naval estadunidense, entre outros temas. 



Além do PANAMAX, a MB participa anualmente de diferentes operações e treinamentos 
multinacionais, e a soma das experiências conta em proveito não só dos militares 
participantes. Toda a expertise obtida nesses intercâmbios é utilizada no 
aprimoramento/atualização de nossa metodologia para ser repassado ao corpo 
discente, afirmou o Capitão-de-Mar-e-Guerra da MB Rodrigo Metropolo Pace, instrutor 
da EGN. No caso da operação PANAMAX, cujo foco encontra-se no Canal do Panamá, o 
estabelecimento de uma coalisão regional fortalece a capacidade da formação de 
soluções militares conjuntas, o que, indiretamente, contribui para a paz e estabilidade 
regional, principalmente nos assuntos referentes às ameaças assimétricas, desastres 
naturais e ajuda humanitária, completou o C Alte Cozzolino. 

https://www.marinha.mil.br/sinopse/marinha-do-brasil-comanda-forca-tarefa-multinacional-no-
panamax-2018 

 

 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 

 

 

 


