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O exame das redes sociais revelou um aviso prévio sobre
surtos de COVID-19
Por Rod Tucker
Uma análise das mídias sociais e feeds do Twitter durante o inverno de 2019-2020 indica
evidências de preocupações com casos de pneumonia em vários países europeus antes
dos bloqueios nacionais.
O uso da vigilância de saúde pública é fundamental para permitir que os governos
nacionais monitorem o surgimento de uma doença infecciosa e implementem medidas de
mitigação para prevenir a propagação da doença. Medidas como pesquisas domiciliares,
vigilância com base na comunidade e métodos laboratoriais servem para informar sobre a
propagação de uma doença. No final de dezembro de 2019, a Organização Mundial da
Saúde foi notificada sobre os casos de pneumonia de etiologia desconhecida, mas as
informações divulgadas por meio de plataformas de mídia social serviram para levantar
preocupações sobre uma pandemia iminente? Esta foi a pergunta feita em um estudo
sobre feeds do Twitter por uma equipe do Departamento de Economia, Estatística e
Finanças da Universidade da Calábria, Itália. Eles se concentraram especificamente em
tweets de mídia social relacionados à pneumonia por duas razões principais; é a condição
mais grave induzida por COVID-19 e a temporada de gripe em 2020 foi mais branda do
que nos anos anteriores. Na tentativa de identificar se o público em geral estava
levantando preocupações por meio das mídias sociais, os pesquisadores criaram um
banco de dados exclusivo para analisar mensagens contendo a palavra-chave
“pneumonia” nas sete línguas mais faladas na União Europeia no Twitter entre dezembro
de 2014 e março de 2020 Para restringir sua análise, a massa de mensagens que incluía o
termo “COVID-19” (que se tornou um tema principal) foi removida da análise.

Achados
A análise revelou um aumento na postagem na França, Alemanha, Itália, Holanda, Polônia,
Espanha e Reino Unido em relação à pneumonia. Na tentativa de verificar a robustez de
suas descobertas, os pesquisadores compararam os tweets em 2019-2920 com os anos
anteriores e descobriram que a proporção de tweets relacionados a pneumonia era
significativamente diferente. Sua análise revelou uma variação significativa no interesse
do público em tweets relacionados à pneumonia muito antes do surto oficialmente
relatado de COVID-19. Por exemplo, houve um grande aumento na taxa de tweets da
Itália mencionando pneumonia durante as primeiras semanas de 2020 antes do bloqueio
em 22 de fevereiro de 2020 e isso foi significativamente diferente das mesmas semanas
em 2019. Em um esforço para verificar ainda mais o robustez de suas descobertas, os
pesquisadores realizaram uma busca semelhante por tweets relacionados a outro sintoma
importante do COVID-19, “tosse seca” e encontraram um aumento igualmente anômalo
nas semanas que antecederam os bloqueios nacionais. Comentando essas descobertas, os
pesquisadores observaram que, ao alavancar as mídias sociais, suas descobertas oferecem
um sinal claro de quão atrasados muitos países europeus estavam na identificação do
COVID-19.
Eles concluíram que a mídia social é uma promessa para aumentar a eficácia da vigilância
da saúde pública quando usada em conjunto com outras medidas padrão.
FONTE:https://hospitalhealthcare.com/covid-19/examination-of-social-media-revealed-early-warningabout-covid-19-outbreaks/
FONTE:https://www.nature.com/articles/s41598-021-81333-1

O Manchester Briefing sobre COVID-19: Lições
internacionais para recuperação e renovação do governo
local e nacional, Edição 31
O briefing quinzenal, produzido pela Alliance MBS e o Humanitarian and Conflict Response
Institute, reúne lições internacionais para a recuperação e renovação do governo local e
nacional após a pandemia e está em andamento desde o início da crise.
O Briefing desta semana também descreve alguns dos principais desafios enfrentados e as
estratégias de enfrentamento usadas por pessoas LGBTIQ + durante o COVID-19. Além
disso, o briefing compartilha lições de:


Quênia e Brasil - recuperação com deficiência inclusiva;






Bangladesh - resposta a WASH durante COVID-19;
Áustria e Bélgica - impactos da pandemia no comportamento dos passageiros;
Nova Zelândia - apoio ao retorno de crianças e funcionários da escola;
Tanzânia e VFL - inclusão da comunidade na gestão de risco de desastres.

FONTE:https://www.alliancembs.manchester.ac.uk/media/ambs/content-assets/documents/news/themanchester-briefing-on-covid-19-b31-wb-5th-march-2021.pdf

Discurso do COVID-19 no Twitter: estudo de caso de
comunicação de risco em quatro países asiáticos
Esta pesquisa caracteriza os padrões de comunicação de risco por meio da análise do
discurso público sobre o novo coronavírus em quatro países asiáticos que sofreram surtos
de vários graus de gravidade: Coréia do Sul, Irã, Vietnã e Índia. A nova doença coronavírus
(doravante COVID-19) causada por coronavírus respiratório agudo grave 2 (SARS-CoV-2)
causou uma pandemia global. Durante esse tempo, uma infinidade de informações sobre
o COVID-19 contendo informações falsas (desinformação) e informações precisas circulou
nas redes sociais. A Organização Mundial da Saúde declarou a necessidade de lutar não
apenas contra a pandemia, mas também contra a infodemia (uma mala de viagem de
informações e pandemia). Neste contexto,
O estudo constata que as fases oficiais da epidemia, anunciadas pelos governos dos países
estudados, não se alinham bem com o atendimento online prestado ao COVID19. Motivado por esse desalinhamento, o artigo desenvolve um novo método de
processamento de linguagem natural para identificar as transições nas fases do tópico e
comparar os tópicos identificados nos quatro países asiáticos. O estudo examina o
intervalo de tempo entre a atenção da mídia social e a contagem confirmada de
pacientes. Os resultados confirmam uma relação inversa entre a contagem de tweets e a
diversidade de tópicos.
FONTE:https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/assets.jmir.org/assets/preprints/preprint-23272submitted.pdf

Allianz Risk Barometer 2021: o trio Covid-19 lidera os riscos
de negócios globais







10ª pesquisa da Allianz: interrupção de negócios, surto de pandemia e incidentes
cibernéticos são os três principais riscos de negócios para 2021 - todos fortemente
interligados.
O surto de pandemia disparou de 17 para o 2o. Lugar e é visto como a principal
causa da interrupção dos negócios em 2021, seguido pela cibernética As empresas
procuram eliminar o risco das cadeias de abastecimento e impulsionar a gestão da
continuidade dos negócios para eventos extremos.
Desenvolvimentos de mercado (# 4), desenvolvimentos macroeconômicos (# 8) e
violência política (# 10) são todos riscos crescentes. As consequências
socioeconômicas da pandemia trarão mais insolvências e provavelmente
alimentarão mais agitação civil em 2021. A mudança climática cai para o 9º lugar,
mas estará de volta na agenda do conselho como uma prioridade em 2021

Um trio de riscos relacionados à Covid-19 lidera o 10º Barômetro de Risco Allianz 2021,
refletindo potenciais cenários de interrupção e perda que as empresas estão enfrentando
na esteira da pandemia de coronavírus. Interrupção de negócios (# 1 com 41% de
respostas) e surto de pandemia (# 2 com 40%) são os principais riscos de negócios deste
ano, com incidentes cibernéticos (# 3 com 40%), ocupando um terceiro lugar. A pesquisa
anual sobre riscos de negócios globais da Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS)
incorpora as opiniões de 2.769 especialistas em 92 países e territórios, incluindo CEOs,
gerentes de risco, corretores e especialistas em seguros.
“O Barômetro de Risco Allianz 2021 é claramente dominado pelo trio de riscos Covid19. Interrupção de negócios, pandemia e cibernética estão fortemente interligados,
demonstrando as crescentes vulnerabilidades de nosso mundo altamente globalizado e
conectado ”, disse Joachim Müller, CEO da AGCS.
“A pandemia de coronavírus é um lembrete de que o gerenciamento de risco e o
gerenciamento de continuidade de negócios precisam evoluir ainda mais para ajudar as
empresas a se preparar e sobreviver a eventos extremos. Embora a pandemia continue a
dominar os países ao redor do mundo, também temos que nos preparar para cenários
extremos mais frequentes, como uma queda de nuvem em escala global ou ataque
cibernético, desastres naturais causados por mudanças climáticas ou até mesmo outra
doença surto."
A crise da Covid-19 continua a representar uma ameaça imediata à segurança individual e
às empresas, refletindo por que o surto de pandemia disparou 15 posições, chegando ao
segundo lugar no ranking, às custas de outros riscos. Antes de 2021, ele nunca havia
terminado acima do 16º lugar em 10 anos do Barômetro de Risco Allianz, um risco
claramente subestimado. No entanto, em 2021, é o risco número um em 16 países e está
entre os três maiores riscos em todos os continentes e em 35 dos 38 países que se
qualificam para uma análise dos 10 principais riscos. Japão, Coréia do Sul e Gana são as
únicas exceções.

A evolução do mercado (# 4 com 19%) também sobe no Barômetro de Risco Allianz 2021,
refletindo o risco de aumento das taxas de insolvência após a pandemia. Segundo Euler
Hermes, a recuperação das insolvências terá início no segundo semestre de 2021,
juntamente com a eliminação gradual das medidas de apoio às empresas. O índice global
de insolvência da seguradora de crédito comercial deve aumentar em + 25% aa
globalmente em 2021 e em + 29% na zona do euro, principalmente devido a um efeito de
base. Em 2022, as inadimplências devem aumentar + 12% em todo o mundo e + 17% na
Zona do Euro.
Além disso, a Covid-19 provavelmente desencadeará um período de inovação e
perturbação do mercado, acelerando a adoção de tecnologia, acelerando o
desaparecimento de empresas estabelecidas e de setores tradicionais e dando origem a
novos concorrentes. Outros riscos incluem desenvolvimentos macroeconômicos (# 8 com
13%) e Riscos políticos e violência (# 10 com 11%) que são, em grande parte, uma
consequência do surto de coronavírus também. As quedas na pesquisa deste ano incluem
Mudanças na legislação e regulamentação (# 5 com 19%), Catástrofes naturais (# 6 com
17%), Incêndio / explosão (# 7 com 16%) e Mudanças climáticas (# 9 com 13%) , tudo
claramente substituído por preocupações pandêmicas.
A pandemia leva à ruptura - agora e no futuro
Antes do surto da Covid-19, a interrupção de negócios (BI) já havia terminado no topo do
Barômetro de Risco Allianz sete vezes e retorna ao primeiro lugar depois de ser
substituído por incidentes cibernéticos em 2020. A pandemia mostra essa escala global
extrema Os eventos de BI não são apenas teóricos, mas uma possibilidade real, causando
perda de receitas e interrupções na produção, operações e cadeias de suprimentos. 59%
dos entrevistados destacam a pandemia como a principal causa de BI em 2021, seguida
por Incidentes cibernéticos (46%) e Catástrofes naturais e Incêndio e explosão (cerca de
30% cada).
A pandemia está aumentando a lista crescente de cenários de BI de danos não físicos,
como cibernéticos ou apagões de energia. “As consequências da pandemia - digitalização
mais ampla, trabalho mais remoto e a crescente dependência da tecnologia de empresas
e sociedades - provavelmente aumentarão os riscos de BI nos próximos anos”, explica
Philip Beblo, especialista da equipe global de subscrição de propriedades da AGCS. “No
entanto, os riscos físicos tradicionais não irão desaparecer e devem permanecer na
agenda de gestão de riscos. Catástrofes naturais, condições climáticas extremas ou
incêndios continuam sendo as principais causas de BI para muitos setores e continuamos a
ver uma tendência de perdas maiores ao longo do tempo. ”
Em resposta às vulnerabilidades aumentadas de BI, muitas empresas têm como objetivo
construir operações mais resilientes e diminuir o risco de suas cadeias de suprimentos. De
acordo com os respondentes do Barômetro de Risco Allianz, melhorar a gestão da
continuidade de negócios é a principal ação que as empresas estão realizando (62%),

seguida pelo desenvolvimento de fornecedores alternativos ou múltiplos (45%),
investimento em cadeias de suprimentos digitais (32%) e melhoria na seleção e auditoria
de fornecedores (31%). De acordo com os especialistas da AGCS, muitas empresas
descobriram que seus planos foram rapidamente sobrecarregados pelo ritmo da
pandemia. O planejamento de continuidade de negócios precisa se tornar mais holístico,
multifuncional e dinâmico, monitorar e medir cenários emergentes ou de perda extrema,
ser constantemente atualizado, testado e incorporado à estratégia de uma organização.
Perigos cibernéticos se intensificam
Incidentes cibernéticos podem ter caído para o terceiro lugar, mas continua sendo um
perigo importante com mais entrevistados do que em 2020 e ainda classificado como um
dos três principais riscos em muitos países, incluindo Brasil, França, Alemanha, Índia,
Itália, Japão, África do Sul, Espanha, Reino Unido e EUA. A aceleração em direção a uma
maior digitalização e trabalho remoto impulsionada pela pandemia também está
intensificando ainda mais as vulnerabilidades de TI. No pico da primeira onda de bloqueios
em abril de 2020, o FBI relatou um aumento de 300% apenas em incidentes, enquanto o
crime cibernético agora custou à economia global mais de US $ 1 trilhão , 50% a mais que
dois anos atrás. Já com alta frequência, os incidentes de ransomware estão se tornando
mais prejudiciais, visando cada vez mais grandes empresas com ataques sofisticados e
pesadas demandas de extorsão, conforme destacado no recente AGCS relatório de
tendências de risco cibernético .
“A Covid-19 mostrou como os cibercriminosos são capazes de se adaptar rapidamente e o
aumento da digitalização impulsionado pela pandemia criou oportunidades para invasões
com novos cenários de perda cibernética surgindo constantemente”, diz Catharina Richter,
chefe global do Allianz Cyber Center of Competence da AGCS . “Os invasores estão
inovando usando varredura automatizada para identificar lacunas de segurança, atacando
roteadores mal protegidos ou até mesmo usando 'deepfakes' - conteúdo de mídia realista
modificado ou falsificado por inteligência artificial. Ao mesmo tempo, a proteção de dados
e regulamentação de privacidade e multas por violações de dados continuam sua
tendência de crescimento. ”
Risers and fallers
Desenvolvimentos macroeconômicos
Os desenvolvimentos macroeconômicos estão em 8º lugar e Riscos políticos e violência
(10º) retornam ao top 10 pela primeira vez desde 2018, refletindo o fato de que distúrbios
civis, protestos e tumultos agora desafiam o terrorismo como a principal exposição para
as empresas. O número, escala e duração de muitos eventos recentes, incluindo protestos
Black Lives Matter, manifestações anti-lockdown e agitação em torno da eleição
presidencial dos EUA, foram excepcionais. À medida que as consequências
socioeconômicas da Covid-19 aumentam, é provável que haja mais agitação política e

social, com muitos países esperando um aumento na atividade em 2021 e além,
especialmente na Europa e nas Américas.
Mudanças na legislação e regulamentação
Mudanças na legislação e regulamentação caem do 3º para o 5º ano. “A pandemia pode
ter causado alguns atrasos no trem regulatório, mas não o deteve e nem mesmo o
descarrilou. Ao contrário, 2021 promete ser um ano muito agitado em termos de novas
legislações e regulamentações, principalmente nas áreas de dados e sustentabilidade ”,
prevê Ludovic Subran, Economista-Chefe da Allianz. As catástrofes naturais caem de # 4
para # 6, refletindo o fato de que, embora as perdas agregadas de vários eventos
menores, como incêndios florestais ou tornados, ainda levem à devastação generalizada e
perdas seguradas consideráveis em 2020, foi também o terceiro ano consecutivo sem um
único grande evento , como o furacão Harvey em 2017.
Das Alterações Climáticas
A mudança climática também cai para o 9º lugar. No entanto, a necessidade de combater
as mudanças climáticas continua tão alta como sempre, dado que 2020 foi o ano mais
quente já registrado. “Com a campanha de vacinação entrando em vigor, as mudanças
climáticas estarão de volta na agenda do conselho como uma prioridade em 2021”, disse
Michael Bruch, Chefe Global de ESG da AGCS. “Muitas empresas precisam ajustar seus
negócios para um mundo de baixo carbono - e os gerentes de risco precisam estar na
vanguarda dessa transição.”
FONTE:https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/news/allianz-risk-barometer-2021.html

Responder aos riscos para a saúde das alterações
climáticas na Europa
Este briefing explora os impactos das mudanças climáticas na saúde na Europa e sugere
oportunidades importantes para aumentar a ambição com foco na adaptação. O briefing
destaca os principais impactos das mudanças climáticas na saúde, incluindo incêndios
florestais, ondas de calor e temperaturas extremas, a propagação de doenças infecciosas
e secas. Descreve as oportunidades para reduzir os riscos para a saúde relacionados com o
clima através de políticas de adaptação na Europa.
O briefing considera os impactos e contextos políticos, entre outros:









Os países europeus são cada vez mais afetados por extremos climáticos e
meteorológicos, que podem causar mortes e afetar a saúde e o bem-estar
humanos.
A vulnerabilidade a extremos de calor continua a aumentar na Região Europeia da
Organização Mundial da Saúde (OMS), principalmente devido ao crescimento da
população urbana, aumento da incidência de condições crônicas subjacentes e um
número crescente de pessoas que vivem até a velhice.
Os impactos das mudanças climáticas são tratados por meio de estratégias-chave
da União Europeia (UE) sobre adaptação e saúde, bem como por meio de políticas
temáticas específicas.
No nível da administração local, a adaptação às mudanças climáticas permanece
no domínio do planejamento espacial, desenho urbano ou departamentos
ambientais.

FONTE:https://www.dropbox.com/s/zo0vwg26jbjk9p8/Responding%20to%20the%20health%20risks%20
of%20climate%20change%20in%20Europe.pdf?dl=0

Repensando a preparação para a doença: a incerteza e a
política do conhecimento
Este artigo defende um repensar da preparação para doenças que coloque a incerteza e a
política do conhecimento no centro. Ao examinar as experiências de Ebola, Nipah, cólera e
COVID-19 em vários locais, as limitações das abordagens atuais são destacadas. As
abordagens convencionais pressupõem um futuro previsível e controlável, que é
respondido por uma série de intervenções padrão. Essas abordagens de planejamento de
preparação para emergências assumem riscos - onde os resultados futuros podem ser
previstos - e falham em lidar com a incerteza, ambiguidade e ignorância - onde os
resultados para suas probabilidades são desconhecidos.
O artigo defende uma abordagem que destaque a política do conhecimento, as
construções de tempo e espaço, os requisitos para instituições e administrações e os
desafios da ética e da justiça, por meio do exame das experiências de planejamento e
resposta a surtos nos quatro casos. Abraçar a incerteza nas respostas de preparação para
a doença, portanto, significa tornar centrais as dimensões sociais, políticas e culturais
contextuais.
FONTE:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09581596.2021.1885628

Entrevista: como a Covid-19 impactou a população
carcerária pelo mundo
Mais de 527 mil presos em todo o mundo foram contaminados pelo vírus da Covid-19 em
47 países. Deste total, 3,8 mil perderam a vida para a doença.
Os dados são do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Unodc, que realiza o
14º Congresso sobre Prevenção do Crime e Justiça Pena, em Quioto, no Japão.

Especialista em reforma prisional do Unodc, Philipp Meissner. Foto: Unodc
O especialista em reforma prisional da agência da ONU, Philipp Meissner, afirma que os
presidiários são “desproporcionalmente” afetados pelo novo coronavírus.
Nesta entrevista à ONU News, ele explica o porquê.

Qual é a situação dos presidiários acometidos pela pandemia ao redor do mundo?
Os sistemas carcerários com mais de 11 milhões de detidos estão sendo mais afetados
que outros setores. Estima-se que mais de 527 mil presos foram infectados em 11 países.
Deste total, 3,8 mil morreram em 47 nações. Com testes escassos em várias localidades e
um vírus que se movimenta muito rapidamente, o número real pode ser ainda mais alto.
Também é preciso pensar que por causa da interação muito próxima com os prisioneiros,
os agentes de prisão, trabalhadores de saúde e outros profissionais nos presídios estão
sob maior risco de contaminação. Não resta dúvida de que as prisões são ambientes de
alto risco de transmissão da Covid-19 para todos que vivem e trabalham lá.
Onde os prisioneiros sofrem mais esses riscos?
O impacto é fortemente sentido pelos detidos na maioria dos países e em todos os
continentes. Até mesmo os sistemas penais relativamente bem ressarcidos estão
enfrentando sérios desafios na mitigação dos efeitos da pandemia nas cadeias. E essas

consequências são principalmente severas em sistemas carcerários que foram sendo
pressionados, superlotados, por negligência ou falta de pessoal e outros recursos. Tudo
isso levou a condições precárias nas prisões, por exemplo, com saneamento e limpeza
insuficientes, poucos serviços de saúde e condições de higiene.
A superlotação das prisões, que continua afetando a maioria dos países, aumenta os
desafios postos pela Covid-19 e a atual viabilidade de levar prevenção e medidas de
controle da pandemia a esses locais.
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Mais de 527 mil presos em todo o mundo foram contaminados pelo vírus da
Covid-19 em 47 países.
Quais dificuldades as autoridades nacionais enfrentam no combate à Covid-19 em
presídios pelo mundo?
Mesmo antes da pandemia, muitas prisões lutavam até mesmo para cobrir suas
necessidades básicas e assegurar a saúde dos detidos. Estamos falando de espaço
suficiente, nutrição, água potável, acesso a itens de limpeza e higiene e até mesmo de
ventilação apropriada. Em muitas prisões do mundo, as pessoas não têm áreas de
trabalho ou outros espaços. E o acesso a equipamento de proteção pessoal, termômetros
e
material
de
testagem
de
Covid-19
tornou-se
um
desafio.
Esses fatores também agravaram o perfil, tipicamente fraco, de saúde das populações
carcerárias incluindo a alta prevalência de doenças crônicas e contagiosas.
Aqui, o princípio da equivalência do cuidado, que deveria fornecer aos prisioneiros o
acesso a serviços de saúde gratuitamente e em padrões similares ao da população nãocarcerária,
não
é
assegurado
em
muitas
nações.
É fundamental que os padrões internacionais, em particular, as Regras Mínimas da ONU
para o Tratamento de Prisioneiros, conhecidas como Regras Nelson Mandela, sejam
acatadas.
O ambiente na prisão tornou-se tenso em muitos países o que é alimentado por
ansiedade, medos e incertezas entre prisioneiros e os empregados do sistema prisional.
Os motins em cadeias e outros incidentes de segurança em 50 países demonstraram a
importância da comunicação, de forma transparente, sobre a Covid-19, e sempre que
possível
com
a
participação
ativa
dos
detentos.
As medidas adotadas em muitos países resultaram, tipicamente, em mais endurecimento
como a suspensão de visitas assim como a restrição ao acesso a programas de reabilitação

e
outras
atividades
construtivas
fora
das
celas.
O fato de o detento não poder ver os familiares, os filhos, por um período longo de
tempo, tem um impacto sério na saúde mental e no bem-estar dos presos incluindo mães
e pais. Isto também agrava o sofrimento inerente à situação da detenção em si.
As autoridades nacionais estão dedicando atenção suficiente à situação dos prisioneiros
durante esta pandemia?
O gerenciamento da prisão e os serviços são um ponto fraco na justiça penal em vários
países. Os presos são um segmento da sociedade que é geralmente esquecido na hora de
se
formular
políticas
públicas
e
entre
a
opinião
pública.
Desde o início da pandemia, o Unodc e outros parceiros têm sido bastante ativos sobre a
urgência de se incluir as prisões, os detentos e o pessoal dos presídios na resposta de
saúde
pública
à
Covid-19.
Mesmo que muitas jurisdições estejam chamando a atenção para o tema e feito esforços,
muito precisa ser alcançado ainda para responder à situação dos prisioneiros na pandemia
e mitigar os riscos da doença nas prisões. E isto deveria, claro, incluir programas de
imunização.
Que soluções estão sendo encontradas para acabar com a propagação do virus nos
presídios?
Um dos temas mais importantes é a grave superlotação. E vários países tentaram
contornar este problema com a suspensão de sentenças para crimes menos sérios e até
mesmo a soltura temporária, em caráter de emergência de saúde, dos detentos para
evitar a propagação. Nesse caso, aqueles que estão sob risco de se contaminar ou perto
de
completarem
suas
penas.
Calcula-se que mais de 700 mil detentos tenham sido autorizados a sair da prisão durante
a pandemia, em todo o mundo.
Como a ONU pode melhorar as medidas de prevenção em prisões?
A ONU tem advogado por uma reforma prisional holística assim como uma reavaliação do
quadro atual de encarceramento com uma visão de lidar com a superlotação e as prisões
em massa. Mais especificamente, o Unodc tem se engajado em serviços de correção e
carcerário nacionais em mais de 50 países par assistir as medidas de prevenção e controle
da infecção. O objetivo é assegurar a aderência mínima aos padrões e a promoção, em
casos apropriados, de um aumento de alternativas ao encarceramento.
O apoio global Unodc inclui:
o

o

O Unodc segue conduzindo treinamentos online sobre a prevenção da
pandemia e resposta em presídios em países como Brasil, Egito, Paquistão,
Peru, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e nações do sul da África, do
leste da Europa e das regiões centro-asiáticas.
Em Uganda, 16 tanques de água, 40 camas hospitalares, sabão, milhares de
colchões e cobertores estão sendo licitados para aumentar a resposta à

o

o
o

o

o

pandemia. Equipamento de vídeo conferência deve acelerar o
gerenciamento virtual de audiências da Justiça pela internet. Os presos
também estão se beneficiando de mais tempo ao telefone com a família.
Iniciativas semelhantes ocorrem no Quênia, na Somália e outros países do
sul da África como Malauí, as instalações dos presídios receberam mais
água potável, áreas de ventilação e outras medidas de higiene e prevenção.
Na região do Sahel, o Unodc está fornecendo equipamentos para
enfermarias e equipamentos médicos para uma prisão da Mauritânia.
Bolívia, Líbano, Mianmar, Filipinas, Sri Lanka, Somália e Zâmbia além de
outros países receberam equipamento de proteção para suas prisões
incluindo máscaras, termômetros, luvas, álcool em gel, roupas de proteção
e outros itens.
Na Mauritânia, uma estação de rádio na prisão está sendo organizada com
o apoio do Unodc em três presídios para levar informação regular sobre a
Covid-19 assim como dicas de saúde e higiene.
Já na Namíbia, o Unodc continua envolvendo os prisioneiros em ações
construtivas e apoiando o treinamento vocacional numa linha de produção
para sabão e álcool em gel com a meta de promover medidas de
prevenção.

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/03/1743942

Plano Estratégico do NCEZID 2018 – 2023
Centro Nacional de Doenças Infecciosas Zoonóticas e Emergentes (NCEZID)
Previna infecções, proteger as pessoas, Salve vidas
Para reduzir doenças e morte associada com emergente e zoonótico doenças infecciosas e
para se proteger contra o não intencional ou intencional propagação de doenças
infecciosas
FONTE:https://www.cdc.gov/ncezid/pdf/ncezid-strategic-plan-2018-2023-508.pdf

Inovações para impedir infecções emergentes e zoonóticas

Os
cientistas
do Centro
Nacional
de
Doenças
Infecciosas Zoonóticas e
Emergentes (NCEZID) são continuamente desafiados a encontrar melhores maneiras de
prevenir e nos proteger de uma série de doenças infecciosas.
FONTE:https://www.cdc.gov/ncezid/pdf/innovations-stop-infections-H.pdf

Liderança em ação humanitária: Manual para o Residente
da ONU e Coordenador Humanitário
Neste manual, são discutidas abordagens detalhadas para fortalecer a prontidão nacional
e abordar os fatores subjacentes de risco. Estar preparado para responder de forma
rápida, adequada e eficaz a uma emergência é uma responsabilidade central da liderança
humanitária. O Coordenador Residente da ONU (RC) desempenha um papel fundamental
na coordenação da prontidão entre agências para responder a crises potenciais em apoio
aos esforços de preparação nacionais. O objetivo, em última análise, é antecipar - não
esperar por - crises humanitárias.
O documento identifica os principais papéis do Coordenador Residente da ONU (RC) e do
Coordenador Humanitário (HC). Esses incluem:










Fornecer liderança estratégica na preparação para emergências em todas as
agências relevantes.
Garantir que os chefes das agências estejam comprometidos em fornecer pessoal
e recursos para apoiar os processos de preparação e ação humanitária
antecipatória.
Garantir que a abordagem de Preparação para Resposta a Emergências (ERP) seja
participativa desde o início e que sua aplicação seja prática, flexível e adaptada ao
contexto e às capacidades disponíveis.
Liderar equipes de país (UNCT / HCT) na identificação de lacunas na preparação.
Para equipes de país com capacidade limitada, priorize quais ações eles irão
implementar com seus recursos existentes e comunique as lacunas aos níveis
regional e global para acompanhamento e apoio adicionais.
Garantir que a análise e o monitoramento de riscos sejam essenciais para uma
preparação dinâmica e responsiva e abordagens antecipatórias.

FONTE:https://interagencystandingcommittee.org/system/files/202103/LEADERSHIP%20IN%20HUMANITARIAN%20ACTIONHandbook%20for%20the%20UN%20Resident%20and%20Humanitarian%20Coordinator.pdf

Pragas quarentenárias
O que são pragas?
Pragas são qualquer espécie, raça ou biótipo de planta, animal ou agente patogênico que
danifica plantas ou produtos vegetais.
O que são pragas quarentenárias?
Pragas quarentenárias são organismos de importância econômica potencial para a área
em perigo, onde ainda não estão presentes, ou, quando presentes, não se encontrem
amplamente distribuídas, sob controle oficial. Por essa razão, essas pragas são objeto de
controle oficial, seja no emprego de medidas voltadas à prevenção de entrada no país ou,
caso presente em dada área, na forma de medidas fitossanitárias para viabilizar
erradicação e controle no intuito de evitar dispersão. Estas pragas podem ser insetos,
ácaros, nematoides, fungos, bactérias, fitoplasmas, vírus, viroides, plantas infestantes e
parasitas.
Como são classificadas as pragas quarentenárias?
São classificadas como pragas quarentenárias ausentes aquelas que ainda não foram
relatadas oficialmente no país, e como pragas quarentenárias presentes as que já ocorrem
em território nacional, mas têm distribuição restrita e estão sob controle oficial.
Que impactos a introdução de uma praga quarentenária pode causar?
De modo geral, a introdução de pragas quarentenárias em uma região, sem as devidas
medidas fitossanitárias para assegurar contenção e manejo, podem causar impactos
sociais, ecológicos e econômicos. Entre os potenciais problemas decorrentes estão
redução na produção; perda de mercados ou aumento dos custos de exportação devido à
imposição de barreiras fitossanitárias (domésticas e internacionais); aumento dos gastos
com controle; impacto sobre os programas de MIP; contaminação ambiental e de
alimentos pelo aumento na aplicação de agrotóxicos; desemprego pela eliminação ou
diminuição de um determinado cultivo em uma região; comprometimento de fontes de
alimentos importantes para a população; perda de biodiversidade nacional; e gastos com
programas de controle oficial ou medidas de contenção.
Quem estabelece a listagem das pragas quarentenárias ausentes e presentes no Brasil?
As listas são apresentadas em Instrução Normativa (IN) do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa).
Atualmente, quantas pragas quarentenárias têm risco de entrada no Brasil?

Existem hoje (2018) cerca de 600 espécies ou gêneros considerados como pragas
ausentes. Dessas, dezenas já foram reportadas em outros países da América do Sul e em
Trinidad e Tobago, com grande risco de entrada em território nacional.
Quais pragas quarentenárias já estão presentes no país?
Segundo dados do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), o Brasil
possui hoje 12 pragas consideradas quarentenárias presentes. São elas:
















Mosca-da-carambola, Bactrocera carambolae, presente no Amapá desde 1996
e em Roraima desde 2010.
Sigatoka-negra, Mycosphaerella fijiensis, presente no Acre, Amapá, Amazonas,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do
Sul, Tocantins, Maranhão e Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina
e São Paulo.
Ácaro-hindustânico-dos-citros, Schizotetranychus hindustanicus, detectado em
Roraima em 2008.
Gorgulho-de-manga, Sternochetus mangiferae, detectado no Rio de Janeiro em
2017.
Besouro-da-acerola de Anthonomus tomentosus, reportado em Roraima em
2014.
Planta infestante Amaranthus palmeri, reportada no Mato Grosso.
Pinta-preta, Guignardia citricarpa, reportada no Amazonas, Espírito Santo,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Goiás e Rondônia.
HLB, Candidatus Liberibacter spp., reportada em Minas Gerais, Paraná e São
Paulo.
Cancro-cítrico, Xanthomonas citri susp. citri, presente no Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa
Catarina, São Paulo, Ceará e Maranhão.
Cancro-da-videira, Xanthomonas campestris pv. viticola, reportada na Bahia,
Ceará, Pernambuco e Roraima.
Cancro-europeu-das-pomáceas, Neonectria galligena (=Nectria galligena),
reportada no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Moko-da-bananeira, Ralstonia solanacearum raça 2, presente no Amapá,
Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Sergipe.

Como uma praga quarentenária entra em território nacional?
A entrada de pragas no Brasil pode ocorrer via trânsito de pessoas, animais e mercadorias,
através do transporte de plantas, frutos ou sementes infestadas. Um dos fatores
facilitadores é a grande extensão da fronteira brasileira (15.791 km), com poucos postos
do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (VIGIAGRO), do Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa).

A melhoria na infraestrutura de portos, aeroportos, estradas, nos últimos anos,
principalmente na Região Norte do país, também tem favorecido a movimentação de
pessoas nas fronteiras. Muitos locais, antes inacessíveis, têm hoje um intenso fluxo de
pessoas, aumentando assim o risco de disseminação de pragas.
Que ações são realizadas para evitar a entrada e dispersão de pragas Quarentenárias?
A entrada de pragas no Brasil é evitada por meio de fiscalização e controle de trânsito de
animais, vegetais, insumos, produtos de origem animal e vegetal, embalagens e suportes
de madeira importados ou em trânsito internacional pelo Brasil, fiscalização realizada pelo
Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (VIGIAGRO), do Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento (Mapa). Atualmente, o Vigiagro é composto por 111 Serviços
(SVAs) e Unidades de Vigilância Agropecuária (Uvagros), localizadas nos portos,
aeroportos, postos de fronteira e aduanas especiais.
A importação de qualquer animal ou vegetal e seus produtos, derivados e partes é feita
somente se atender aos critérios regulamentares e procedimentos de fiscalização,
inspeção, controle de qualidade e análise de riscos fixados pelo Mapa. Alertas
fitossanitários e planos de contingência também são mecanismos empregados pela defesa
fitossanitária para prevenir ou reduzir a possibilidade de entrada de material com praga
no país.
São medidas utilizadas:










Monitoramento e estabelecimento de plantações sentinelas para detecção
precoce de eventual entrada de pragas.
Controle de trânsito de vegetais e seus produtos a partir de áreas infectadas
com a praga.
Tratamento fitossanitário quarentenário com o objetivo de assegurar que os
vegetais, partes de vegetais e seus produtos, bem como embalagens e
suportes de madeira, nas operações de exportação e importação, encontramse livres de pragas.
Exigência de atestados de sanidade vegetal para intercâmbio de vegetais e
seus subprodutos, como Certificado Fitossanitário de Origem – CFO ou
Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado – CFOC.
Exigência de Permissão de Trânsito de Vegetais, que é o documento
fitossanitário emitido para acompanhar o trânsito de partida de plantas, partes
de vegetais ou produtos de origem vegetal, de acordo com as normas de
defesa sanitária vegetal, e para subsidiar, conforme o caso, a emissão do
Certificado Fitossanitário - CF e do Certificado Fitossanitário de Reexportação CFR, com declaração adicional do Mapa.
Educação fitossanitária, que são ações realizadas por órgãos de defesa
fitossanitária para capacitação de produtores, técnicos e população em geral
sobre pragas quarentenárias.

O que são alertas fitossanitários, planos de erradicação e planos de contingência?

Alerta fitossanitário, plano de erradicação e plano de contingência são mecanismos
elaborados pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) contendo
diretrizes e medidas fitossanitárias que buscam prevenir ou reduzir a possibilidade de
entrada e dispersão de pragas quarentenárias no país, e em alguns casos a erradicação.
Um exemplo da importância desses mecanismos é o que aconteceu com a Cydia
pomonella, inseto que ataca principalmente a maçã, considerado praga presente no país
de 1991 a 2014. O Mapa constituiu um grupo de trabalho, definindo a implantação de um
programa de supressão, substituído posteriormente por um programa de erradicação das
plantas hospedeiras. Em maio de 2014, depois de declarada oficialmente a erradicação
da C. pomonella no Brasil, o programa foi substituído por um plano de contingência,
apresentado em outubro de 2015. Desde setembro de 2014, a C. pomonella apresenta
status de praga quarentenária ausente, sendo essa a única erradicação de um insetopraga no Brasil.
O que o produtor deve fazer caso suspeite da presença de uma praga quarentenária em
sua propriedade?
O produtor deve procurar a Superintendência Federal de Agricultura do seu estado, que
adotará os procedimentos de coleta de amostras na plantação e as encaminhará para
exames nos laboratórios credenciados pelo Mapa, sob a responsabilidade do
Departamento de Sanidade Vegetal (DSV) do Ministério.
Os contatos da Ouvidoria
ouvidoria@agricultura.gov.br.
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Como a Embrapa vem atuando sobre o tema?
A temática ‘pragas quarentenárias’ é considerada urgente e necessária para a segurança
nacional, uma vez que a presença e disseminação de uma praga exótica pode
comprometer a agricultura do país. A Embrapa, dentro da sua missão de viabilizar
soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura,
em benefício da sociedade brasileira e vem, ao longo de sua trajetória, priorizando
esforços técnicos e científicos para evitar a entrada, disseminação e impactos dessas
pragas.
A sua atuação é focada no desenvolvimento de pesquisas e ações de transferência de
tecnologia nas áreas de manejo de pragas, inteligência territorial, controle biológico
clássico (introdução de agentes de controle biológico exóticos específicos de pragas
quarentenárias presentes e/ou ex-quarentenárias já de importância econômica), análise
fitossanitária de material vegetal introduzido em regime de quarentena e melhoramento
genético preventivo.
A Empresa presta ainda apoio estratégico às políticas públicas do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), antecipando cenários e soluções e por isso,
ela conta hoje com o Portfolio Quarentena.
O que é o Portfolio Quarentena?

Portfólios são instrumentos de apoio gerencial da Embrapa para a organização de projetos
afins, segundo visão temática, com o objetivo de direcionar, promover e acompanhar a
obtenção dos resultados finalísticos a serem alcançados em determinado tema,
considerando-se os objetivos estratégicos da Empresa. Pela característica estratégica e de
relevância nacional, os temas dos portfólios são definidos diretamente pelas instâncias
estratégicas da empresa e têm caráter corporativo.
O Portfólio Quarentena (“Prevenção de Entrada e Manejo de Pragas Quarentenárias no
Brasil”) é uma das linhas de atuação da Embrapa para o tema “Pragas Quarentenárias”, e
tem como objetivo viabilizar métodos e tecnologias que contribuam para reduzir os riscos
de entrada e dispersão, os impactos econômicos, além de desenvolver programas de
manejo e contingência de pragas quarentenárias no Brasil e apoiar as políticas públicas do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Atualmente, o Portfólio Quarentena conta com mais de 13 pesquisas em andamento e
trabalhos envolvendo 25 unidades de pesquisa da Embrapa, além de parceiros
internacionais e consultores do setor privado.
Quais os eixos de atuação do Portfólio Quarentena?
A estratégia de ação do Portfolio Quarentena se concentra em quatro eixos
principais: priorização - estabelecimento de método que permita priorizar, dentre as
pragas quarentenárias da lista vigente, aquelas que serão alvo de ações de detecção,
contenção e/ou mitigação; detecção - metodologias e técnicas de identificação rápida no
intuito de agilizar a detecção precoce de pragas; mitigação - métodos e ações a serem
tomadas para se minimizar os impactos de pragas quarentenárias pós-entrada e
erradicação da praga-alvo, e comunicação e transferência de tecnologia - Difusão de
conhecimentos, metodologias e tecnologias sobre pragas quarentenárias ao setor público
e privado interessado.
O que é a priorização das pragas quarentenárias?
Tendo em vista o grande número de espécies/gêneros de pragas quarentenárias ausentes,
é grande a dificuldade de se estabelecer ações de defesa fitossanitária, de pesquisa e
transferência de tecnologia sem considerar os diferentes aspectos de importância à
temática de forma holística. Desse modo, a Embrapa e o Departamento de Sanidade
Vegetal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) envidaram
esforços conjuntos de seus profissionais, com experiência em pesquisa e ações de
controle e campo nessa temática, para apresentar uma lista de 20 pragas priorizadas,
dentre as pragas quarentenárias ausentes, como as de maior risco para a agropecuária
brasileira. A ação é um dos resultados do trabalho do Portfólio Quarentena, com apoio do
Portfolio Sanidade Vegetal.
Quais pragas quarentenárias ausentes foram priorizadas?
As 20 pragas quarentenárias ausentes priorizadas foram:


African Cassava Mosaic Virus – vírus (mandioca)





















Anastrepha suspensa – inseto (goiaba)
Bactrocera dorsalis – inseto (frutíferas)
Boeremia foveata – fungo (batata)
Brevipalpus chilensis – ácaro (kiwi, videira)
Amarelecimento letal do coqueiro – fitoplasma (coqueiro)
Cirsium arvense – planta daninha (trigo, milho, aveia, soja)
Cydia pomonella – inseto (maçã)
Ditylenchus destructor – nematoide (milho, batata)
Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raça 4 Tropical – fungo (banana)
Globodera rostochiensis – nematoide (batata)
Lobesia botrana – inseto (videira)
Moniliophthora roreri – fungo (cacau)
Pantoea stewartii – bactéria (milho)
Plum Pox Virus – vírus (pessegueiro, ameixeira)
Striga spp. – planta daninha (milho, caupi)
Tomato ringspot virus – vírus (frutíferas e tomate)
Toxotrypana curvicauda – inseto (mamão)
Xanthomonas oryzae pv. oryzae – bactéria (arroz)
Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa – bactéria (videira)

Como foi feita a priorização dessas pragas?
Para a priorização foi utilizado o método Analytic Hierarchy Process (AHP), que
possibilitou o ranqueamento de um grupo de pragas pré-priorizadas pelo Mapa e
pesquisadores da Embrapa, a partir de 20 critérios, divididos em três grandes grupos:
”entrada”; “estabelecimento e dispersão”; e “impacto estimado”.
Na observação sobre a entrada, consideraram-se distância entre localização mais próxima
e a fronteira brasileira, número de países fronteiriços em que a praga ocorre, número
geral de países em que pode ser encontrada, volume de importação de material
hospedeiro/artigo regulamentado, número de importações de material hospedeiro/artigo
regulamentado e número de continentes onde já existe.
Em estabelecimento e dispersão, foram avaliados potencial de adaptação climática no
Brasil, número de hospedeiros, área total das culturas hospedeiras, percentual de
microrregiões com cultivos de hospedeiros, eficiência de métodos de controle
(erradicação), estimativa de distância de dispersão natural anual e probabilidade de
dispersão antrópica.
Já em Impactos estimados, foram observados critérios sobre expectativa de percentual de
dano, valor da produção anual da cultura hospedeira, número de países que
regulamentam a praga, número de estabelecimentos com a cultura hospedeira, número
de empregos na cadeia produtiva dos cultivos hospedeiros e potencial de contaminação
por agrotóxicos.
Que medidas são adotadas em relação às pragas priorizadas?

Está prevista a realização de planos de contingência e melhorias nas ações de vigilância
fitossanitária para as pragas priorizadas. No âmbito da atividade de pesquisa, é esperado
o fomento ao desenvolvimento de projetos, visando obter tecnologias para reduzir os
riscos de entrada e dispersão e os impactos socioeconômicos e ambientais. Essas
tecnologias podem ser direcionadas a apoiar os métodos de diagnósticos, o mapeamento
de áreas de risco de entrada, estabelecimento e dispersão, o melhoramento preventivo, o
controle biológico clássico, entre outros. Também foram previstos e já estão em fase de
realização treinamentos e transferência de tecnologias para agentes de defesa
agropecuária e produtores visando contribuir para atividades de monitoramento,
identificação e manejo preventivo dessas pragas quarentenárias ausentes.
FONTE:https://www.embrapa.br/tema-pragas-quarentenarias/perguntas-e-respostas

Monitor de safra GEOGLAM para boletim de alerta
precoce: março de 2021
O GEOGLAM Crop Monitor for Early Warning (CM4EW) é uma avaliação de consenso
internacional e transparente de múltiplas fontes das condições de cultivo, status e
condições agro-climáticas que podem impactar a produção global. O CM4EW relata os
riscos climáticos, como secas, inundações e condições meteorológicas extremas, bem
como pragas e doenças nas colheitas, como parte de seu monitoramento de países em
risco de fome e para fornecer avisos antecipados de quebras de safras iminentes. O
relatório CM4EW é publicado online todos os meses. Este problema cobre as condições
em fevereiro de 2021.
FONTE:https://cropmonitor.org/documents/EWCM/reports/EarlyWarning_CropMonitor_202103.pdf

INFORMAÇÕES
CAMPINAS RESILIENTE - OBSERVATÓRIO
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7
http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html
REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

http://www.cidadesresilientes.net/
PREVENTIONWEB
http://www.preventionweb.net/english/
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes

