Temas Abordados: Iniciativa Mundial “Construindo Cidades Resilientes, Plataforma Global para a
Redução do Risco de Desastres – Marco de Sendai e a sua integração com Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para a
resiliência a desastres.

PUBLICAÇÃO: 14/05/2021

Guia para formular uma estratégia de comunicação de riscos
com relação às vacinas a Covid-19
Todos os países do mundo formularam planos de resposta para enfrentar a pandemia da
COVID-19. No entanto, os desafios impostos pela doença os obrigam a aprender e
adaptar-se constantemente. Cada vez mais é necessário reforçar o componente de
comunicação de riscos como uma ferramenta essencial para transmitir à população, da
devida forma, todas as informações sobre o processo de imunização, desde os testes
clínicos e a produção de novas vacinas, até a adoção, distribuição e priorização dos grupos
aos quais serão administradas uma ou mais vacinas — dependendo da definição e
disponibilidade de cada país —, bem como sobre o acesso universal às vacinas, após os
grupos prioritários terem sido imunizados. A Organização Pan-Americana da Saúde, em
seu esforço constante e permanente para apoiar os países das Américas, apresenta este
documento para facilitar a formulação de uma estratégia de comunicação de riscos e
participação comunitária (CRPC) para a vacinação contra o SARS-CoV-2. O intuito é
contribuir para o fortalecimento das capacidades de comunicação e planejamento dos
ministérios e secretarias de saúde, bem como de outros órgãos responsáveis pela
comunicação na área das novas vacinas contra a COVID-19 nas Américas.
FONTE:https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53313/OPASIMSFPLCOVID19210009_por.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Pandemia ameaça avanços na admissão de refugiados pelo
mundo

Entre 2010 e 2019, 1,5 milhão de refugiados foram abrigados em 35 países da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Ocde, e no Brasil com permissões por
motivos como proximidade à família, realização de trabalho e estudo.
A informação faz parte do relatório “Caminhos seguros para refugiados II”, produzido pela
Agência da ONU para Refugiados, Acnur, e pela Ocde.
Progresso
A pesquisa examina admissões de pessoas dos sete países com maior número de
refugiados nessa década: Afeganistão, Eritreia, Irã, Iraque, Somália, Síria e Venezuela.
Dos 1,5 milhão de autorizações emitidas, 156 mil foram concedidas somente em
2019, superando a meta anual de 120 mil estabelecida numa estratégia global lançada por
governos, sociedade civil e Acnur.
Em comunicado, a chefe de Proteção Internacional do Acnur, Gillian Triggs, disse que a
agência está animada com “grandes esforços de muitos Estados para acolher refugiados
por meio dessas vias adicionais e seguras.”
Triggs afirmou que este trabalho “reuniu famílias deslocadas e deu aos refugiados a
oportunidade de usar seus talentos, habilidades e experiência para retribuir às suas novas
comunidades, bem como reconstruir suas vidas.”
Pandemia
Os dados do ano passado ainda não foram compilados, mas o Acnur e a Ocde esperam
que o número de concessões de asilo seja significativamente menor devido ao
fechamento das fronteiras e às restrições de viagem por causa da pandemia.
Gillian Triggs diz que não se deve “permitir que a Covid-19 atrapalhe o progresso
excepcional que foi feito na expansão dessas vias.”
Segundo ela, as autorizações por trabalho, estudo e família “oferecem formas mais
robustas e de longo prazo de proteção legal” e “são formas seguras e ordeiras de
admissão que podem salvar vidas e beneficiar muitos refugiados.”
Reassentamento
O relatório também tem dados sobre o número de refugiados que receberam
autorizações humanitárias ou foram reassentados.
No total, durante a década em análise, 4 milhões de pessoas desses sete países
apresentaram pedidos de asilo nos Estados da Ocde e no Brasil.
Mais de 2 milhões foram reconhecidos como refugiados ou receberam uma forma
subsidiária de proteção. Cerca de 572 mil foram acolhidos por meio do reassentamento de
refugiados.

Com os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos abrigando 85% dos 26 milhões
de refugiados do mundo, um dos principais objetivos do Pacto Global sobre Refugiados é
aumentar o reassentamento e as vias complementares.
Esforços
Nesse espírito, o Acnur pede a mais países que reassentem refugiados, aumentem a
disponibilidade de vias complementares e reduzam as barreiras às admissões.
Segundo a pesquisa, existem vários empecilhos.
As agências destacam requisitos de documentação, dificuldade de acesso às embaixadas e
consulados do país de destino, taxas de inscrição, custos de viagem e falta de informação
e assistência.
Embora existam procedimentos de reunificação familiar na maioria dos países, barreiras
administrativas e financeiras continuam limitando sua acessibilidade. Muitos
refugiados não
conseguem
fazer a
reunificação
por
vias
seguras
e
legais, acabando cruzando as fronteiras por meio de viagens perigosas por terra e mar.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/05/1750152?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=91eeff619cEMAIL_CAMPAIGN_2021_05_11_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-91eeff619c105027597

Por que a Índia deve enfrentar um vírus mutante de frente
Com infecções sem precedentes por SARS-CoV-2, o país provavelmente se tornará um
hotspot de futuras mutações, a menos que o contágio seja rapidamente controlado,
digamos Anurag Agrawal * e Disha Agrawal **.
Enquanto a Índia luta por uma segunda onda massiva de infecções por COVID-19, o país se
depara simultaneamente com outro padrão recorrente, mas evitável - o de atribuir a culpa
a variantes 'mutantes' do vírus SARS-CoV-2 por uma pandemia violenta.
Embora seja correto inculpar essas 'variantes de preocupação' ou 'variantes de interesse'
(VoC / VoI) em alguma medida, o quadro geral é mais complexo. É importante ressaltar
que essa parte do quebra-cabeça da pandemia não era totalmente imprevisível. Uma
segunda onda aterrorizante na cidade brasileira de Manaus, depois que metade de sua
população foi testada positiva para o novo coronavírus 1 , é um exemplo gritante,
frequentemente citado em discussões científicas e públicas para enfatizar a necessidade
de precauções continuadas e vacinação. O maior e mais evitável erro foi, é claro, a
negligência no comportamento apropriado do COVID em cada nível. Os setores da

sociedade mais capazes de observar as precauções necessárias, pareciam menos
inclinados a fazê-lo. No entanto, assim como a variante P.1 impulsionou o ressurgimento
no Brasil, variantes com maior transmissibilidade e potencial para escapar do sistema
imunológico humano provavelmente desempenharam um papel importante na Índia.
Em dezembro de 2020, a Índia viu um aumento em potenciais mutações de escape
imunológico e alguns VoCs em sequências de amostras virais, principalmente isoladas de
contatos de viajantes. Em uma população altamente soropositiva, o surgimento de
mutações de escape imunológico é inevitável. Alguns surtos iniciais, como o surto de
janeiro em Kerala, foram investigados e nenhuma variante foi implicada. Surtos novos e
maiores em abril de 2021, no entanto, viram o aumento das variantes B.1.1.7 e B.1.617 . A
variante indígena agora chamada B.1.617, foi encontrada independentemente em
Maharashtrapor grupos em Pune e Delhi, com o primeiro alerta documentado em
fevereiro de 2021 pelo grupo de Rajesh Karyekarte no BJ Medical College, Pune, em um
pequeno número de amostras de Amravati. O sequenciamento no National Center for
Disease Control, Delhi, também encontrou essas variantes com L452R e E484Q
identificadas como duas mutações potencialmente importantes.
Usando conjuntos de dados maiores abrangendo vários distritos e períodos de tempo, o
laboratório do Instituto Nacional de Virologia de Pune do Conselho Indiano de Pesquisa
Médica e o Consórcio Genômico SARS-CoV-2 indiano (INSACOG) confirmaram isso como
um potencial VoC em março de 2021 2 . A linhagem B.1.617 foi posteriormente atribuída e
evocou interesse global . As primeiras sequências desta linhagem podem ser rastreadas
até dezembro de 2020 e sublinhas ou novas variantes com L452R estão sendo
identificadas.
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As variantes precisam de monitoramento rigoroso
A diferença entre um potencial e um VoC confirmado é complicada, mas determina de
forma crítica a ação subsequente. É preciso ser proativo, mas cauteloso, encontrando o
equilíbrio entre reagir exageradamente e pouco. A retrospectiva sugere que é melhor ser
proativo. Aprender com a situação em questão e se concentrar para desenvolver
estratégias e protocolos é o melhor caminho a seguir, continuando bem depois que a
segunda onda diminui, para atrasar ou mitigar uma potencial terceira onda. Antes de se
aprofundar nos detalhes e elaborar planos, a Índia deve reconhecer claramente certas
características do vírus SARS-CoV-2 que moldaram a pandemia.
O SARS-CoV-2 não é um vírus de mutação rápida, embora seja um vírus de RNA,
conhecido por sofrer mutação mais rápido do que os vírus de DNA. As mutações surgem
naturalmente em qualquer vírus de RNA como resultado de uma replicação defeituosa. O
RNA é propenso a sofrer mutações naturais devido à sua natureza lábil e, ao contrário dos
organismos superiores, os vírus de RNA não têm um sistema de leitura de revisão que
possa eliminar os erros. Assim, quanto maior o número de infecções, mais replicações e
mais mutações.
A maioria das mutações não tem efeito sobre a patogenicidade do vírus, mas uma
pequena fração tem, e essas mutações são selecionadas ou eliminadas à medida que o
vírus evolui. A evolução tende a selecionar as mutações que permitem que o vírus se
propague melhor, ou seja, infectar, replicar e transmitir de forma mais eficiente, sem
matar o hospedeiro. Mutações inadequadas são eliminadas. Como resultado, o vírus
normalmente tende a evoluir para variantes mais infecciosas e menos virulentas.
As mutações ocorrem em humanos infectados e, portanto, os países com mais infecções
produzem mais mutações. Terapias ineficazes, amplamente prevalentes na Índia durante
a pandemia, podem aumentar ainda mais a probabilidade de mutações de escape. O uso
incorreto de terapia de plasma e antivirais pode ser especialmente prejudicial. A segunda
onda indiana é uma ameaça não apenas para a Índia, mas para o mundo, e as
consequências globais das ações locais devem ser claramente reconhecidas neste
contexto.

Sequenciamento mais essencial agora
A única maneira de identificar VoC e VoI em tempo hábil é sequenciamento,
sequenciamento e mais sequenciamento. Qualquer uma das três plataformas de
sequenciamento comumente usadas - Illumina, Oxford Nanopore e IonTorrent - são
adequadas para o propósito. Na Índia, os laboratórios INSACOG usam principalmente
plataformas Illumina que têm a mais alta precisão e rendimento. No entanto, as
vantagens de custo, portabilidade e velocidade do sequenciamento Nanopore levaram ao

seu uso generalizado, especialmente porque o sequenciamento está sendo ampliado em
todo o país.
Normalmente, o genoma viral é comparado com uma referência para determinar as
mutações. Conjuntos de mutações são combinados com VoC ou VoI conhecido, e
mutações isoladas são filtradas por meio de uma lista de mutações conhecidas por
aumentar a transmissibilidade ou o escape imunológico. Antes que a linhagem B.1.617
fosse conhecida, a variante foi identificada usando esta abordagem. L452R correspondeu
às listas de transmissibilidade e escape imunológico, e E484Q correspondeu à lista de
escape imunológico. O termo incorreto 'mutante duplo' veio dessa combinação dupla na
lista de mutações 'vilãs'. Pode não ser sempre possível determinar imediatamente o que
as mutações individuais alcançam, mas elas podem ser sinalizadas para estudos adicionais,
especialmente se estiverem em regiões críticas de pontos críticos, como o domínio de
ligação ao receptor da proteína do pico.
Embora seja essencial sequenciar um número suficientemente grande de amostras, a
qualidade do projeto é mais importante do que a quantidade. Um levantamento
genômico bem elaborado cobrindo 0,5 por cento da população é provavelmente mais
informativo do que um mal elaborado cobrindo 5 por cento. No entanto, a Índia deve se
esforçar para ambos. Em Kerala, por exemplo, uma vigilância sentinela com um número
fixo de 25 amostras por semana por distrito, com amostragem adicional conforme
necessário, parece adequada para entender os padrões de transmissão locais. Isso vem
com a ressalva de que pode não ser possível identificar um novo VoI ou VoC em um
momento em que contribuem para apenas uma pequena fração das infecções.
A correlação epidemiológica de novas variantes genômicas com um surto é uma prática
padrão antes de chamar algo de VoI. Estudos aprofundados são necessários antes de
chamá-lo de VoC. No entanto, o impacto real deles na ação da saúde pública é menor do
que parece à primeira vista, a menos que esteja totalmente integrado com outros
componentes, como dados de resultados clínicos, registros e estudos de eficácia de
vacinas. A população de muitos estados indianos é maior do que a de várias nações
europeias juntas e as infecções têm aumentado em um ritmo furioso. Portanto, é provável
que a Índia se torne um hotspot para o surgimento de futuras variantes de preocupação, a
menos que as coisas sejam rapidamente colocadas sob controle. Mesmo assim, a
vigilância cuidadosa por um longo período deve continuar. Coisas simples como mascarar,
comportamento apropriado COVID.
(* Diretor, Instituto CSIR de Genômica e Biologia Integrativa, Delhi. ** Estudante, Maulana Azad
Medical College, Delhi.)
FONTE:https://www.natureasia.com/en/nindia/article/10.1038/nindia.2021.61?utm_source=Nature+Brie
fing&utm_campaign=9a8cc368a5-briefing-dy-20210511&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd393739a8cc368a5-46140994

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-012747?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=9a8cc368a5-briefing-dy20210511&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-9a8cc368a5-46140994

Mais casos de Covid-19 e vacinação lenta em países
pobres ameaçam recuperação econômica
O novo relatório Situação e Perspectivas Econômicas Mundiais, publicado esta terçafeira, informa que, após uma forte contração de 3,6% no ano passado, a economia
global deve crescer 5,4% em 2021.
A perspectiva, mais alta do que era em janeiro, é impulsionada pela China e pelos Estados
Unidos. Em meio a vacinações rápidas e medidas de apoio fiscal e monetário, as duas
maiores economias do mundo estão no caminho da recuperação.
Perspectivas
A pesquisa, realizada pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da
ONU, Desa, afirma que o aumento das infecções por Covid-19 e o progresso lento da
vacinação em muitos países ameaçam uma recuperação ampla da economia mundial.
As perspectivas de crescimento em vários países do sul da Ásia, África Subsaariana e
América Latina e Caribe permanecem frágeis e incertas. Para muitas economias, a
produção só deve retornar aos níveis anteriores à pandemia em 2022 ou 2023.
Em comunicado, o economista-chefe da ONU, Elliott Harris, disse que “a desigualdade de
vacinas entre países e regiões representa um risco significativo para uma recuperação
global já desigual e frágil.”
Segundo ele, “o acesso oportuno e universal às vacinas significará a diferença entre acabar
com a pandemia rapidamente e colocar a economia mundial na trajetória de uma
recuperação resiliente, ou perder muitos mais anos de crescimento, desenvolvimento e
oportunidades.”
Desigualdade
O comércio global de mercadorias já ultrapassou os níveis pré-pandêmicos, impulsionado
pela forte demanda por equipamentos elétricos e eletrônicos, equipamentos de proteção
individual e outros produtos manufaturados.
Economias dependentes de manufatura tiveram melhor desempenho, tanto durante a
crise quanto no período de recuperação. Mas uma recuperação rápida parece improvável
para economias dependentes de turismo e commodities.

O comércio de serviços, em particular o turismo, deve continuar em baixa devido
ao levantamento lento das restrições às viagens internacionais e ao medo de novas ondas
de infecção em muitos países em desenvolvimento.
Mulheres
As mulheres estão na vanguarda da luta contra a pandemia, mas também foram atingidas
com mais força de várias maneiras, incluindo o impacto do trabalho doméstico e de
cuidados não remunerados.
Segundo a pesquisa, elas continuam sub representadas na tomada de decisões
relacionadas à crise de saúde e nas respostas de política econômica.
A pandemia reduziu a participação da força de trabalho em 2%, em comparação com
apenas 0,2% durante a crise financeira global de 2007-2008. Além disso, mais mulheres do
que homens foram forçados a deixar a força de trabalho, ampliando ainda mais
as diferenças de gênero no emprego e nos salários.
As empresas pertencentes a mulheres também se saíram desproporcionalmente piores.
Recuperação
O chefe
da
o
Departamento
de
Monitoramento
Econômico
Global
do Desa, Hamid Rashid, disse que “a pandemia empurrou quase 58 milhões de mulheres e
meninas para a pobreza extrema, dando um grande golpe nos esforços de redução da
pobreza em todo o mundo.”
Além disso, exacerbou as disparidades de gênero na renda, riqueza e educação,
impedindo o progresso na igualdade de gênero.
Para Rashid, “as medidas fiscais e monetárias para orientar a recuperação devem levar em
conta o impacto diferenciado da crise em diferentes grupos da população, incluindo
mulheres, para garantir uma recuperação econômica que seja inclusiva e resiliente.”
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/05/1750402?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=3d0f76cbadEMAIL_CAMPAIGN_2021_05_12_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-3d0f76cbad105027597

Agência da ONU combate crimes
transnacionais na Amazônia

de

conservação

Novo acordo de US$ 9,8 milhões aumentará capacidade dos sistemas de fiscalização e
justiça para investigar e processar este tipo de delito; projeto de quatro anos abrangerá
Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname.
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Unodc, fez uma parceria com
a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, Usaid, para apoiar o
projeto Combate aos Crimes de Conservação Transnacional na Amazônia.
O novo acordo, de US$ 9,8 milhões, pretende melhorar a cooperação regional e a
capacidade dos sistemas de fiscalização e justiça para detectar, interditar, investigar e
processar este tipo de crime.
Objetivos
Estão na lista crimes contra vida selvagem, silvicultura, minerais e setor pesqueiro.
Em comunicado, o chefe do Programa Global do Unodc para Combate à Vida Selvagem e
Crimes Florestais, Jorge Rios, disse que esta parceria demonstra o compromisso “em lidar
com os muitos desafios complexos que há tanto tempo traficam e saqueiam os recursos
naturais abundantes, mas em declínio, da América do Sul.”
Rios afirma que a agência da ONU está pronta “para começar a oferecer suporte técnico e
normativo para salvaguardar os recursos naturais da região e mudar o cenário para os
sindicatos criminosos.”
Governos locais
A nova parceria também envolve governos locais para fortalecer o Estado de direito em
toda a região.
A diretora da Usaid no Peru, Jene Thomas, diz que “este trabalho irá beneficiar a
todos, porque protege a Floresta Amazônica para mitigar os efeitos das mudanças
climáticas em todo o mundo.”
Ela acredita que os beneficiados mais diretos do trabalho serão os Povos Indígenas e
outras comunidades que vivem na Amazônia.
Para o Usaid, os direitos destas pessoas “são violados diariamente quando os recursos são
retirados ilegalmente de suas terras, quando a mineração ilegal contamina rios e afeta
negativamente sua saúde, e quando o tráfico de vida selvagem prejudica a biodiversidade,
seu patrimônio cultural e alimenta a corrupção.”
Trabalho
O projeto de quatro anos abrangerá Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e
Suriname e faz parte do Programa Ambiental Regional da Usaid para a Amazônia, Arep, na
sigla em inglês.

A iniciativa atua com governos regionais, comunidades indígenas, organizações
ambientais locais e globais e grupos da sociedade civil para garantir uma Bacia Amazônica
saudável e resiliente que seja valorizada pela sociedade, garanta o bem-estar humano e
salvaguarda nosso clima global.
Segundo o Unodc, crimes de conservação transnacionais estão entre os que mais
crescem e causam danos irreparáveis à Amazônia.
Estas atividades roubam recursos naturais das comunidades e representam vários riscos à
saúde e à segurança de pessoas e Estados, ao mesmo tempo que contribuem para o
crescimento da economia ilícita.
Biodiversidade
Estes crimes também degradam a biodiversidade da região e ameaçam a viabilidade do
complexo ecossistema amazônico.
A nova parceria quer aumentar as investigações, interdições e processos judiciais,
diminuir a quantidade de crimes em sua origem.
O Unodc diz
que
irá cooperar com
a Usaid
para aumentar
a
priorização
destes crimes por parte dos Estados-membros, melhorar a troca de informações, a
cooperação regional, a capacidade de aplicação da lei e dos atores do sistema de justiça.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/05/1750292?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=3d0f76cbadEMAIL_CAMPAIGN_2021_05_12_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-3d0f76cbad105027597

Os bancos de alimentos Alberta e BC apresentam o
primeiro sistema de treinamento de preparação para
resposta a emergências de seu tipo
Food Banks Alberta e Food Banks BC unem-se para ajudar mais canadenses a obter acesso
rápido a alimentos e produtos essenciais durante desastres naturais e a pandemia
Como parte da Semana de Preparação para Emergências , o Food Banks Alberta e Food
Banks BC anunciaram hoje um sistema de treinamento conjunto de Preparação para
Resposta a Emergências (ERP) apoiado pela Cruz Vermelha canadense que fornecerá a
seus mais de 200 bancos de alimentos membros nas duas províncias um ERP essencial
plataforma
antes
da
temporada
de
desastres
naturais.

Embora a pandemia sem dúvida tenha se tornado o catalisador para que muitos bancos
de alimentos comunitários estejam prontos para apoiar um número crescente de
canadenses que precisam de alimentos e itens essenciais para o dia a dia, não é a única
razão pela qual as duas associações provinciais se uniram para criar este portal para seus
membros.
Desastres naturais como inundações ou incêndios florestais atingiram duramente ambas
as províncias nos últimos anos. Antes da pandemia, os bancos de alimentos comunitários
trabalhavam arduamente para responder ao número crescente de desastres naturais que
sobrecarregam os voluntários e a equipe que trabalha 24 horas por dia para apoiar as
pessoas em suas comunidades.
Nosso objetivo com o ERP é garantir que todos os bancos de alimentos comunitários
tenham acesso seguro e oportuno para realizar seus trabalhos com rapidez e segurança
em
suas
respectivas
comunidades.
”
- Arianna Scott, CEO interina, Food Banks Alberta
Arianna Scott, CEO interina do Food Banks Alberta, lembra-se de ter ajudado o Wood
Buffalo Food Bank em Fort McMurray durante os incêndios florestais de 2016, que
forçaram
a
evacuação
de
toda
a
cidade.
“Como milhares de casas e empresas em Fort McMurray, o banco de alimentos local
também foi devastado pelos incêndios florestais”, disse Scott. “Além de ter que
implementar seu plano de resposta a emergências para apoiar sua comunidade, eles
também tiveram que responder aos incêndios e reconstruir suas instalações, o que criou
uma grande pressão em sua capacidade de ser o sistema de apoio para dezenas de
milhares de pessoas. Nosso objetivo com o ERP é garantir que todos os bancos de
alimentos comunitários tenham acesso seguro e oportuno para realizar seus trabalhos
com
rapidez
e
segurança
em
suas
respectivas
comunidades.
”
Dan Huang-Taylor, Diretor Executivo de Food Banks BC vê este portal como uma solução
completa e essencial que mitiga o risco enquanto cria uma linha de base do que as
províncias canadenses podem e farão se e quando ocorrer um desastre natural.
Com o apoio financeiro da Cruz Vermelha canadense, os Bancos Alimentares de Alberta e
os Bancos Alimentares BC são capazes de implementar um plano consistente e universal,
dando a seus bancos de alimentos membros as ferramentas e o tempo de que precisam
para
adotar
e
implementar
o
plano
em
nível
local.
Scott e Huang-Taylor esperam que mais bancos de alimentos provinciais adotem um ERP
semelhante
em
suas
províncias.
“A plataforma e a infraestrutura existem para os bancos de alimentos se prepararem

proativamente para qualquer ameaça que possa surgir a qualquer momento”, diz
Scott. “Nosso objetivo é criar consistência nas opções de preparação e resposta, o que
nos permitirá fundamentalmente melhorar a forma como apoiamos nossas
comunidades e as pessoas que precisam de acesso imediato a recursos que salvam
vidas.”
O abrangente portal online de preparação para emergências foi criado em colaboração
com o ETHOS Career Management Group, uma empresa com sede em BC especializada
em educação e treinamento online. Ele foi desenvolvido para ajudar os bancos de
alimentos individuais a planejarem emergências por meio de treinamento e
documentação que podem ser acessados em resposta a um desastre natural ou
pandemia. Com vários meios para pessoas de qualquer capacidade de acessar as
ferramentas e recursos, é o primeiro modelo escalonável desse tipo que permitirá que os
bancos
de
alimentos
se
mobilizem
de
forma
eficiente
e
eficaz.
Para aqueles que não conseguem acessar o portal online, estão disponíveis unidades flash,
documentação em papel e opções de DVD. Caso os funcionários do banco de alimentos e
voluntários precisem fugir de uma situação insegura, ou caso não tenham mais acesso à
Internet, eles têm uma maneira de levar documentação e recursos de resposta com eles
para
acessar
quando
for
seguro
fazê-lo.
“Estamos vivendo em tempos mais incertos do que nunca. Este portal fornece uma
camada extra de garantia para nossos bancos de alimentos membros, mas também é um
método acessível e de baixa barreira para comunicar informações críticas em nossas redes
de
forma
mais
segura
e
rápida
”,
diz
Scott.
Os bancos de alimentos podem ser afetados por meses, ou até anos, após um desastre
natural ou pandemia. Os residentes podem sentir o impacto financeiro do desastre em
intervalos diferentes e leva muito mais tempo para se recuperar. Certos clientes podem
exigir suporte de bancos de alimentos por meses ou anos após um desastre. Isso equipará
melhor os bancos de alimentos para atender às necessidades de curto e longo prazo.
“Muitos de nossos membros estão operando com recursos limitados, pois priorizam o
fornecimento de alimentos e produtos essenciais para um número crescente de clientes
que precisam de cuidados e ajuda agora por causa da pandemia”, disse HuangTaylor. “Sabemos que eles também podem ser afetados por inundações ou incêndios, o
que irá esgotar ainda mais seus recursos. Queremos eliminar qualquer incerteza sobre
como responder para que eles possam simplesmente se concentrar em uma resposta
mobilizada.
”
Muitos bancos de alimentos (especialmente bancos menores ou rurais) não têm a
capacidade de pagar os especialistas necessários para criar um plano abrangente e
robusto
e
oportunidades
de
treinamento
como
este.

Food Banks Alberta e Food Banks BC se orgulham de oferecer esse nível de experiência e
visão a seus membros e gostariam de agradecer à Cruz Vermelha canadense e ao Ethos
por seu apoio para desenvolver algo tão significativo que aprimorará a forma como os
bancos de alimentos respondem. emergências.
FONTE:https://www.einnews.com/pr_news/540212974/food-banks-alberta-and-bc-introduce-first-of-itskind-emergency-response-preparedness-training-system

Lições do verão negro: como as pessoas vivenciaram a
temporada de incêndios 2019/20 em NSW
A temporada de incêndios florestais 2019/20 foi sem precedentes em NSW, com
incêndios florestais destrutivos ocorrendo em todo o estado entre agosto de 2019 e
fevereiro de 2020. Dezenas de milhares de pessoas foram deslocadas pelos incêndios,
incluindo residentes, turistas e visitantes das áreas afetadas, com muitos incêndios
ocorrendo durante o período de férias de Natal e Ano Novo. No final da temporada, os
incêndios florestais queimaram um recorde de 5,5 milhões de hectares de NSW e
destruíram 2.448 casas. A pesquisa investigou como as pessoas em NSW foram afetadas
pelos incêndios florestais e que ações tomaram. Os temas abordados nesta pesquisa
incluem comunicação de risco, preparação e como isso mudou devido à duração da
temporada de incêndios e as experiências de turistas e visitantes, especialmente durante
o período de Natal e Ano Novo.
A pesquisa descobriu que experiências anteriores com incêndios florestais motivaram
muitas pessoas a planejarem e se prepararem. A extensão dos incêndios de 2019/20 e o
grande número de pessoas afetadas apresenta oportunidades para alcançar novos
públicos com informações sobre segurança de incêndios florestais e promover o
planejamento e a preparação. No entanto, a pesquisa mostra os desafios em torno das
expectativas da comunidade em relação aos avisos, com muitas pessoas esperando
receber informações altamente detalhadas e localizadas quase em tempo real. Novas
iniciativas, incluindo mapas de previsão de propagação de incêndios e mensagens de
zona de licença turística, foram consideradas eficazes na comunicação de riscos e
motivando as pessoas a tomar medidas de proteção durante as piores condições.
FONTE:https://www.bnhcrc.com.au/hazardnotes/95

Criar uma comunidade preparada para os animais durante
as emergências

NSW SES lançou seu novo site Get Ready Animals baseado em evidências em agosto de 2020. Foto: NSW SES.

Durante um desastre, os donos dos animais são responsáveis por seus animais - seja um gato ou centenas de
cabeças de gado. Ao focar no papel crucial das comunidades no gerenciamento de emergência animal, a
pesquisa está ajudando as pessoas a proteger e gerenciar seus animais de forma mais eficaz durante
incêndios florestais, inundações e tempestades.

Por Bethany Patch do Bushfire and Natural Hazards CRC. Este artigo foi publicado pela
primeira vez no Issue One 2021 of Fire Australia .
Quando ocorre uma emergência, há dois grandes grupos da comunidade que precisam
responder - pessoas sem animais e pessoas com animais, sejam gatos, cães, galinhas,
cavalos ou gado. Com 62% das famílias australianas nesta segunda categoria, os animais
afetarão a tomada de decisões e o comportamento de muitas pessoas.
Novas pesquisas estão orientando o desenvolvimento de novos grupos comunitários chamados Animal Ready Communities (ARCs) - para comunidades propensas a perigos,
que estão ajudando a aumentar a consciência e preparação dos animais, construir
resiliência e mudar a maneira como os proprietários de animais na Austrália planejam
para emergências.
Os grupos são apoiados pela pesquisa de Bushfire and Natural Hazards CRC. Pela primeira
vez na Austrália, o projeto Gerenciando animais em desastres do CRC trabalhou em
estreita colaboração com as comunidades para criar os novos grupos. Esses grupos
promovem laços mais estreitos entre os proprietários dos animais e os serviços de
emergência - uma peça crítica do quebra-cabeça.

Liderada pelo professor associado Mel Taylor, psicólogo ocupacional da Macquarie
University, a equipe de pesquisa do CRC trabalhou com um grupo liderado pela
comunidade na região de Blue Mountains de New South Wales, chamado Blue ARC. As
experiências dos pesquisadores com o Blue ARC, o primeiro grupo desse tipo, agora estão
sendo usadas para criar outros ARCs em toda a Austrália, ajudando as comunidades a se
prepararem para os animais durante os riscos naturais.
“As pessoas se sentem responsáveis por seus animais. Eles entendem a vulnerabilidade de
seus animais em emergências de risco natural e querem planejar para eles ”, disse o
professor associado Taylor.
“As redes são essenciais. Embora os acadêmicos não sejam os condutores, podemos ser a
cola. ”
A Estratégia Nacional da Austrália para Resiliência a Desastres declara que as
comunidades devem ter autonomia para compartilhar a responsabilidade pela resiliência
a desastres. Desde os incêndios florestais do Sábado Negro de 2009, tem havido um
esforço crescente para permitir que as comunidades forneçam apoio aos moradores antes
e durante os desastres naturais. Os animais fornecem outra grande oportunidade de
conectar comunidades e ajudar os membros da comunidade a trabalharem juntos na
preparação e planejamento para desastres.
A área de Blue Mountains em NSW é considerada uma das mais propensas a incêndios
florestais do mundo e, portanto, uma candidata ideal para o desenvolvimento do primeiro
ARC. Em outubro de 2013, a área experimentou seus piores incêndios florestais em mais
de 30 anos, com incêndios queimando mais de 118.000 hectares e destruindo 200
casas. Apenas seis anos depois, durante a primavera e o verão de 2019-20, mais de 80%
da área do Patrimônio Mundial das Montanhas Azuis foi queimada por mais incêndios
florestais, devastando a paisagem e sua vida selvagem e desenraizando as comunidades
mais uma vez.
Pesquisas sobre incêndios florestais nesta área identificaram o impacto que animais de
estimação e outros animais tiveram no comportamento do proprietário, como atrasar a
evacuação ou deixar de evacuar. Como tal, um dos principais objetivos do grupo Blue ARC
era trabalhar diretamente com a comunidade, iniciando um diálogo com os serviços de
emergência e agências de apoio para abordar as barreiras locais à preparação e
planejamento para os animais. O grupo Blue ARC agora apoia ativamente a resiliência da
comunidade em eventos de emergência por meio de uma melhor conscientização,
preparação, planejamento e resposta para animais de companhia, gado e vida selvagem
nativa.
Várias brigadas de bombeiros rurais de NSW nas Blue Mountains estão usando os recursos
desenvolvidos pela Blue ARC, bem como pelo Springwood Neighborhood Center e a
Mountains Community Resource Network.

Para permitir o desenvolvimento de ARCs em outras comunidades, os pesquisadores
contribuíram para um projeto liderado pela SES em NSW chamado 'Ohana'. Isso envolveu
a produção de um novo site chamado Get Ready Animals ( www.ses.nsw.gov.au/getready-animals ), que foi lançado em agosto de 2020 e financiado pelo NSW Office of
Emergency Management.
O site - um balcão único para o gerenciamento de animais durante desastres - explica
que um ARC é um grupo de pessoas com ideias semelhantes ou grupos de pessoas que se
reúnem para promover o planejamento de emergência e preparação para os animais. A
chave para este processo é identificar pessoas, recursos e locais seguros; desenvolver e
praticar planos locais; e trabalhar com serviços de emergência locais, agências e conselhos
para desenvolver a capacidade da comunidade e apoiar a resiliência. Inclui um guia
chamado How to Build an Animal Ready Community, que destila grande parte da pesquisa
da equipe do professor associado Taylor em um modelo de construção ARC acessível que
outras comunidades podem usar para melhorar o manejo de emergência animal.
Esses recursos foram usados e expandidos na criação de um novo ARC Hawkesbury –
Nepean Valley em NSW, que tem um foco maior em emergências de enchentes e posse de
grandes animais. O ARC Hawkesbury – Nepean Valley foi liderado pela Infrastructure NSW
e realizado como parte da Estratégia Hawkesbury – Nepean Floodplain.
Também estão incluídos no site Get Ready Animals guias sobre como reunir grupos
comunitários em torno das principais preocupações relacionadas aos animais, bem como
planos de emergência para animais, listas de verificação para bolsas para levar para
animais de estimação e recursos para ajudar a cuidar dos animais selvagens afetados
por desastres. Também há muito mais informações e muitos outros recursos e planos.
A Comissária NSW SES Carlene York aplaudiu o site quando foi premiado com o Prêmio
NSW Resilient Australia em 2020. A Comissária York encorajou os proprietários de animais
a usar os recursos que ele fornece para garantir sua prontidão caso um desastre aconteça.
“Há muitos recursos disponíveis no site, incluindo Como construir uma comunidade
animal pronta, que é um ótimo guia para ajudar as comunidades e grupos de animais a se
tornarem mais preparados e autossuficientes”, disse ela.
Além do site Get Ready Animals, a pesquisa do Professor Associado Taylor recentemente
contribuiu com dois livretos para ajudar as pessoas no Vale Hawkesbury-Nepean e nas
Montanhas Azuis a se prepararem e a seus animais para uma emergência. Os livretos
Mantendo Seus Animais Seguros em uma Emergência foram desenvolvidos em conjunto
com as principais organizações de cada comunidade, com contribuições de NSW SES, NSW
DPI, Infraestrutura NSW, Greater Sydney Local Land Services, Hawkesbury City Council e
NSW RFS, bem como Blue ARC, a Mountains Community Resource Network e a Agnes
Banks Equine Clinic.
Projetos como este, com uma abordagem centrada na Austrália e na comunidade, estão
ajudando a mudar a mentalidade tradicional de gerenciamento de emergências, que tem

sido vista apenas como uma questão de 'pessoas'. Como observou o comissário York:
“Precisamos ter certeza de que nossas comunidades não estão apenas preparadas, mas
também para seus animais”.
Ao destacar o impacto dos animais no comportamento das pessoas em emergências
naturais, este projeto reforçou a necessidade de apoiar as comunidades no preparo e no
planejamento dos animais - e ajudou a criar as condições para isso.
“Procuramos ajudar no diálogo nacional e na produção de planos e materiais de
engajamento da comunidade para apoiar a responsabilidade compartilhada com as
comunidades nesta área”, disse o professor associado Taylor.
FONTE:https://www.bnhcrc.com.au/news/2021/animal-ready-community

Gerenciando animais em desastres: melhorando a
preparação, a resposta e a resiliência por meio da
colaboração individual e organizacional

Gerenciando animais durante um perigo (Anunciante Bendigo)

Durante um desastre, a responsabilidade pelos animais é do proprietário. No entanto,
os proprietários costumam estar mal preparados para si próprios e seus animais, o que
pode levar as pessoas a arriscarem suas vidas ao não evacuarem ou evacuarem tarde
demais, o que coloca em risco tanto vidas humanas quanto animais. Este
reconhecimento de que os animais precisam ser considerados e integrados ao
gerenciamento de emergências e preparação, resposta e recuperação de desastres
apresenta desafios adicionais para a resposta tradicional. Preparação extra, conhecimento

e habilidades são necessários para garantir a segurança dos animais, seus donos e
respondentes.
Nesse contexto, o manejo de emergência animal emergiu como uma área relativamente
nova, com um conjunto de partes interessadas mais complexo e frequentemente menos
experiente, exigindo integração e coordenação.
Este estudo, agora em sua fase de utilização, buscou abordar a falta de pesquisas
australianas, identificando desafios para os usuários finais e estudando as experiências de
desastres de proprietários de animais e respondentes. Publicações subsequentes levaram
a uma base de conhecimento estendida e à identificação de abordagens de melhores
práticas.
FONTE:https://www.bnhcrc.com.au/research/animalsindisasters
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