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Vereadores aprovam a criação do Selo Empresa Resiliente
para redução de riscos de desastres em Campinas

Os vereadores de Campinas aprovaram em definitivo, na manhã desta quinta-feira
(08/10), por Sistema de Deliberação Remota, projeto de lei que cria o Selo Resiliente,
destinado às empresas que apliquem esforços e invistam em ferramentas para a redução
de riscos de desastres, em conjunto com o poder público municipal.
De acordo com a proposta do vereador Pastor Elias (PSB), o selo será concedido pela
Defesa Civil de Campinas, que analisará se as empresas inscritas preenchem os requisitos
necessários de resiliência. As empresas selecionadas terão seus nomes e logomarcas
veiculados no site da Prefeitura de Campinas.

O vereador ainda inseriu uma emenda determinando que a Defesa Civil e o Comitê da
Cidade Resiliente adotarão os critérios estabelecidos pela Aliança do Setor Privado para
Sociedades Resilientes a Desastres (Arise), uma rede de entidades liderada pelo Escritório
das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres.
FONTE:https://www.campinas.sp.leg.br/comunicacao/noticias/2020/outubro/vereadores-aprovam-acriacao-do-selo-empresa-resiliente-para-reducao-de-riscos-de-desastres-em-campinas

ONU pede maior cooperação internacional para combater
desastres naturais
Este ano, o Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres, marcado este 13 de
outubro, destaca a importância da boa governança para construir um mundo mais seguro
e resiliente.
Em mensagem sobre o dia, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que “uma
boa gestão do risco de desastres significa agir com base na ciência e em provas.”
Responsabilidade
Para o chefe da ONU, “o risco de desastres não é responsabilidade exclusiva das
autoridades locais e nacionais.”
António Guterres diz que isso requer compromisso político ao mais alto nível para cumprir
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODSs, e a Convenção-Quadro de Sendai
para a Redução do Risco de Desastres.
Pandemia
O secretário-geral afirmou que a pandemia de Covid-19 trouxe renovada atenção para a
importância de fortalecer a redução do risco de desastres. Segundo ele, a crise de saúde
“mostrou que o risco sistêmico requer cooperação internacional.”
Guterres disse que “muitos países enfrentam várias crises simultaneamente” e que, se
nada foi feito, mais casos semelhantes acontecerão.
Apesar de um grande aumento dos desastres nas últimas duas décadas, Guterres diz que
houve “pouco progresso na redução da perturbação climática e da degradação
ambiental.”
Relatório

Segundo um novo relatório do Escritório da ONU sobre Redução de Risco de Desastres,
publicado na segunda-feira, os primeiros 20 anos do século 21 foram marcados por um
aumento "impressionante" dos desastres climáticos,
Nesse período, houve 7.348 desastres em todo o mundo. Aproximadamente 1,23 milhão
de pessoas morreram, cerca de 60 mil por ano. Além disso, mais de 4 bilhões de pessoas
foram afetadas.
Essas duas décadas causaram US$ 2,97 trilhões em perdas para a economia global. Os
dados mostram que as nações mais pobres tiveram taxas de mortalidade mais de quatro
vezes superiores às economias mais ricas.
Em comparação, o período anterior de 20 anos, de 1980 a 1999, teve 4.212 desastres
relacionados com desastres naturais. Estes eventos causaram 1,19 milhão de mortes e
perdas econômicas de US$ 1,63 trilhão. Mais de 3 bilhões de pessoas foram afetadas por
catástrofes naturais.
Inundações foram responsáveis por mais de 40% dos desastres, seguidas por
tempestades, terremotos, e temperaturas extremas
Aumento
Um melhor registro explica a diferença nas últimas duas décadas, mas o aumento das
emergências relacionadas ao clima foi a principal razão para o crescimento.
Para os autores do relatório, “esta é uma prova clara de que em um mundo onde a
temperatura média global em 2019 era 1,1º C acima do período pré-industrial, os
impactos estão sendo sentidos.”
Segundo o estudo, isso é evidente na maior frequência de ondas de calor, secas,
inundações, tempestades de inverno, furacões e incêndios florestais.
As inundações foram responsáveis por mais de 40% dos desastres, afetando 1,65 bilhão
de pessoas, seguidas por tempestades, terremotos, e temperaturas extremas.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/10/1729402?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=cfcae38fc9EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_14_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-cfcae38fc9-105027597

Mundo deve lembrar lições da resposta à crise de 2008
na pandemia, diz estudo

Um novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Pnuma, afirma
que a crise da Covid-19 oferece uma segunda, e possivelmente a última, possibilidade de
enfrentar a mudança climática.
A pesquisa usa as lições da Grande Recessão, de 2008, para pedir que os
governos implementem estratégias de combate ao declínio ambiental em momento
de recuperação das economias.
Resposta
Há uma década, os especialistas pediram que os países colocassem a sustentabilidade
ambiental no centro de seus pacotes de recuperação.
Alguns países fizeram investimentos em projetos de eficiência energética e energia limpa,
que criaram empregos e expandiram o uso de energia renovável. O Pnuma realça que
ainda assim, estes deram pouco apoio de longo prazo para a descarbonização da
economia mundial.
Agora, a crise de saúde desencadeou uma resposta política sem precedentes, com uma
redução drástica das taxas de juros e centenas de bilhões de dólares investidos em todo o
mundo.
O relatório pede que os governos se comprometam com uma estratégia de investimento
público e reformas legislativas de cinco a 10 anos, incluindo a implementação de impostos
sobre a poluição.
Diferenças
O documento também propõe abordagens legislativas diferentes em países desenvolvidos
e em desenvolvimento.
Muitos países de baixa e média rendas estão sob extrema pressão fiscal por causa da
pandemia. O relatório recomenda a substituição dos subsídios aos combustíveis fósseis
por investimentos em energia limpa e expansão do acesso à energia renovável nas áreas
rurais.
O documento também propõe que os subsídios de irrigação sejam usados em
investimentos para melhorar o abastecimento de água, saneamento e infraestrutura de
águas residuais.
Por fim, a publicação propõe um “imposto sobre o carbono tropical” para financiar o
reflorestamento e a restauração ecológica.
Urgência
A nova pesquisa, feita pelo professor Edward B. Barbier da Universidade do Colorado, nos
Estados Unidos, tem o título “Uma Recuperação Mais Verde: Lições da Grande Recessão”

e é a primeira de uma série do Pnuma para ajudar os países a se recuperarem de maneira
sustentável.
Segundo a agência da ONU, na próxima década, o mundo precisa reduzir suas emissões
em 7,6% ao ano. Esse limite ajudaria a evitar um aumento de 1,5 ° C nas temperaturas
globais, considerada uma linha vermelha para o meio ambiente.
FONTE:https://greengrowthknowledge.org/sites/default/files/learningresources/action/Building%20a%20Greener%20Recovery_%20Lessons%20from%20the%20great%20reces
sion_UNEP.pdf

ONU revela aumento "impressionante" de emergências
climáticas em 20 anos
Os primeiros 20 anos do século 21 foram marcados por um aumento "impressionante"
dos desastres climáticos, segundo um novo relatório do Escritório da ONU sobre Redução
de Risco de Desastres.
De acordo com a pesquisa, as nações ricas pouco fizeram para reduzir as emissões
associadas a ameaças climáticas responsáveis pela maior parte desses eventos.

Vista aérea das áreas em Moçambique que foram afetadas pelo ciclone Idai., by PMA
Consequências

De acordo com o relatório, houve 7.348 desastres em todo o mundo nas últimas duas
décadas. Aproximadamente 1,23 milhão de pessoas morreram, cerca de 60 mil por ano.
Além disso, mais de 4 bilhões de pessoas foram afetadas.
Essas duas décadas causaram US$ 2,97 trilhões em perdas para a economia global.
Os dados mostram que as nações mais pobres tiveram taxas de mortalidade mais de
quatro vezes superiores às economias mais ricas.
Em comparação, o período anterior de 20 anos, de 1980 a 1999, teve 4.212
desastres relacionados com desastres naturais. Estes eventos causaram 1,19 milhão de
mortes e perdas econômicas de US$ 1,63 trilhão. Mais de 3 bilhões de pessoas foram
afetadas.
Aumento
Um
melhor
registro explica a
diferença nas
últimas duas décadas, mas o
aumento das emergências relacionadas ao clima foi a principal razão para o crescimento.
Para os autores do relatório, “esta é uma prova clara de que em um mundo onde a
temperatura média global em 2019 era 1,1º C acima do período pré-industrial, os
impactos estão sendo sentidos.”
Segundo eles, isso é evidente na maior frequência de ondas de calor, secas, inundações,
tempestades de inverno, furacões e incêndios florestais.
As inundações foram responsáveis por mais de 40% dos desastres, afetando 1,65
bilhão de pessoas, seguidas por tempestades, terremotos, e temperaturas extremas
As inundações foram responsáveis por mais de 40% dos desastres, afetando 1,65 bilhão
de pessoas, seguidas por tempestades, 28%, terremotos, 8%, e temperaturas extremas,
6%.
Esforços
Em comunicado, a representante especial do secretário-geral para Redução de Risco de
Desastres, Mami Mizutori, disse que “as agências de gestão de desastres conseguiram
salvar muitas vidas com uma melhor preparação e a dedicação de funcionários e
voluntários.”
Apesar disso, Mizutori afirmou que “as probabilidades continuam sendo adversas, em
particular devido a nações industrializadas que estão falhando miseravelmente na
redução das emissões de gases de efeito estufa.”
Para a representante, é “desconcertante” que as nações continuem, de forma
consciente, a plantar as sementes da sua destruição, apesar da ciência e das provas de
que estão transformando sua única casa em um inferno inabitável para milhões de
pessoas.”

Pandemia
O
relatório
também
destaca
situação “expôs muitas deficiências
de avisos repetidos.”

a
na

pandemia
gestão de

de
Covid-19, dizendo que a
risco de desastres, apesar

A pesquisa recomenda ação urgente para melhor gerenciar fatores de risco, como
pobreza, poluição do ar, crescimento populacional em locais perigosos, urbanização
descontrolada e perda de biodiversidade.
O estudo aponta riscos climáticos que se tornaram permanentes nas últimas décadas,
afirmando que devem ser o foco de medidas de preparação nacional.
A mudança nos padrões de chuva, por exemplo, representa um risco para 70% da
agricultura global e para 1,3 bilhão de pessoas que dependem da degradação de terras
agrícolas.
Apesar destes eventos climáticos se terem tornado mais frequentes nos últimos 20 anos,
apenas 93 países implementaram estratégias em nível nacional.
o mundo está a caminho de um aumento de temperatura de 3,2º C ou mais, a menos
que os países industrializados consigam reduzir as emissões de gases de efeito estufa
pelo menos 7,2% ao ano
Mami Mizutori disse que a resposta a este problema “depende da liderança política acima
de tudo.” Para ela, a Covid-19 “é apenas a prova mais recente de que os políticos e líderes
empresariais ainda não estão em sintonia com o mundo ao seu redor.”
O relatório destaca algum sucesso na proteção de comunidades vulneráveis, graças a
sistemas de alerta precoce, preparação e resposta, mas realça que aumentos
da temperatura em nível global devem tornar essas melhorias obsoletas em muitos
países.
Dia Mundial
Neste 13 de outubro é marcado o Dia Internacional para Redução de Riscos de
Desastres. Em mensagem sobre o dia, o secretário-geral da ONU afirma que “uma boa
gestão do risco destes eventos significa agir com base na ciência e em provas.”
Para António Guterres, “isso requer compromisso político ao mais alto nível para cumprir
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Convenção-Quadro de Sendai para a
Redução do Risco de Desastres.”
Atualmente, o mundo está a caminho de um aumento de temperatura de 3,2º C ou mais,
a menos que os países industrializados consigam reduzir as emissões de gases de efeito
estufa pelo menos 7,2% ao ano na próxima década.
FONTE:https://www.undrr.org/publication/human-cost-disasters-overview-last-20-years-2000-2019

Covid-19 causará retração econômica no Brasil e em toda a
América Latina
O Banco Mundial revelou nesta sexta-feira que, por causa da Covid-19, a economia do
Brasil deve contrair 5,4% em 2020. Para o ano que vem, espera-se crescimento de 3%.
Na América Latina e no Caribe, excluindo a Venezuela, a retração será de 7,9% em 2020.
Para 2021, está previsto crescimento de 4%. Os dados são do relatório semestral do
economista-chefe para a região, Martín Rama.
Agitação social
Segundo o estudo, a região da América Latina e Caribe é a mais atingida pela Covid-19.
Antes da atual crise, foram registrados vários anos de baixo crescimento econômico e
progresso limitado nos indicadores sociais. Também houve uma onda de agitação social
em muitos países da região.
O impacto da pandemia foi sentido principalmente pelas famílias com empregos
informais. Para apoiá-las, vários governos da região criaram pacotes de estímulo
econômico e proteção social, apesar de estarem com restrições fiscais.
Dos 10 programas de transferência social com maior cobertura no mundo, cinco estão na
América Latina e Caribe. E o efeito dessas transferências sobre a atividade econômica foi
importante, embora insuficiente para evitar o impacto negativo.
No médio e longo prazo, para proteger a população e colocar as economias de volta nos
trilhos, a equipe de autores defende uma combinação de medidas de saúde pública e
gestão econômica. Por exemplo, políticas modernas de incentivo à formalização de
empregos.
Proteção
Enquanto essas medidas não surtem efeito, cadastros sociais abrangentes podem alcançar
mais pessoas que vivem na pobreza e conectá-las a programas de proteção social.
O estudo também aponta que, embora os governos tenham aumentado corretamente os
gastos para enfrentar a crise, os níveis de dívida pública na região aumentaram de forma
drástica. Por isso, os países terão que encontrar maneiras de voltar ao equilíbrio fiscal.
No futuro, será necessário remanejar os impostos e as despesas do governo de forma a
apoiar a criação de empregos, a prestação de serviços e o desenvolvimento da
infraestrutura. Todos esses fatores fazem parte de um crescimento econômico inclusivo e
sustentável.

Famílias
De acordo com o novo relatório do Banco Mundial, a pandemia pôs em evidência os
sistemas de saúde que não oferecem cobertura de qualidade para toda a população. E,
também, o tamanho dos gastos diretos das famílias, especialmente as mais pobres, com
remédios.
Uma aquisição pública eficiente de medicamentos, inclusive de vacinas contra a Covid-19,
será fundamental para que os gastos com esses produtos não sobrecarreguem nem as
famílias nem os governos.
O relatório conclui que bons projetos de licitação podem reduzir de 12% a 15% os gastos
dos governos regionais com medicamentos. Além disso, segundo o estudo, manter os
custos de saúde baixos frequentemente depende de agências regulatórias locais que
promovam a competição, aprovem e incentivem o uso de medicamentos genéricos.
Apresentação: Mariana Ceratti, do Banco Mundial Brasil
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/10/1729312?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=4f16e32f6bEMAIL_CAMPAIGN_2020_10_13_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-4f16e32f6b105027597

Os efeitos da poluição do ar na mortalidade relacionada a
COVID-19 no norte da Itália
A exposição de longo prazo às concentrações de poluentes do ar ambiente é conhecida
por causar inflamação pulmonar crônica, uma condição que pode promover o aumento da
gravidade da síndrome COVID-19 causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Neste
artigo, investigamos empiricamente a associação ecológica entre as concentrações de
longo prazo de material particulado fino (PM 2,5 ) e o excesso de mortes no primeiro
trimestre de 2020 em municípios do norte da Itália. O estudo leva em conta fatores de
confusão potencialmente espaciais relacionados à urbanização que podem ter
influenciado a disseminação do SARS-CoV-2 e mortalidade relacionada ao COVID19. Nossa análise epidemiológica usa informações geográficas (por exemplo, municípios) e
regressão binomial negativa para avaliar se ambos os PM 2,5 ambientais a concentração e
o excesso de mortalidade têm distribuição espacial semelhante. Nossa análise sugere uma
associação positiva da concentração ambiental de PM 2.5 com a mortalidade excessiva no
norte da Itália relacionada à epidemia de COVID-19. Nossas estimativas sugerem que um
aumento de uma unidade na concentração de PM 2.5 (µg / m 3 ) está associado a um
aumento de 9% (intervalo de confiança de 95%: 6–12%) na mortalidade relacionada ao
COVID-19.

FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-020-00486-1

Um estudo sobre imunidade de rebanho de COVID-19 na
Coréia do Sul: usando um modelo econômicoepidemiológico estocástico
A vacinação é uma medida eficaz para controlar a difusão de doenças infecciosas como a
COVID-19. Este artigo analisa o número básico de reprodução na Coréia do Sul, o que nos
permite identificar um nível necessário de estoque de vacina para obter imunidade
coletiva. É adotado um modelo suscetível-infectado-suscetível que permite uma difusão
estocástica. O resultado mostra que o número de reprodução básica da Coreia do Sul é de
aproximadamente 2, que é substancialmente menor do que o das outras regiões. A
imunidade de rebanho calculada a partir do modelo econômico-epidemiológico sugere
que pelo menos 62% da população suscetível seja vacinada quando a vacina COVID-19
estiver disponível.
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-020-00439-8

Se o objetivo é imunidade ao rebanho, em quem ela deve
ser construída?
Supondo que não haja outra solução senão a imunidade coletiva diante da atual
pandemia, em quais grupos de cidadãos devemos construir essa imunidade
coletiva? Dado o fato de que os jovens enfrentam uma taxa de mortalidade que é pelo
menos mil vezes menor do que as pessoas com 70 anos ou mais, há um raciocínio simples
para construí-la nessas gerações mais jovens. A transferência de algum risco de
mortalidade dos idosos para os mais jovens levanta questões éticas difíceis. No entanto,
nenhuma das diretrizes morais ou operacionais familiares (igualdade de direitos, VSL,
QALY, ...) que foram usadas no mundo ocidental ao longo do século passado pesa o valor
das vidas dos jovens 1000 vezes ou mais do que as vidas dos anciãos. Isso sugere que a
sociedade poderia oferecer proteção ambiciosa aos mais velhos, recomendando-lhes que
permaneçam confinados enquanto essa imunidade de rebanho não for alcançada pelas
gerações mais jovens. Esta seria uma demonstração poderosa de solidariedade entre
gerações para com as pessoas mais vulneráveis em nossa comunidade. O ganho de bemestar dessa estratégia de desconfinamento específico para a idade é enorme, pois pode
reduzir o número global de mortes em mais de 80% em comparação com uma estratégia
de imunidade de rebanho não direcionada.

FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-020-00504-2

O valor do espaço verde sob o bloqueio pandêmico
O surto COVID-19 resultou em restrições sem precedentes à liberdade de movimento dos
cidadãos, à medida que os governos instituíam bloqueios destinados a reduzir a
propagação do vírus. Embora a maioria das atividades de lazer fora de casa fosse proibida,
na Inglaterra as regras de bloqueio permitiam o uso restrito do espaço verde ao ar livre
para fins de exercícios e recreação. Neste artigo, usamos dados registrados pelo Google a
partir de dispositivos móveis habilitados para localização, juntamente com um modelo de
demanda de recreação detalhado para explorar os impactos de bem-estar dessas
restrições nas atividades de lazer. Nossas análises revelam evidências de substituição em
larga escala do tempo de lazer por recreação nos espaços verdes disponíveis. De fato,
apesar das restrições, o valor econômico do espaço verde para os cidadãos da Inglaterra
caiu apenas £ 150 milhões com o bloqueio. Examinando os resultados das políticas
contrafactuais, descobrimos que a imposição de regras de bloqueio mais rígidas teria
reduzido o bem-estar do espaço verde em £ 1,14 bilhão. Em contraste, regras de bloqueio
mais relaxadas teriam gerado um aumento agregado no valor econômico do espaço verde
igual a £ 1,47 bilhão.
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-020-00489-y

Estímulo verde em uma recuperação pós-pandemia: o
papel das habilidades para uma recuperação resiliente
Enquanto as nações lutam para reiniciar sua economia após os bloqueios do COVID-19, os
apelos para incluir investimentos verdes em um estímulo relacionado à pandemia estão
crescendo. No entanto, poucas pesquisas fornecem evidências da eficácia de um estímulo
verde. Começamos resumindo pesquisas recentes sobre a eficácia da parte verde da Lei
Americana de Recuperação e Reinvestimento de 2009 no crescimento do emprego. Os
investimentos verdes são mais eficazes em comunidades cujos trabalhadores têm as
habilidades “verdes” adequadas. Em seguida, fornecemos novas evidências sobre os
requisitos de qualificação das ocupações verdes e marrons, bem como das ocupações em
risco de perda de empregos devido ao COVID-19, para ilustrar quais trabalhadores têm
maior probabilidade de se beneficiar de um estímulo verde relacionado à
pandemia. Encontramos semelhanças entre alguns trabalhadores do setor de energia e
empregos verdes, mas uma combinação pobre entre empregos verdes e ocupações em
risco devido ao COVID-19. Por fim, fornecemos evidências sugestivas sobre o potencial de

programas de treinamento profissional para ajudar a facilitar a transição para uma
economia verde.
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-020-00464-7

COVID-19: examinando teorias para as baixas taxas de
mortalidade na África
Por Kevin Marsh e Moses Alobo
Como a ameaça de uma pandemia COVID-19 surgiu no início deste ano, muitos sentiram
uma sensação de apreensão sobre o que aconteceria quando ela chegasse à África. As
preocupações com a combinação de sistemas de saúde sobrecarregados e subfinanciados
e a carga existente de doenças infecciosas e não infecciosas muitas vezes levaram a que
se falasse em termos apocalípticos.
No entanto, não foi bem assim. Em 29 de setembro, o mundo ultrapassou a marca de um
milhão de mortes relatadas (o número real, é claro, será maior). No mesmo dia, a
contagem para a África era um total acumulado de 35.954.
A África é responsável por 17% da população global, mas apenas 3,5% das mortes por
COVID-19 globais relatadas. Todas as mortes são importantes, não devemos
desconsiderar números aparentemente baixos e, claro, os dados coletados em uma gama
tão ampla de países serão de qualidade variável, mas a lacuna entre as previsões e o que
realmente aconteceu é impressionante. Tem havido muita discussão sobre o que explica
isso.
Como líderes da equipa COVID-19 na Academia Africana de Ciências, temos acompanhado
os acontecimentos que se desenrolam e várias explicações apresentadas. O quadro
emergente é que, em muitos países africanos, a transmissão tem sido maior, mas a
gravidade e a mortalidade muito mais baixas do que as originalmente previstas com base
na experiência na China e na Europa.
Argumentamos que a população muito mais jovem da África explica grande parte da
aparente diferença. Parte da lacuna restante deve-se provavelmente ao sub-relato de
eventos, mas há uma série de outras explicações plausíveis. Eles variam de diferenças
climáticas, imunidade pré-existente, fatores genéticos e diferenças comportamentais.
Dada a enorme variabilidade das condições em um continente - com 55 estados membros
-, a contribuição exata de qualquer fator em um ambiente particular pode variar. Mas o

ponto principal é que o que parecia inicialmente um mistério parece menos intrigante à
medida que mais e mais evidências de pesquisa surgem.
A importância da idade
O fator mais óbvio para as baixas taxas de mortalidade é a estrutura etária da
população. Em vários países, o risco de morrer de COVID-19 para pessoas com 80 anos ou
mais é cerca de cem vezes maior que para pessoas na casa dos 20 anos.
Isso pode ser melhor apreciado com um exemplo específico. Em 30 de setembro, o Reino
Unido relatou 41.980 mortes específicas de COVID-19, enquanto o Quênia, por outro lado,
relatou 691. A população do Reino Unido é de cerca de 66 milhões com uma idade média
de 40, em comparação com a população do Quênia de 51 milhões com uma mediana
idade de 20 anos.
Corrigido o tamanho da população, o número de mortos no Quênia seria de cerca de
32.000. No entanto, se também corrigirmos a estrutura da população (pressupõe que as
taxas de mortalidade específicas por idade no Reino Unido se apliquem à estrutura
populacional do Quênia), esperaríamos cerca de 5.000 mortes. Ainda há uma grande
diferença entre 700 e 5.000; o que pode ser responsável pela lacuna restante?
Outros possíveis contribuidores
Uma possibilidade é a falha em identificar e registrar as mortes.
O Quênia, como a maioria dos países, inicialmente tinha pouca capacidade de teste e o
registro específico de óbitos é um desafio. No entanto, o Quênia construiu
rapidamente sua capacidade de teste e a atenção extra para encontrar mortes torna
improvável que uma lacuna desse tamanho possa ser totalmente explicada pela falta de
informações.
Não faltaram ideias para outros fatores que podem estar contribuindo.
Um grande estudo recente de vários países na Europa relatou declínios significativos na
mortalidade relacionada a temperatura e umidade mais altas. Os autores levantaram a
hipótese de que isso pode ser porque os mecanismos pelos quais nosso trato respiratório
eliminam os vírus funcionam melhor em condições mais quentes e úmidas. Isso significa
que as pessoas podem estar recebendo menos partículas de vírus em seu sistema.
Deve-se notar, entretanto, que uma revisão sistemática dos dados globais - ao mesmo
tempo em que confirma que os climas quentes e úmidos parecem reduzir a disseminação
da COVID-19 - indicou que essas variáveis por si só não poderiam explicar a maior parte da
variabilidade na transmissão da doença. É importante lembrar que existe uma variação

considerável do clima em toda a África. Nem todos os climas são quentes ou úmidos e, se
forem, podem não permanecer assim durante todo o ano.
Outras sugestões incluem a possibilidade de respostas imunes protetoras preexistentes
devido à exposição anterior a outros patógenos ou à vacinação BCG , uma vacina contra a
tuberculose fornecida no nascimento na maioria dos países africanos. Uma grande análise
- que envolveu 55 países, representando 63% da população mundial - mostrou correlações
significativas entre o aumento da cobertura do BCG em uma idade jovem e melhores
resultados do COVID-19.
Fatores genéticos também podem ser importantes. Um haplótipo (grupo de
genes) descrito recentemente, associado a risco aumentado de gravidade e presente em
30% dos genomas do sul da Ásia e 8% dos europeus, está quase ausente na África.
O papel desses e de outros fatores - como diferenças potenciais nas estruturas sociais ou
mobilidade - está sujeito a investigação contínua.
Resposta mais eficaz
Uma possibilidade importante é que a resposta de saúde pública dos países africanos,
preparada por experiências anteriores (como surtos ou epidemias), foi simplesmente mais
eficaz na limitação da transmissão do que em outras partes do mundo.
No entanto, no Quênia, estima-se que a epidemia realmente atingiu o pico em julho, com
cerca de 40% da população nas áreas urbanas infectada. Um quadro semelhante está
surgindo em outros países. Isso implica que as medidas implementadas tiveram pouco
efeito sobre a transmissão viral per se, embora aumente a possibilidade de que a
imunidade coletiva esteja agora desempenhando um papel na limitação da transmissão
posterior.
Ao mesmo tempo, existe outra possibilidade importante: a ideia de que a carga viral (o
número de partículas de vírus transmitidas a uma pessoa) é um fator determinante da
gravidade. Foi sugerido que as máscaras reduzem a carga viral e que seu uso generalizado
pode limitar as chances de desenvolver doenças graves. Embora a OMS recomende o uso
de máscara, a aceitação tem sido variável e menor em muitos países europeus , em
comparação com muitas partes da África .
Então a África está livre? Bem, obviamente não. Ainda há muitos vírus por aí e não
sabemos o que pode acontecer à medida que a interação entre o vírus e os humanos
evolui.
No entanto, uma coisa que parece clara é que os efeitos secundários da pandemia serão o
verdadeiro desafio COVID-19 da África. Estas resultam de interrupções graves das
atividades sociais e econômicas, bem como dos efeitos potencialmente devastadores

da redução da prestação de serviços que protegem milhões de pessoas, incluindo
vacinação de rotina, bem como programas de controle da malária, tuberculose e HIV.
Agendas de pesquisa
As principais implicações do quadro emergente incluem a necessidade de reavaliar as
agendas de pesquisa do COVID-19 na África. Embora muitas das prioridades originalmente
identificadas ainda possam ser mantidas, é provável que sua importância relativa tenha
mudado. O ponto principal é lidar com os problemas como eles são agora, e não como se
imaginava seis meses atrás.
O mesmo se aplica à política de saúde pública. Obviamente, as medidas básicas, como
lavar as mãos, permanecem essenciais (independentemente do COVID-19) e o uso de
máscaras deve ser mantido enquanto houver qualquer nível de transmissão do COVID19. No entanto, outras medidas com efeitos mais amplos na sociedade, especialmente
restrições à atividade educacional e econômica, devem estar sob revisão contínua.
Um ponto chave agora é aumentar a vigilância e garantir que respostas flexíveis sejam
orientadas por dados em tempo real de alta qualidade.
FONTE:https://theconversation.com/covid-19-examining-theories-for-africas-low-death-rates-147393

COVID-19: Impacto nas atividades PSAP
Os serviços de emergência em todo o mundo enfrentaram muitos desafios durante a
pandemia COVID-19. Este relatório explora o impacto e a resposta das organizações de
emergência, principalmente na Europa, durante o primeiro pico da crise. O relatório
destaca que, embora alguns países não tenham experimentado uma mudança significativa
no número total de chamadas de emergência, alguns países, especialmente os mais
afetados pelo surto, viram um fluxo de chamadas que desafiou a capacidade de seus call
centers de emergência. Números alternativos, como números médicos não emergenciais
e linhas diretas de informações de crise dedicadas, foram uma ferramenta útil para
reduzir o número de chamadas de emergência e evitar a saturação dos call centers. É
particularmente útil se esses números já forem bem estabelecidos e conhecidos entre a
população. Além do que, além do mais, os serviços foram frequentemente impactados de
forma diferente, com muitos países notando um aumento nas chamadas médicas de
emergência e uma diminuição nas chamadas de emergência não médicas (bombeiros e
resgate, polícia). Isso destaca a importância de promover sinergias entre os serviços de
emergência. A cooperação entre agências e a combinação de recursos devem ser levadas
em consideração. Os call centers de emergência responderam de várias maneiras aos
desafios enfrentados, incluindo a introdução de novos protocolos e esforços para

aumentar o número de funcionários. No entanto, melhorias ainda podem ser feitas. A
cooperação entre agências e a combinação de recursos devem ser levadas em
consideração. Os call centers de emergência responderam de várias maneiras aos desafios
enfrentados, incluindo a introdução de novos protocolos e esforços para aumentar o
número de funcionários. No entanto, melhorias ainda podem ser feitas. A cooperação
entre agências e a combinação de recursos devem ser levadas em consideração. Os call
centers de emergência responderam de várias maneiras aos desafios enfrentados,
incluindo a introdução de novos protocolos e esforços para aumentar o número de
funcionários. No entanto, melhorias ainda podem ser feitas.
FONTE:https://eena.org/knowledge-hub/documents/report-impact-of-covid-19-on-psap-activities/

Resiliência nas PMEs: novos riscos, novas prioridades
O objetivo deste relatório de avaliação é identificar a estratégia adequada para garantir o
compromisso do setor privado (principalmente PME) com os princípios e implementação
da resiliência social na Turquia, um país com um perfil de risco em rápida mudança devido
aos seus inúmeros terremotos, climáticos eventos e a crise síria.
26 federações regionais, 3 federações setoriais, 251 associações e mais de 40.000 PMEs
são atualmente membros da agência turca de redução de risco de desastres
TURKONFED. Sua presença em todas as regiões de emergência é ideal para a criação desta
rede nacional liderada pelo setor privado para preparação, resposta e recuperação. Seu
objetivo é garantir que as atividades empresariais tenham resiliência social e maior
competitividade.
F0NTE:https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/library/poverty/cbi-report.html

COVID-19: Desastres relacionados ao clima impactam mais
o trabalho do que guerras
Por Richard Mahapatra

A nova pandemia da doença coronavírus (COVID-19) impactou severamente o mercado de
trabalho. Mas o que mais preocupa agora é um declínio previsto na produtividade do
trabalho, ou produção por trabalhador.
Isso tem uma ligação direta com a renda per capita de um trabalhador. Além disso, os
economistas temem que o futuro não seja muito brilhante, visto que a economia global já
estava em uma fase de declínio de uma década na produtividade do trabalho desde a crise
financeira global de 2007-09.
No entanto, como um relatório recente do Banco Mundial aponta, mais do que crises
financeiras e guerras, a frequência crescente de desastres naturais, que incluem
“desastres biológicos” como a atual pandemia, terá um impacto negativo sobre a
produtividade da mão de obra no futuro imediato.
O relatório do Banco Mundial Produtividade Global: Tendências, Motivadores e Políticas ,
considerado o primeiro de seu tipo a avaliar o impacto do COVID-19 na produtividade do
trabalho, comparou os impactos de vários eventos adversos como guerras, conflitos e
desastres naturais.
De acordo com a conclusão do relatório, embora guerras e conflitos possam ter impactos
severos sobre o trabalho e a produtividade geral, o número de desastres climáticos
aumentou tanto que têm muito mais impacto sobre os mercados de trabalho e a
produtividade do que os anteriores.
“Enquanto as guerras infligem danos particularmente severos e duradouros ao capital e à
produtividade total dos fatores, a alta frequência dos desastres climáticos aumenta sua
importância como fonte de danos à produtividade”, diz o relatório.
Durante 1960-2018, o número de desastres naturais foi 25 vezes maior do que as guerras
e 12 vezes maior do que as crises financeiras como a de 2008. Dentro da categoria de
desastres naturais, os desastres relacionados ao clima, como ciclones e eventos climáticos
extremos, surgem como os mais frequentes a atingir o mundo e, consequentemente, a
economia e a produtividade do trabalho.
“Os eventos climáticos foram o tipo de desastre natural mais frequente, dobrando de
frequência após 2000”, conclui o relatório em sua avaliação. Nesse período, os desastres
relacionados ao clima foram responsáveis por 70% de todos os desastres naturais. E
ocorreram com o dobro da frequência de desastres biológicos como a pandemia.
Durante o período acima, os desastres climáticos reduziram a produtividade do trabalho
em 0,5 por cento ao ano. Isso é quase um quinto do impacto de uma guerra sobre a
produtividade do trabalho.

Mas o número de desastres relacionados ao clima é tão alto que, cumulativamente,
resultam em maiores perdas na produtividade do trabalho. Em outras palavras, os
desastres relacionados ao clima têm impacto de longo prazo na produtividade do
trabalho.
“Depois de três anos, desastres climáticos graves reduzem a produtividade do trabalho
em cerca de sete por cento, principalmente por meio do enfraquecimento da
produtividade total dos fatores”, diz a avaliação. “Desastres graves também podem
desencadear outros tipos de eventos adversos, como crises financeiras e guerras,
agravando os efeitos corrosivos na produtividade”, acrescenta.
Desastres biológicos como epidemias causaram severa redução na produtividade do
trabalho. Nas últimas duas décadas, vivemos quatro grandes epidemias - SARS, MERS,
Ebola e Zika. Estes, indo pela avaliação do Banco Mundial, reduziram a produtividade do
trabalho em quatro por cento, mesmo depois de três anos do episódio.
Nesse contexto histórico, a pandemia COVID-19 teria um impacto muito maior na
produtividade do trabalho. A atual pandemia é a mais ampla a atingir.
Estima-se que reduzirá a renda per capita em 90 por cento dos países em 2020. “A
pandemia COVID-19 pode ser significativamente pior do que a maioria dos desastres
anteriores devido ao seu alcance global e ao distanciamento social sem precedentes e
medidas de contenção postas em prática para retardar a propagação do vírus ”, disse o
relatório.
FONTE:https://www.downtoearth.org.in/blog/natural-disasters/covid-19-climate-related-disastersimpact-labour-more-than-wars-72381

Incêndio florestal urbano: quando as casas são o
combustível para um incêndio descontrolado, como você
reconstrói uma comunidade mais segura?
Por Hal Bernton
Em Talent e Phoenix, os desafios pós-incêndio incluem a construção de uma nova geração
de moradias acessíveis - e mais seguras - para aqueles que viviam em parques de trailers
dizimados pelo fogo.

Com parques de residências móveis inteiros destruídos pelo fogo, os incorporadores
poderiam tentar se mudar e construir residências de luxo naquele terreno. Mas há muito
apoio para ajudar os residentes de baixa renda a encontrar uma maneira de voltar.
Na Talent, as autoridades municipais dizem que estão considerando uma nova lei para
garantir que os parques de trailers e trailers não sejam substituídos por moradias de alto
preço. “Essas são as comunidades mais vulneráveis e precisamos garantir que o
desenvolvimento não as desloque”, disse Zac Moody, diretor de desenvolvimento
comunitário da Talent.
Em uma região do Oregon com muitos pensadores out-of-the-box, alguns estão
trabalhando para desenvolver uma visão mais ampla para reconstruir comunidades. Um
grupo de coalizão do sudoeste do Oregon, My Valley, My Home , propõe trabalhar com
agências governamentais, fundações, construtoras e outros para projetar moradias mais
sustentáveis. O grupo também quer encontrar uma maneira de mais pessoas tomarem
posse de suas casas e também fornecer mais moradias para os desabrigados do sudoeste
de Oregon.
FONTE:https://www.seattletimes.com/seattle-news/urban-wildfire-when-homes-are-the-fuel-for-arunaway-blaze-how-do-you-rebuild-a-safer-community/

Quadro Estratégico INEE 2018-2023
O Quadro Estratégico do INEE 2018-2023 foi desenvolvido para definir a direção, as
prioridades e as atividades que o INEE irá desenvolver ao longo de seis anos. O Quadro
Estratégico da INEE foi projetado para permitir que a rede permaneça pró-ativa, adaptável
e responsiva
FONTE:https://inee.org/system/files/resources/INEE_Strategic_Framework%2020182023_Portuguese_rev.4.24.19.pdf
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