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Blog: Lockdown na Holanda - O impacto da pandemia do 
COVID-19 nos requerentes de asilo, refugiados e 
migrantes não autorizados em Amsterdã 

Por Mieke Kox e Ilse van Liempt 

A vida dos requerentes de asilo está suspensa durante a atual pandemia do COVID-
19. Os requerentes de asilo que chegaram não foram temporariamente incapazes de 
reivindicar asilo e os procedimentos pendentes de asilo estão - exceto para um piloto 
com audição remota por vídeo - suspensos. Isso levanta a questão sobre o que significa 
a atual incerteza para os solicitantes de asilo que já esperam há muito tempo pelo 
resultado de suas reivindicações de asilo. 

Os refugiados - requerentes de asilo com permissão de residência - continuam suas 
trajetórias de integração on-line, mas são fortemente afetados pela crise, bem como 
costumam trabalhar em contratos temporários ou flexíveis e / ou no setor de catering. O 
que a crise atual significa para eles? Os requerentes de asilo rejeitados e outros 
migrantes não autorizados são - apesar dos conselhos para ficar em casa - obrigados a 
passar o dia nas ruas, pois os municípios geralmente oferecem apenas abrigo noturno a 
esses migrantes sem-teto. Como eles passam o dia? 

Já foi dito com mais frequência durante esta crise que as pessoas mais vulneráveis são 
as mais afetadas. Isso também se aplica aos recém-chegados. Em um tríptico, com base 
em pesquisas externas em  andamento  na Universidade de Utrecht, entre jovens 
refugiados, discutimos o impacto da crise da coroa nesses três grupos de recém-
chegados e mostramos como iniciativas informais - às vezes sob protesto - preenchem 
lacunas nas políticas holandesas de asilo. Hoje começamos com o impacto da crise da 
coroa nos requerentes de asilo. 



Novos requerentes de asilo, uma ameaça para a saúde pública? 

Os requerentes de asilo que atualmente chegam ao aeroporto de Schiphol são, sempre 
que possível, retornados diretamente ao seu país de origem. Eles são considerados uma 
ameaça à saúde pública. No início da crise, alguns requerentes de asilo foram admitidos 
e transferidos para o Complexo Judicial de Schiphol, localizado próximo ao 
aeroporto. Vários detidos neste centro já foram infectados com o COVID-19, algo que 
causa sérios distúrbios nos departamentos envolvidos. No momento, não há mais 
requerentes de asilo neste centro. Depois que essas novas chegadas foram ouvidas 
pelas autoridades de Imigração e passaram duas semanas em quarentena, elas foram 
transferidas para um centro de asilo em algum lugar da Holanda. 

Outra grande mudança é que os novos requerentes de asilo não podem mais pedir asilo 
no centro de acolhimento de Ter Apel, já que este centro fechou suas portas no dia 16 
de março. Nos primeiros dias após o fechamento, nada foi providenciado para os 
requerentes de asilo recém-chegados, o que significa que eles tiveram que passar a 
noite nas ruas. Agora - depois de fornecerem impressões digitais, verificar sua saúde e 
documentos - eles recebem abrigo em uma antiga marinha em Zoutkamp, 
Groningen. Aqui, eles costumam esperar um pouco antes de poderem iniciar seu 
processo de legalização e obter certeza sobre seu futuro. Os requerentes de asilo em 
Zoutkamp não têm permissão para deixar a base da marinha. Além disso, 
advogados, assistentes sociais e voluntários têm acesso negado a este local porque são 
considerados um risco para a saúde daqueles que estão neste centro, enquanto estão 
muito preocupados com as condições nesse local em particular que não são 
administradas pelo COA, mas pelo Ministério de Segurança e Justiça . Eles se perguntam 
por que essas pessoas não podem reivindicar asilo, enquanto as autoridades de 
imigração têm todas as informações de que precisam. 

Requerentes de Dublin atingidos duas vezes 

Não apenas os solicitantes de asilo que chegam, são afetados pela falta de 
oportunidades para solicitar asilo, um grupo de solicitantes de asilo que já residem é 
atingido duas vezes com as consequências das mudanças atuais nas políticas de 
asilo. Este grupo é constituído principalmente por jovens eritreus que têm uma 
reivindicação de Dublin vencida, o que significa que outro país europeu - geralmente a 
Itália ou a Suíça - é responsável por seu procedimento de asilo. Os Países Baixos 
solicitaram que esses países aceitassem esses requerentes de Dublin, mas os países em 
questão não responderam em um ano e meio. Como resultado, suas reivindicações em 
Dublin expiraram e esses solicitantes de asilo agora podem solicitar asilo na Holanda, 
afinal. Alguns deles estavam prestes a ir a Ter Apel para pedir asilo. No entanto, dadas 
as condições atuais, eles precisam esperar ainda mais para poderem apresentar seu 
pedido de asilo na Holanda. Eles são atingidos duas vezes, pois isso implica que suas 
vidas são ainda mais longas. 

Um voluntário comprometido com as Eritreias na Holanda e envolvido neste grupo teme 
as consequências. Ela acredita que a situação atual levará a um maior entupimento do 
sistema de asilo, principalmente porque o Serviço de Imigração e Naturalização não 



pode - em sua opinião - lidar com o processamento de pedidos de asilo. Ela, portanto, 
defende uma solução para este grupo: 

"São pessoas que precisam absolutamente de 100% de proteção do governo holandês, 
tanto por idade quanto por seu país de origem, então vamos lá!" 

Os requerentes de Dublin cujas reivindicações ainda não expiraram estão agora 
literalmente paralisados: devido à crise, eles não podem ser deportados para o país 
responsável por seu pedido de asilo, enquanto também não estão autorizados a solicitar 
asilo na Holanda. 

Vida ainda mais nos centros de requerentes de asilo 

A crise atual também afeta os requerentes de asilo em procedimentos pendentes, que 
geralmente ficam em um centro de requerentes de asilo (AZC). Esses requerentes de 
asilo têm quase toda a experiência em situações de crise, algo que contribui para a 
resiliência de responder positivamente à crise atual. No entanto, viver em um AZC é 
extremamente estressante no momento. Especialistas dizem que alguns convivem com 
o medo da contaminação por COVID-19, especialmente porque - em alguns locais - eles 
vivem juntos e compartilham instalações sanitárias. Além disso, ficar em casa 
desencadeia memórias traumáticas da guerra ou da crise do Ebola que alguns 
experimentaram em seus países de origem. Além disso, notícias falsas circulam também 
dentro desses centros, certamente nos primeiros dias da crise, quando quase não havia 
informações sobre o COVID-19 e as medidas holandesas estavam disponíveis apenas em 
holandês e inglês. Por um lado, isso envolve notícias falsas conhecidas, como tomar 
vitamina C para evitar a contaminação e prender a respiração para testar se você está 
infectado. Por outro lado, trata-se de rumores baseados em localização que surgem da 
falta de informações (claras). Um exemplo é o boato de que os requerentes de asilo 
pensavam - e temiam - que os requerentes de asilo contaminados seriam transferidos 
para um grande recipiente que foi colocado na frente do centro e destinado à separação 
adequada dos resíduos. A falta de informações claras sobre essas medidas que são 
introduzidas para impedir a propagação do vírus contribui como tal para a agitação 
dentro do centro. Por essas razões, vários entrevistados defendem o uso de intérpretes 
para fornecer aos recém-chegados informações corretas e facilitar seu acesso aos 
cuidados de saúde. notícias falsas conhecidas, como tomar vitamina C para evitar 
contaminação e prender a respiração para testar se você está infectado. Por outro lado, 
trata-se de rumores baseados em localização que surgem da falta de informações 
(claras). Um exemplo é o boato de que os requerentes de asilo pensavam - e temiam - 
que os requerentes de asilo contaminados seriam transferidos para um grande 
recipiente que foi colocado na frente do centro e destinado à separação adequada dos 
resíduos. A falta de informações claras sobre essas medidas que são introduzidas para 
impedir a propagação do vírus contribui como tal para a agitação dentro do centro. Por 
essas razões, vários entrevistados defendem o uso de intérpretes para fornecer aos 
recém-chegados informações corretas e facilitar seu acesso aos cuidados de 
saúde. notícias falsas conhecidas, como tomar vitamina C para evitar contaminação e 
prender a respiração para testar se você está infectado. Por outro lado, trata-se de 
rumores baseados em localização que surgem da falta de informações (claras). Um 



exemplo é o boato de que os requerentes de asilo pensavam - e temiam - que os 
requerentes de asilo contaminados seriam transferidos para um grande recipiente que 
foi colocado na frente do centro e destinado à separação adequada dos resíduos. A falta 
de informações claras sobre essas medidas que são introduzidas para impedir a 
propagação do vírus contribui como tal para a agitação dentro do centro. Por essas 
razões, vários entrevistados defendem o uso de intérpretes para fornecer aos recém-
chegados informações corretas e facilitar seu acesso aos cuidados de saúde. 

Além disso, os requerentes de asilo agora precisam esperar ainda mais por uma decisão 
em seu procedimento atual e pelo reagrupamento com os membros da família devido 
às atuais medidas cobiçadas. Um refugiado conta que a espera no AZC o deixou 
completamente louco, pois sentiu que sua vida estava completamente em espera, ele 
estava esperando uma autorização de residência, esperando aulas de holandês e 
esperando por qualquer oportunidade de começar. Segundo especialistas 
entrevistados, os solicitantes de asilo ficam frustrados com a espera. Enquanto isso dá 
a alguns solicitantes de refúgio um descanso temporário ao adiar sua possível saída 
forçada, outros acham insuportável que eles precisem esperar ainda mais. Agora, os 
requerentes de asilo também precisam esperar mais tempo pelo reagrupamento 
familiar. Vários requerentes de asilo do sexo masculino indicaram, por exemplo, que sua 
esposa e filhos ainda vivem em Idlib, algo que cria muita tensão extra nos centros de 
requerentes de asilo. Além disso, todas as atividades do grupo foram interrompidas e os 
voluntários não têm mais acesso a esses centros. Isso contribui para a solidão dos 
requerentes de asilo sem uma rede social. 

Enquanto isso, o IND iniciou um piloto de audição remota para dar continuidade aos 
procedimentos. A maioria dos procedimentos nos quais as pessoas precisam ser ouvidas 
é suspensa. Nesse momento, o parlamento holandês estendeu os prazos para os 
procedimentos de asilo e deseja abolir os pagamentos periódicos de multas por exceder 
seus prazos pré-estabelecidos. Embora isso signifique que os solicitantes de asilo 
possam passar mais tempo na incerteza, alguém que trabalha no setor de migração 
holandês observa que parece que o IND está usando a crise para esclarecer os 
atrasados. De fato, os requerentes de asilo que não precisam mais ser ouvidos recebem 
decisões positivas e negativas em seus casos de imigração. Enquanto aqueles com uma 
decisão positiva podem - se possível - mudar para moradias alocadas, os requerentes de 
asilo rejeitados recebem a crise que pode continuar sua permanência no AZC. Contudo, 

Como proteger os requerentes de asilo durante esta crise? 

Os requerentes de asilo na Holanda geralmente conseguiram fugir da situação insegura 
em seus países de origem, sobrevivendo a rotas de migração perigosas e suportando 
campos de refugiados. Agora, eles estão sendo confrontados com a próxima crise que - 
mais uma vez - coloca suas vidas em espera. Pesquisas mostram que procedimentos 
longos de asilo causam danos psicológicos. Se novos fatores de estresse são 
adicionados, como é o caso agora, isso influencia severamente a vida dos solicitantes de 
asilo. Embora entendamos que todos os funcionários do setor de migração holandês 
precisam de proteção e que sejam necessárias medidas para impedir a disseminação do 
COVID-19, a situação atual também levanta muitas questões. Por exemplo, como é 



garantido o direito de asilo na situação atual? Por que demorou tanto tempo para 
permitir que novos solicitantes de asilo solicitassem asilo, quando a maioria das 
informações necessárias para iniciar um pedido estava disponível? Como lidar com o 
atraso dos procedimentos que serão aumentados pelas medidas atuais de atraso? E 
como prevenir (mais) danos psicológicos entre esse grupo já vulnerável? Os 
entrevistados apontam para a importância de levar em consideração essas 
preocupações durante a crise. Eles acreditam que são necessárias soluções para evitar 
(mais) danos aos requerentes de asilo, agora e após a crise do COVID-19.   

FONTE:https://www.uu.nl/en/opinion/blog-lockdown-in-the-netherlands-the-impact-of-the-covid-
19-pandemic-on-asylum-seekers-refugees-and 

 

Solicita a inclusão de migrantes e deslocados na resposta 

do COVID-19  

Por Denis McClean  

A pandemia do COVID-19 está causando enormes dificuldades para milhões de 
migrantes e deslocados que precisam ser incluídos nas medidas de resposta e 
mitigação econômica que estão sendo implementadas na Ásia e no Pacífico, a região 
mais afetada por desastres do mundo. 
 
“Essa pandemia nos expôs a como seria um futuro desastre do século 21. Não 
podemos mais pensar em enfrentar os desafios com nossas ferramentas convencionais 
do século XX ”, disse Manu Gupta hoje, co-fundador da ONG indiana SEEDS. 
 
Ele estava falando com um público de mais de 1.000 pessoas, incluindo especialistas 
em gerenciamento de desastres de 87 países, que participaram do mais recente 
webinar do UNDRR sobre as lições aprendidas com a pandemia do COVID-19. 
 
As linhas de apoio para mulheres e crianças estão sendo sobrecarregadas com pedidos 
de socorro por causa do bloqueio de três semanas que desencadeou grandes 
migrações internas na Índia em resposta à ameaça do COVID-19. 
 
Em Bangladesh, esforços frenéticos estão em andamento para lidar com a dupla 
ameaça do COVID-19 e a próxima temporada de ciclones nos campos densamente 
povoados que abrigam cerca de 900.000 refugiados rohingyas. 
 
O Afeganistão, devastado pela guerra, está lutando para lidar com a chegada da 
pandemia e com o impacto em uma população deslocada internamente de mais de 
dois milhões de pessoas, com os retornados chegando todos os dias dos vizinhos Irã e 
Paquistão. 
 



Essas foram apenas algumas das questões destacadas hoje no webinar "Reduzindo a 
vulnerabilidade do COVID-19 entre populações deslocadas e migrantes", com 
palestrantes convidados da Organização Internacional para Migrações (OIM), 
Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 
(IFRC) , Cruz Vermelha Americana, Conselho Dinamarquês de Refugiados e SEEDS. 
 
A moderadora, Loretta Hieber Girardet, chefe regional do UNDRR, destacou o 
importante papel que as remessas de trabalhadores migrantes desempenham nas 
economias da região para cerca de 400 milhões de pessoas que os estavam enviando 
ou recebendo, mas que agora estão amplamente secas, aumentando pedágio de 
pobreza. 
 
Os migrantes e as comunidades deslocadas são incrivelmente vulneráveis e 
desproporcionalmente afetados pelo Coronavírus, porque medidas de prevenção 
recomendadas, como distanciamento social e lavagem regular das mãos, não são 
possíveis devido às suas condições de vida e de trabalho, disse Maria Nenette Motus, 
diretora regional da Ásia e do Pacífico. . 
 
O Dr. Motus destacou que os migrantes são frequentemente excluídos dos sistemas 
públicos de saúde e podem não ser testados ou tratados para o COVID-19, o que pode 
levar a piores resultados para as populações hospedeiras. Suas necessidades também 
não estão sendo consideradas nas medidas de mitigação econômica adotadas pelos 
governos. 
 
Houve um aumento notável no estigma e discriminação contra os migrantes, não 
apenas nos países de destino, mas também quando eles voltam para casa por medo de 
transmissão de doenças. É fundamental contatá-los nos esforços de resposta nacional. 
"Estamos todos juntos nisso, é essencial que ninguém seja deixado para trás", disse o 
funcionário da OIM. 
 
Seu apelo foi ecoado pelo Dr. Gupta, que disse que a Índia tem 139 milhões de 
migrantes internos "surpreendentes" em tempos normais. 
 
Há duas semanas, o governo indiano anunciou um bloqueio em todo o país. “Mais de 
meio milhão de pessoas, desesperadas por falta de emprego e comida, caminharam 
centenas de quilômetros para chegar a suas casas. Pela estimativa do governo, pelo 
menos um terço deles poderia estar infectado com o novo coronavírus ”, disse o Dr. 
Gupta. 
 
Apesar dos esforços de ajuda do governo e das ONGs, a natureza quebrada do sistema 
em relação aos trabalhadores migrantes foi exposta. Os migrantes que compõem a 
maioria dos pobres urbanos da Índia não podiam praticar o distanciamento social ou 
as medidas de higiene necessárias em condições de vida restritas. 
 
Estão em andamento pesquisas sobre "possíveis abordagens de baixo para cima para 
abordar medidas de distanciamento social e de higiene em tais contextos", disse ele. 
 



Achala Navaratne, representante da Cruz Vermelha Americana / IFRC em Bangladesh, 
disse que o governo, o Crescente Vermelho de Bangladesh e as ONGs estavam 
"basicamente se preparando com esteróides" para a possível chegada do COVID-19 
nos 34 campos de refugiados Rohingya no bazar de Cox, abrigando cerca de 900.000 
refugiados em condições densamente lotadas. 
 
O planejamento de contingência com voluntários de preparação para ciclones de 
Rohingya para a temporada de ciclones de abril a maio estava sendo adaptado às 
novas circunstâncias, mas havia escassez de equipamentos de proteção individual para 
os voluntários. Os campos foram descritos como uma potencial “caixa de isca” se o 
coronavírus decolar, especialmente para os 31.500 refugiados com 60 anos ou mais. 
 
O Afeganistão está enfrentando uma onda de retornados do Irã e do Afeganistão, 
aumentando a população de mais de dois milhões de pessoas deslocadas 
internamente por conflitos e desastres, principalmente pela seca, segundo Shahrzad 
Amoli, especialista em advocacia do Conselho Dinamarquês para Refugiados. 
 
Até o momento, houve 484 casos de COVID-19, incluindo 257 casos em Herat, na 
fronteira com o Irã, e 14 mortes. Os deslocados enfrentam muitos desafios para obter 
assistência, incluindo uma infraestrutura de saúde frágil e pouco acesso ao trabalho e 
serviços básicos. 
 
Amoli disse que, além disso, às vezes eram expostas à hostilidade das comunidades 
anfitriãs que viam os deslocados como um fardo. 

FONTE:https://www.undrr.org/news/calls-inclusion-migrants-and-displaced-covid-19-response 

 

Melhorar o acesso aos serviços para migrantes no 
contexto da preparação, prevenção e resposta do COVID-
19 e além 

A preparação, prevenção e resposta eficazes do COVID-19 exigem uma abordagem 
inclusiva para os migrantes em relação ao acesso aos serviços nos níveis nacional e 
local. Ao incluir os migrantes nos planos nacionais, incluindo planos de resposta 
socioeconômica, análise de impacto, políticas e estratégias, as lacunas na saúde e outras 
desigualdades, como acesso à educação e informação, treinamento e trabalho decente 
serão diminuídas, fortalecendo os esforços para alcançar o Desenvolvimento 
Sustentável. Objetivos (ODS). De acordo com os princípios da cobertura universal de 
saúde (UHC), isso exigirá uma abordagem de toda a sociedade e de todo o governo, 
trabalhando em setores e partes interessadas, incluindo imigração, finanças, educação, 
trabalho e outros ministérios, em todos os níveis do governo. 



Isso também precisará estar dentro e entre as autoridades nacionais e locais, incluindo 
organizações da sociedade civil e líderes comunitários, atores do setor privado, 
organizações de empregadores e trabalhadores, bem como instituições nacionais de 
direitos humanos. O engajamento dos próprios migrantes como principais partes 
interessadas na comunidade será um elemento vital para a sustentabilidade dos planos 
nacionais. Os planos e políticas devem ser baseados em evidências, sensíveis à idade e 
ao gênero, facilitar o acesso a serviços acessíveis e não discriminatórios aos serviços e 
incluir medidas direcionadas que garantam salvaguardas dos direitos dos migrantes e 
dos direitos fundamentais no trabalho. 

As principais recomendações do breve enfoque nas seguintes ações / medidas, entre 
outras:  

 Acesso inclusivo a serviços essenciais de saúde que salvam vidas e continuidade 
dos cuidados; 

 Prevenção e apoio às vítimas de violência sexual e de gênero (GBV); 
 Acesso a informações precisas e oportunas, conduzindo comunicações de risco 

e fortalecendo a participação e o envolvimento da comunidade; 
 Acesso a serviços de proteção infantil para crianças migrantes. 

FONTE:https://www.migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/final_network_wg_poli
cy_brief_covid-19_and_access_to_services_1.pdf 

 

 

Guia de perguntas e respostas orienta jovens e 
adolescentes vivendo com HIV em tempos de COVID-19 

O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) e o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em parceria com a Rede Nacional de 
Adolescentes e Jovens vivendo com HIV/AIDS (RNAJVHA), lançaram a versão adaptada 
ao contexto brasileiro do guia com perguntas e respostas para jovens e adolescentes 
vivendo com HIV em tempos de COVID-19. 

O guia, produzido originalmente pelo UNICEF em conjunto com o Y+ Global e redes 
locais de adolescentes e jovens vivendo com HIV na África do Sul e na África Oriental, 
foi elaborado a partir das redes sociais, num esforço conjunto de adolescentes e jovens 
vivendo com HIV para coletar e resumir, em um conjunto de 10 perguntas, as principais 
ideias e dúvidas compartilhadas. Essas perguntas se concentram em preocupações 
específicas de adolescentes e jovens vivendo com HIV sobre a COVID-19. 

O diretor interino do UNAIDS no Brasil, Cleiton Euzébio de Lima, explicou que uma 
pesquisa realizada pelo UNAIDS sobre o impacto da pandemia da COVID-19 entre 
pessoas vivendo com HIV apontou que há uma demanda de informações específicas 



sobre a COVID-19. Para ele, o guia “é uma ferramenta muito útil para a Rede em seu 
trabalho de acolhimento e de diálogo com estes jovens, principalmente em um 
momento de muitas incertezas e de fake news”. 

O guia de Perguntas e Respostas também direciona jovens e adolescentes a canais 
oficiais sobre a COVID-19, como as páginas da OPAS/OMS, do Ministério da Saúde e o 
disque 136, também conhecido como Disque Saúde, além de outros sites de referência. 

FONTE:https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2020/07/guia-jovens-e-adolescentes-com-
hiv_desktop.pdf 

 

Enfrentando crises gêmeas de COVID-19 e mudanças 
climáticas, os refugiados sofrerão mais 

New Atlanticist por Larry Luxner 

Desde seu surgimento, há apenas meio ano, o COVID-19 já infectou mais de 8,5 milhões 
de pessoas em todo o mundo e matou pelo menos 452.000. A pandemia - junto com as 
mudanças climáticas - deixa o planeta enfrentando "talvez a pior crise humanitária 
desde a Segunda Guerra Mundial". 

No entanto, a comunidade internacional está lamentavelmente despreparada para lidar 
com qualquer um desses desafios, alertou Mark Bartolini, diretor fundador da Iniciativa 
de Crises Climáticas e Humanitárias. 

"Gastamos cerca de US $ 200 bilhões por ano em combate ao terrorismo e apenas US $ 
2-3 bilhões por ano em resposta a pandemia. No entanto, sabemos de SARS, MERS, AIDS 
e H1N1 quão devastadora para as economias e populações uma crise como essa seria ", 
disse Bartolini. "Com a mudança climática, você tem as mesmas negações que 
acompanharam o COVID-19. Mas não há vacina para a mudança climática. A lista de 
impactos é incrivelmente longa - tempestades, secas, desertificação e transmissão de 
doenças - e são os refugiados e migrantes que sofrerão o pior ". 

Bartolini foi um dos três participantes do painel em um webinar de 18 de junho sobre 
refugiados e resiliência. O evento - realizado antes do  Dia Mundial dos Refugiados , em 
20 de junho - foi realizado pelo Centro de Resiliência da Fundação Adrienne Arsht-
Rockefeller do Conselho Atlântico, em parceria com a  Federação Internacional das 
Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho  (IFRC). 

Moderado pela jornalista Reena Ninan, o painel ocorreu no mesmo dia em que a 
Suprema Corte dos EUA  votou de  5 a 4 para impedir que o governo Trump acabe com 
o DACA - um programa que nos últimos oito anos protegeu quase 650.000 imigrantes 
trazidos para os Estados Unidos como filhos da deportação. 



"Na situação atual, temos sérias preocupações com a diminuição do acesso das pessoas 
a pedir asilo, atravessar fronteiras e exercer seus direitos", disse Kelly T. Clements, vice-
alto comissário do  Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados  (ACNUR). "É compreensível que os países queiram proteger suas 
comunidades da perspectiva da saúde, mas achamos que você pode ter um sistema para 
respeitar os direitos humanos ao mesmo tempo em que cuida da saúde de seus 
cidadãos". 

Clements disse que o último relatório Global Trends do ACNUR  , publicado em 18 de 
junho, mostra que mais de 1% da humanidade - 79,5 milhões de pessoas sem 
precedentes - atualmente são classificadas como refugiados ou deslocados 
internos. Dois terços deles provêm de cinco países: Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, 
Mianmar e Venezuela. 

A pandemia, alertou ela, provavelmente só piorará a crise global de refugiados. 

"Mesmo na época do COVID-19, as guerras não pararam; mais pessoas são deslocadas 
e fogem por suas vidas", disse ela. "O coronavírus tem sido cego para as fronteiras. Não 
faz distinção entre os cidadãos de um país e aqueles que estão temporariamente nessas 
comunidades anfitriãs. Precisamos ser capazes de apoiar os mais fracos entre nós, a fim 
de nos tornar todos fortes". 

Segundo Clements, 163 países fecharam suas fronteiras total ou parcialmente após o 
COVID-19, e vinte e dois países rejeitaram potenciais refugiados que tentavam fugir da 
pandemia - forçando-os a retornar aos seus países de origem. 

No Iraque, ela disse, 88% das pessoas deslocadas internamente perderam seus meios 
de subsistência devido ao COVID-19, enquanto 78% da população do Líbano não pode 
comprar mantimentos básicos. E na África do Sul, 95% dos pedidos de ajuda recebidos 
pelo ACNUR eram de refugiados que antes eram auto-suficientes. 

"Temos quase 80 milhões de pessoas em todos os cantos do mundo, tentando salvar 
suas famílias, colocar seus filhos na escola e encontrar maneiras de se sustentar", disse 
ela. "Os refugiados tendem a estar cada vez mais jovens; apenas 4% têm mais de 
sessenta e 40% têm menos de dezoito. Essas pessoas têm um enorme potencial para 
reconstruir suas vidas e comunidades, caso tenham a chance de voltar para casa". 

Bartolini, observando um potencial colapso global da cadeia de suprimentos global, 
disse que poucos poderiam imaginar uma situação em que os trabalhadores 
humanitários não pudessem voar para pontos problemáticos do mundo ou ficariam em 
quarentena em suas casas. Ele também alertou sobre o cansaço e o egoísmo dos 
doadores. 

"Os países estão acumulando suprimentos para sua própria população. Isso é 
compreensível, mas está tendo um impacto devastador nas comunidades mais 
vulneráveis", afirmou. "Em meio a tudo isso, você não pode deixar de ver o que está 
acontecendo ao nosso redor - pessoas batendo panelas em apoio aos profissionais de 



saúde e protestando pela justiça racial. É tudo uma questão de conectar-se à 
humanidade de outras pessoas". 

No entanto, existem alguns pontos positivos, disse Clements. Em março, o Banco 
Mundial  aprovou um pacote  de US $ 14 bilhões em financiamento acelerado para 
ajudar empresas e países a prevenir, detectar e responder à rápida disseminação do 
COVID-19. Em abril, a Comissão Européia disse que  garantiria um apoio financeiro no 
valor de € 15,6 bilhões  para ajudar os países parceiros a enfrentar a pandemia. 

E no início deste mês, o Banco Africano de Desenvolvimento  aprovou US $ 20 milhões 
em subsídios relacionados  ao coronavírus para os cinco países do Sahel: Mauritânia, 
Mali, Níger, Burkina Faso e Chade. O ACNUR fornecerá apoio operacional ao projeto. 

"Eu vejo espaço para soluções", disse Clements, "mas virá com inclusão, virá com 
empoderamento e uma gama muito maior de parcerias do que jamais vimos antes". 

Acrescentou Walter Cotte, diretor da IFCR para as Américas: "Os migrantes são um 
verdadeiro tesouro. Precisamos abraçar isso mais e evitar o medo, a estigmatização e a 
xenofobia. Precisamos acreditar que eles são como nós, seres humanos que merecem 
as mesmas coisas que nós." merecer." 

Ilustrando esse potencial, Bartolini lembrou-se de uma família de casamento misto que 
ele havia feito amizade no final dos anos 90 enquanto trabalhava na Bósnia. 

"Tantas coisas ruins aconteceram com eles. O marido estava em um campo de 
concentração e a esposa foi ferida por uma bomba de morteiro em Sarajevo", disse 
ele. "Eles tiveram uma filha de dois meses e uma filha de quatro anos. Eles foram 
reassentados nos EUA apenas com base em suas necessidades. Eles lutaram, como os 
refugiados, mas trabalharam duro e colocaram suas filhas na faculdade. Hoje , a criança 
de quatro anos é CPA no Facebook e a de dois meses é executiva sênior da Zoom - que 
está realizando essa ligação hoje. Essa é a história dos refugiados ". 

Página do evento:  https://www.atlanticcouncil.org/event/refugee-resilience-
amid-a-pandemic/ 

 

Isolamento social: o risco oculto da pandemia de COVID-
19 para idosos e como administrá-lo 

Por Marcia G. Ory, regentes e professora ilustre de saúde ambiental e ocupacional da 
Universidade A&M do Texas e Matthew Lee Smith, co-diretor do Centro A&M de Texas 
para saúde e envelhecimento da população da Universidade A&M do Texas 



À medida que os casos de coronavírus voltam a aumentar, pode ser difícil para os 
adultos mais velhos acabar com a necessidade de isolamento social e a solidão que pode 
vir com ele. 

Há meses, eles seguem conselhos de saúde pública para reduzir o risco de 
exposição ficando em casa , sabendo que uma infecção pode ter complicações com risco 
de vida . Mas abrigar-se em casa também significa ficar longe da família, dos amigos e 
dos lugares que os mantêm ativos e engajados. 

Inadvertidamente, as diretrizes de segurança do COVID-19 para auto-
isolamento criaram novos riscos à saúde , deixando muitos idosos ainda mais isolados 
socialmente e inativos do que antes. 

Como co-diretores do Texas A&M Center for Population Health and Aging , examinamos 
a conexão social na terceira idade e os efeitos prejudiciais do isolamento social e da 
solidão na saúde física e mental. Estamos preocupados com o paradoxo das diretrizes 
do governo para o distanciamento físico que protegem os idosos do COVID-19, mas que 
pode realmente resultar em mais isolamento social. 

Acreditamos que as autoridades de saúde pública precisam examinar atentamente esse 
risco potencial em suas mensagens e identificar estratégias para minimizar as 
conseqüências não intencionais. 

Como o isolamento social pode prejudicar a saúde humana 

Mesmo antes do início da pandemia, estudos nacionais indicaram que quase um quarto 
dos americanos mais velhos estava socialmente isolado e cerca de um terço dos adultos 
de meia-idade e mais velhos experimentavam a solidão. 

Ter poucas conexões sociais e se sentir isolado tem sido associado a inúmeras condições 
relacionadas à saúde, incluindo doenças crônicas e distúrbios psiquiátricos . O 
isolamento social agora é visto como um fator de risco para morte prematura , 
semelhante ao tabagismo, inatividade física ou obesidade . 

O distanciamento social durante a pandemia nunca foi feito para frustrar as conexões 
sociais, mas muitos membros da família, amigos e vizinhos de adultos mais velhos 
estão longe para evitar expor seus entes queridos ao vírus. Embora isso proteja os 
idosos de alguns riscos à saúde, as interações físicas limitadas reduzem os sentimentos 
de conexão com os outros. Também pode exacerbar outros riscos à saúde. 

Sem interações e estímulos sociais freqüentes e significativos, o funcionamento 
cognitivo dos idosos pode declinar. À medida que os dias de isolamento passam, os 
idosos são especialmente suscetíveis à depressão, à ansiedade e até a pensamentos 
suicidas . 

Permanecer em casa também dificulta o estilo de vida saudável , incluindo atividade 
física e alimentação saudável. 



Sem exercício, os músculos podem enfraquecer, deixando os idosos mais propensos a 
cair. A inatividade também pode levar ao ganho de peso e outros problemas de saúde, 
incluindo a diminuição da capacidade cardíaca e pulmonar . O acesso a alimentos 
saudáveis também é necessário para se manter saudável e para prevenir e gerenciar 
condições crônicas. 

Embora nem todos vejam os mesmos impactos, os idosos com maior probabilidade de 
serem afetados incluem aqueles que já experimentam isolamento social, moram 
sozinhos ou têm recursos financeiros limitados, bem como aqueles com várias doenças 
físicas, problemas de saúde mental e problemas de memória. 

O que os idosos podem fazer? 

Embora a demanda imediata para COVID-19 triagem, testes e tratamento tornou mais 
difícil para os cuidados de saúde e envelhecimento organizações para chegar aos 
adultos mais velhos, muitos oferecem ainda oportunidades para adultos mais velhos 
para se envolver em uma variedade de formas significativas dentro de suas casas ou 
comunidades e conectar-se com recursos, serviços e programas úteis. Alguns estados, 
como Iowa , criaram programas gratuitos para conectar residentes isolados com 
conselheiros e grupos de apoio por telefone e on-line durante a pandemia. 

Os adultos mais velhos também podem tomar medidas por conta própria para 
permanecerem ativos e envolvidos: 

1. Planeje seu dia . Embora os dias possam parecer um borrão sem fim, acompanhe 
as rotinas diárias, como sair da cama, vestir-se e envolver-se em pequenas 
atividades. Planejar o tempo para aulas on-line, ligações com amigos, leitura, 
quebra-cabeças, culinária, jardinagem ou reparos domésticos pode dar sentido 
aos dias. 

2. Mantenha-se fisicamente ativo . Encontre exercícios que podem ser feitos em 
casa ou na vizinhança imediata, como caminhar. Estão disponíveis muitos 
programas virtuais e online de atividades físicas e de promoção da saúde , que 
podem promover remotamente o envolvimento e a conexão com outras 
pessoas. 

3. Conheça o seu risco . Pegue a ferramenta Connect2Affect da AARP Foundation 
para avaliar seu risco de ser socialmente isolado e consulte o diretório de 
assistência local para obter serviços de suporte que você possa precisar. 

4. Não tenha medo de sair de casa, mas faça-o com sabedoria . As novas diretrizes 
do CDC enfatizam o que os idosos podem fazer para permanecerem seguros ao 
sair de casa. Por exemplo, ao sair, pratique ações preventivas diárias : leve uma 
cobertura de pano, lenços e desinfetante para as mãos; incentivar outras 
pessoas a usar coberturas de rosto de pano quando estiverem em público; e 
evite contato próximo com outras pessoas que não estejam usando máscaras 
faciais na medida do possível. 

5. Pense nos outros . Entre em contato regularmente com outras pessoas que 
possam precisar ouvir uma voz amigável no telefone. O voluntariado 
demonstrou ter muitos benefícios positivos para a saúde e existem 
oportunidades on-line para isso. 



6. Aceite a ajuda de outras pessoas . Muitos indivíduos e organizações estão 
trabalhando duro para manter os idosos socialmente conectados. Permaneça 
aberto a aceitar a gentileza e o apoio de familiares, amigos, prestadores de 
serviços de saúde e agências de serviço social. 

Estratégias para uma resposta mais saudável 

Apesar da pandemia em curso do COVID-19 e da necessidade de distanciamento social, 
existem maneiras de ajudar os idosos a permanecerem conectados. 

As chamadas telefônicas e as plataformas on-line oferecem aos idosos maneiras de 
se conectar com segurança com colegas e profissionais , além de amigos e familiares. O 
aprendizado on-line e o voluntariado na Internet também podem fornecer interação e 
estímulo intelectual. 

Para os idosos, manter-se saudável e seguro significa também permanecer socialmente 
conectado, seguindo as recomendações de saúde pública . Os esforços de saúde pública 
para impedir a disseminação do COVID-19 também devem levar em consideração a 
importância da conectividade social para manter a saúde física e mental dos idosos. 

FONTE:https://theconversation.com/social-isolation-the-covid-19-pandemics-hidden-health-risk-for-
older-adults-and-how-to-manage-it-141277 

 

 
Chefe da OMS diz que mundo não será mais o mesmo 
após pandemia 
O mundo não vai voltar a ser o que era antes da pandemia da Covid-19 pelo menos não 
num futuro próximo. A declaração é do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, 
Tedros Ghebreyesus. 

Em entrevista a jornalistas, em Genebra, Tedros contou que foram notificados 230 mil 
novos casos no domingo, e que quase 80% das infecções vêm de apenas 10 países. 
Atualmente, as Américas concentram a metade de todos os casos do novo coronavírus.  

E para a OMS, ainda que a quantidade diária de mortes tenha baixado, os motivos para 
preocupação continuam. Até esta segunda-feira, havia 566.355 mortes pela doença e 
12.750.275 casos confirmados em todo o globo. 

Três passos 

Tedros sugeriu três passos para baixar o número de novas infecções. Em primeiro lugar, 
reduzir as taxas de mortalidade e conter a transmissão. Depois, seguir engajando as 
comunidades para incentivar medidas individuais de proteção no interesse de todos. 

E por último, uma liderança governamental forte com coordenação de estratégias que 
são comunicadas à população de formas clara e consistente. 



A agência lembra que todos os países estão sob risco da pandemia, mas nem todos 
foram afetados da mesma forma. Tedros acredita que as nações que seguiram as 
recomendações da OMS e estiveram alertas têm a situação mais bem controlada e sem 
maiores surtos.  Ele traçou quatro cenários sobre o controle da doença no mundo. 

Economia 

Como primeiro citou são o “bom exemplo” de várias nações no sudeste da Ásia, no 
Caribe e África e no Pacífico. Para a OMS, o segredo aqui foi a comunicação dos líderes 
de forma rápida e eficiente sobre as medidas a serem tomadas incluindo isolamento e 
proteção. 

Em segundo lugar, a OMS fala de países que passaram por grandes surtos, mas que 
controlaram o quadro com base numa liderança forte e na cooperação da população 
que seguiu as medidas de combate. Nesse quadro, estão muitos países na Europa que 
conseguiram conter uma maior onda de contaminação. 

Para Tedros, em ambos os casos, a economia está sendo reaberta aos poucos e em 
passos apoiados pelos cidadãos. 
Como terceiro cenário, ele falou de países que já venceram o primeiro pico de 
infecções e que relaxaram as restrições, mas que por isso estão passando por novos 
picos e aumentos de casos, com as enfermarias sendo lotadas por novos pacientes de 
Covid-19. 

Restrições 

E por último, a OMS cita nações que atravessam uma fase intensa de transmissões como 
nas Américas, no Sul da Ásia e em várias partes da África. 
Para Tedros nunca é tarde para conter o avanço do vírus com medidas acertadas. Em 
alguns casos, houve um retorno às restrições para diminuir o aumento de novos casos. 

O diretor-geral afirmou que mensagens desencontradas de líderes políticos sobre a 
pandemia tendem a minar a confiança da população. E com isso, o vírus vai 
contaminando mais pessoas.  

Ele lembrou que os governos devem ser claros na comunicação e apresentarem uma 
estratégia para salvar vidas, e as pessoas devem lavar as mãos, usar máscaras e praticar 
o distanciamento social. Se forem tossir, usarem o cotovelo para não passar o vírus a 
outros, e se estiverem doentes, ficarem em casa. 

Para ele, cada um pode fazer a sua parte. “Não é fácil, mas é possível”, concluiu. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/07/1719931?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=314e79c441-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_14_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-314e79c441-
105027597 
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Umas férias de jet ski durante o bloqueio do 
coronavírus? Mentirosos on-line querem deixar você com 
raiva de políticos 
Por Giorgio Musto , Kamya Yadav , Audrey Yan , Jan Oledan , Jacob N. Shapiro , 13 de 
julho de 2020 
Em abril, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson ficou tão doente com o COVID-19 
que seu pai disse que achava que  o filho "quase levou um para a equipe". Depois que 
Johnson foi  hospitalizado com febre e outros sintomas, uma fonte aparentemente 
confiável da mídia publicou algumas notícias chocantes: o primeiro-ministro morreu . À 
primeira vista, o tweet parecia pertencer à equipe de notícias da BBC . 

Infelizmente, o @BBCbreaki não é o feed de notícias de última hora da venerável rede 
de mídia pública; isso seria @BBCBreaking. Johnson parou e recebeu alta do hospital 
uma semana após ser internado. Políticos como o primeiro-ministro, no entanto, 
provavelmente continuarão sendo o alvo da desinformação relacionada ao COVID-19, 
vítimas da chamada pandemia de informações, ou infodêmica, que se espalhou por toda 
a extensão do próprio coronavírus e não mostra sinais. de diminuir tão cedo. 

Já sabemos que o coronavírus está afetando os parafusos da democracia, ou seja, as 
eleições do mundo real. A realização de uma eleição corre o risco de agravar a 
transmissão de doenças à medida que as pessoas se alinham para votar pessoalmente 
ou os trabalhadores das eleições interagem com os eleitores. Em meados de junho, a 
Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais, sem fins lucrativos, registrou 
106 eventos eleitorais adiados em 61 países e oito territórios por causa do COVID-
19. Com países como os Estados Unidos programados para realizar eleições 
consecutivas este ano, a desinformação on-line do COVID-19 provavelmente continuará 
a adicionar outra camada de incerteza. 

Desde março, como parte de um projeto da Universidade de Princeton, rastreamos as 
narrativas de desinformação relacionadas ao COVID-19 que estão se espalhando em 
países ao redor do mundo. Neste ponto, documentamos quase 370 narrativas que têm 
motivos ou implicações políticas claras. Em alguns casos, essas narrativas podem 
reforçar ou desacreditar figuras políticas ou culturais específicas. Outras vezes, eles 
parecem prejudicar instituições e grupos específicos da sociedade. 

Embora muitas vezes não saibamos quem é responsável pelas informações erradas 
sobre o coronavírus politicamente relevantes, como a farsa sobre a morte de Johnson, 
que foi retuitada centenas de vezes antes do Twitter excluir a conta falsa da BBC , as 
campanhas de influência política on-line, incluindo as perpetradas pelos governos, estão 
se tornando um fenômeno generalizado. Essa é uma conclusão que extraímos de outro 



conjunto de projetos que estamos executando no Projeto de Estudos Empíricos de 
Conflitos de Princeton, no qual acompanhamos e classificamos sistematicamente os 
esforços de influência estrangeira.. Identificamos 53 campanhas nas quais os governos 
segmentaram 23 países com desinformação, propaganda e conteúdo politicamente 
divisivo entre 2013 e 2018, e recentemente concluímos a coleta de dados em dezenas 
de outras entre 2019 e 2020. 

Desinformação durante a temporada eleitoral. Coincidindo como acontece com 
importantes eleições, a pandemia está se mostrando uma grande forragem para 
desinformação de motivação política dentro e fora da linha. Nos Estados Unidos, as 
narrativas se concentraram na política interna e nos políticos, além de assuntos 
externos. Uma importante linha de desinformação popular entre os apoiadores do 
presidente Donald Trump posiciona o COVID-19 como trama em uma conspiração de 
estado profundo : uma manobra do partido democrata, juntamente com as audiências 
de impeachment deste ano, para desacreditar o presidente. O filho de Trump, Eric 
Trump, ofereceu uma versãodessa falsa narrativa da Fox News em maio, quando ele 
disse que as medidas de distanciamento social eram realmente parte de um plano para 
prejudicar as chances de seu pai nas eleições de novembro, após as quais, segundo ele, 
o vírus "magicamente desapareceu de repente". 

À medida que os estados reabrem do bloqueio, desinformação nas respostas de 
emergência ao vírus surgiu nas mídias sociais, freqüentemente em posts direcionados a 
políticos democratas. Os governadores democratas têm sido vistos como tendo adotado 
políticas anti-epidêmicas mais rígidas do que seus pares republicanos, como o 
governador da Geórgia , que fechou a economia do estado mais tarde e a reabriu mais 
cedo do que muitos outros estados, ou os governadores do Texas e Arizona , que a certa 
altura, mudou-se para limitar a capacidade dos municípios de exigir máscaras em 
público. 

Em um post no Facebook de maio, o governador Gavin Newsom, um democrata da 
Califórnia, foi falsamente acusado de violar suas próprias medidas de bloqueio por férias 
em Montana. A postagem foi curtida e compartilhada milhares de vezes. Em Michigan, 
a governadora Gretchen Whitmer, uma democrata que viu seu perfil nacional aumentar 
durante a pandemia ao impor medidas rigorosas de bloqueio em seu estado atingido, 
foi falsamente acusada no Facebook de abrir a Traverse City para uma casa aberta 
mantida por sua filha . Uma postagem foi compartilhada pelo menos 4.000 vezes. 

Outra linha importante de desinformação do COVID-19 nos Estados Unidos tem sido 
pintar o coronavírus como uma trama de armas biológicas. Essa narrativa pode 
representar uma tentativa de transferir a culpa da pandemia para outro lugar, 
principalmente para a China. Esse é um objetivo que Trump, que enfrentou críticas 
severas por lidar com a pandemia por seu governo, demonstrou que compartilha muitas 
vezes, recentemente, por exemplo, chamando o vírus de "gripe kung". As narrativas de 
desinformação em muitos países - incluindo a China, onde um funcionário 
importante por um tempo promoveu a falsa idéia de que os militares dos EUA haviam 
levado o vírus a Wuhan - são moldadas por disputas sociais e geopolíticas anteriores e 
em andamento. 



A desinformação política sobre o vírus não se limita aos Estados Unidos. 

As dimensões eleitorais da desinformação do coronavírus foram difíceis de perder na 
França durante o período que antecedeu uma recente rodada de eleições locais em 28 
de junho. No sistema francês, as eleições locais são um fator importante na 
determinação do equilíbrio político do país. De fato, os principais partidos, incluindo o 
partido La Republique en Marche, do presidente Emmanuel Macron, e o partido de 
extrema-direita Marine Le Pen, líder do partido de extrema-direita Marine Le Pen, já 
estão ansiosos pela próxima eleição presidencial em 2022. 

O governo francês impôs um bloqueio para interromper a propagação do coronavírus 
em meados de março e as informações erradas direcionadas ao governo e seu 
tratamento da emergência foram seguidos de perto. Postagens de março no Twitter e 
no Facebook, por exemplo, sugeriam que o governo de Macron fazia parte de uma trama 
sinistra. Segundo os postos , o ex-ministro da Saúde francês proibiu a venda sem receita 
de hidroxicloroquina, uma terapia não comprovada para o COVID-19 em janeiro, pouco 
antes da pandemia de coronavírus ganhar força. Um post no Facebook comparou a 
proibição ao genocídio, segundo o jornal francês Le Monde . A decisão do governo de 
proibir as vendas sem receita da droga politicamente carregada foi realmente 
tomada em novembro passado, bem antes da China relatar casos de coronavírus pela 
primeira vez, segundo Le Monde . 

Macron e sua esposa Brigitte Macron eram alvos de informações erradas em um nível 
mais pessoal. Enquanto o país estava trancado, eles foram falsamente acusados de 
terem praticado jet ski nas águas do Mediterrâneo. A primeira-dama foi até acusada de 
usar um helicóptero do governo para enviar sua filha, supostamente infectada com o 
novo coronavírus, a Marselha para ser curada por Didier Raoult , pesquisador conhecido 
por suas reivindicações contestadas sobre o uso de hidroxicloroquina no tratamento do 
COVID-19. 

Nas Filipinas, enquanto a próxima eleição presidencial ocorrer até 2022, as informações 
errôneas relacionadas ao COVID-19 estão chegando em um momento particularmente 
perigoso para a democracia da nação insular. Muito disso serve para aumentar a posição 
do Presidente Rodrigo Duterte ou diminuir a de seus oponentes. Desde sua eleição em 
2016, Duterte travou uma guerra sangrenta contra o tráfico de drogas que levou à morte 
de 12.000 filipinos , principalmente urbanos pobres, segundo a Human Rights 
Watch. Duterte tem sido frequentemente acusado de abrigar tendências 
autoritárias; ele foi destaque, por exemplo, em uma matéria de capa da Time 
Magazine sobre a "era dos homens fortes". A desinformação do COVID-19, 
politicamente motivada, disseminada on-line nas Filipinas, está acontecendo no que 
poderia ser um ponto de inflexão crucial para a democracia lá. Recentemente, o 
governo fechou o maior conglomerado de mídia em funcionamento e a legislatura 
poderá em breve aprovar um projeto de lei antiterror controverso com uma definição 
embaçada de "terrorismo". 

Várias postagens de mídia social elogiando a resposta de Duterte à pandemia incluem 
fotos fabricadas com citações não atribuídas de líderes mundiais como a rainha 
Elizabeth e até celebridades como Jimmy Fallon. Há o post no Facebook de Trump 



pedindo a Duterte ajuda para lidar com a crise dos coronavírus, algo que o presidente 
dos EUA não fez. Outro post no Facebook que alegou falsamente que os senadores 
do partido da oposição não apoiavam um pacote de ajuda ao coronavírus foi 
compartilhado mais de 10.000 vezes, segundo o site de notícias filipino Rappler . Outro 
post atribuiu falsamente uma citação ao vice-presidente Leni Robredo que sugeria que 
ela se opunha às medidas de distanciamento socialprojetado para controlar a 
propagação do COVID-19. (Nas Filipinas, o vice-presidente é eleito separadamente do 
presidente e Robredo representa um partido diferente de Duterte, com quem ela 
entrou em conflito .) 

Desinformação, política e racismo. A desinformação racista ou xenofóbica do COVID-19 
freqüentemente vincula a pandemia às políticas e partidos políticos liberais. Na 
Alemanha, as narrativas são caseiras e uma fonte proeminente de tais histórias são 
políticos e partidos de extrema direita, como a Alternativa para a Alemanha (AfD). Os 
alvos das histórias variam de partidos da oposição à população muçulmana minoritária 
no país. 

Houve imagens fabricadas retratando membros da União Democrática Cristã 
dominante desprezando suas próprias políticas de distanciamento social, bem como 
teorias muito imprecisas de que a chanceler Angela Merkel está escondida em um 
bunker no Paraguai, para nunca mais voltar. Os membros do partido AfD também 
criticaram as medidas de segurança para conter a propagação do vírus, alegando que o 
governo estava intencionalmente exagerando a gravidade da crise. 

Ao mesmo tempo, o preconceito contra os muçulmanos na Alemanha 
está profundamente enraizado , de acordo com pesquisa relatada pelo Daily Sabah , um 
jornal de língua inglesa na Turquia. Isso também se reflete no rápido crescimento do 
partido anti-imigrante da AfD. Em um perfil da festa no meio de comunicação pública 
alemão DW, O AfD é descrito como buscando selar as fronteiras da União Europeia e 
implementar verificações de identidade na Alemanha. Está preocupado com a chamada 
islamificação do país. Merkel, por outro lado, tem sido visto como acolhedor para 
migrantes que fogem de países como a Síria. As narrativas de desinformação 
relacionadas ao coronavírus estão buscando levantar suspeitas sobre a população 
muçulmana do país. Uma narrativa circulada nas mídias sociais alegou, por exemplo, 
que o governo facilitaria as medidas de distanciamento social para permitir grandes 
reuniões sociais durante o Ramadã , uma dispensação especial para os 
muçulmanos. Outra narrativa alegou que as cidades estão usando medidas de 
segurança contra o coronavírus como um disfarce para esconder secretamente os 
requerentes de asilo na Alemanha. 

As narrativas anti-islâmicas foram adaptadas aos contextos locais. Na Índia, os pôsteres 
das mídias sociais acusaram as populações muçulmanas, sem evidências, de 
disseminarem deliberadamente o coronavírus na Índia predominantemente hindu. 

Os muçulmanos enfrentam crescente discriminação na Índia, à medida que o partido 
nacionalista hindu do primeiro-ministro Narendra Modi se destaca. No ano passado, o 
governo aprovou o que muitos consideravam uma lei de cidadania anti-muçulmana, 
levando a enormes protestos na capital Delhi e em outros lugares. Agora, o preconceito 



anti-muçulmano está sendo incorporado na desinformação do COVID-19 que está se 
espalhando on-line. 

Em abril, depois de vários membros do Tablighi Jamaat, um movimento missionário 
muçulmano sunita na Índia, terem testado positivo para o coronavírus, a Boom , uma 
organização indiana de verificação de fatos, informou em postagens virais do Facebook 
que reaproveitaram um vídeo antigo de membros da comunidade muçulmana Bohra da 
Índia limpar restos de comida de um prato. Nas postagens virais, o vídeo é descrito 
como mostrando homens muçulmanos lambendo utensílios para espalhar o 
coronavírus. 

Uma hashtag do Twitter que viralizou no início da pandemia resume o sabor anti-
muçulmano da desinformação do coronavírus indiano: #CoronaJihad. Usuários de mídia 
social, meios de comunicação populares e políticos têm abalado o incêndio de notícias 
falsas, culpando os muçulmanos pelo aumento nos casos. A partir de acusações de que 
os muçulmanos estão cuspindo e lambendo objetos ou quebrando bloqueios e não 
seguindo as normas sociais de distanciamento , a comunidade muçulmana suportou o 
peso da desinformação na Índia. 

O coronavírus foi um evento globalmente perturbador. Considerando o preço que a 
doença está exigindo em países ao redor do mundo, um preço medido em vidas 
perdidas, famílias desfeitas e perspectivas econômicas esmagadas, estremece ao pensar 
em como as coisas poderiam ser piores. A desinformação do COVID-19 surgindo em 
smartphones, computadores e telas de televisão em todo o mundo poderia prever 
consequências terríveis, talvez mais difíceis de quantificar. Poderia corroer a 
democracia em lugares como as Filipinas, levar ao aumento da xenofobia na Alemanha 
ou enfraquecer a confiança nas eleições nos Estados Unidos. 

Se essas coisas acontecerem, o vírus terá feito mais do que nos adoecer; terá 
remodelado nosso mundo para pior. 

Nota do editor: Esta é a segunda parte de uma série de pesquisadores que trabalham no 
projeto de desinformação COVID-19 da Universidade de Princeton, em Estudos Empíricos 
de Conflitos. Liderados pelo professor Jacob Shapiro e Jan Oledan - especialista em 
pesquisa para o projeto de estudos de conflitos - estudantes de Princeton e de outras 
universidades estão catalogando as várias narrativas falsas surgindo on-line sobre a 
pandemia do COVID-19.  

FONTE:https://thebulletin.org/2020/07/fact-checking-networks-fight-coronavirus-infodemic-
copy/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter07132020&utm_con
tent=DisruptiveTechnologies_Infodemic2JetSki_07132020 

 
Clássico ‘One Love’ de Bob Marley é relançado para 
ajudar crianças afetadas pela crise 



A icônica canção “One Love” de Bob Marley será relançada com a autorização da família 
do músico para apoiar crianças cujas vidas foram alteradas pela COVID-19, informou a 
ONU na semana passada (9). 

A iniciativa de arrecadação de fundos surge no momento em que o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) avisa que mais 6 mil crianças podem morrer todos os 
dias por causas evitáveis nos próximos seis meses. 

Quase todas elas vivem em países em desenvolvimento, onde a pandemia do novo 
coronavírus colocou pressão adicional em sistemas de saúde e serviços básicos já 
frágeis. 

Pedido de união 

Lançada em 1977 por Bob Marley & The Wailers, com um apelo à unidade e para 
combater o sofrimento das crianças, uma nova versão do hino do reggae estará à venda 
na sexta-feira (17). 

A nova versão da música conta com a participação de membros da família Marley, 
músicos de renome mundial, artistas de zonas de conflito e crianças de comunidades 
vulneráveis. 

“Há mais de 40 anos, meu pai escreveu ‘One Love’ sobre união, paz e amor universal 
durante um período em que havia muitos problemas no mundo”, disse Cedella Marley. 

“Mesmo em um momento em que não podemos ‘nos encontrar’, a mensagem 
permanece verdadeira hoje: podemos superar essa crise global se nos unirmos por um 
só amor e um só coração.” 

O projeto também conta com o apoio da joalheria Pandora, que prometeu igualar cada 
dólar arrecadado na compra da “One Love”, até um 1 milhão de dólares. 

Toda a arrecadação será destinada à Reimagine, a campanha global do UNICEF para 
impedir que a emergência da COVID-19 se torne uma crise duradoura para crianças. 

“’One Love’ fala diretamente sobre uma verdade fundamental nesta pandemia: nossa 
melhor esperança de derrotar a COVID-19 e reimaginar um mundo mais igualitário e 
menos discriminatório para as crianças é através da solidariedade e cooperação 
globais”, disse a diretora-executiva do UNICEF, Henrietta Fore. 

“Estamos muito satisfeitos com o fato de a família Marley e a Pandora terem dado seu 
apoio generoso, sua criatividade e seu amor para ajudar as crianças mais vulneráveis.” 

Além do impacto imediato da COVID-19 na saúde de crianças e suas famílias, o UNICEF 
alertou que os jovens também estão sendo indiretamente afetados, por meio do 
fechamento de escolas, escassez de alimentos, acesso limitado a cuidados básicos de 
saúde e interrupções nas cadeias de suprimentos médicos. 



A agência da ONU pretende usar o dinheiro arrecadado com a música para responder 
às necessidades imediatas, que incluem sabão, máscaras faciais, luvas, kits de higiene, 
equipamentos de proteção e informações que salvam vidas de crianças e famílias. 

O apoio aos sistemas de educação, proteção e saúde dos jovens também será possível, 
disse o UNICEF em comunicado, observando que a plataforma de internet TikTok 
promoverá o lançamento da música com um evento especial e um desafio público para 
os fãs que desejarem se envolver. 

“Temos uma oportunidade única de traçar um futuro melhor para as crianças e jovens 
que provavelmente sofrerão suas consequências a longo prazo”, disse Fore. “Desde o 
fim da violência, da injustiça e da discriminação, até a construção de sociedades mais 
justas e justas, os jovens enviaram sua mensagem alta e clara. É hora de o mundo ouvi-
la.” 

FONTE:https://www.unicef.org/press-releases/marley-family-releases-reimagined-one-love-
single-worldwide-support-unicef 

 

A ciência cidadã como catalisadora da construção da 
resiliência comunitária: um estudo de caso sobre um 
tsunami em duas fases 

Esta pesquisa apresenta um estudo de caso de uma iniciativa de ciência cidadã em duas 
fases relacionada à preparação e resposta ao tsunami, realizada entre 2015 e 2016 em 
Orewa, Auckland, Aotearoa Nova Zelândia. A Fase Um foi uma pesquisa co-
desenvolvida, iniciada pelo cidadão, sobre a preparação para o tsunami e a resposta 
pretendida. A Fase Dois foi um exercício conjunto de evacuação de tsunami, facilitado 
por cidadãos e agências, “Ahead of the Wave”, com coleta de dados liderados pela 
ciência sobre números e tempo de evacuação. 

A pesquisa da comunidade na Fase Um mostrou que a comunidade tinha um baixo 
entendimento do risco de tsunami em termos de tempo de aviso, uma expectativa 
irrealista de apoio das autoridades e baixa conscientização sobre as ações de evacuação 
apropriadas a serem tomadas. A Fase Dois demonstrou que, enquanto algumas escolas 
estão localizadas a uma curta distância das zonas seguras contra tsunamis, outras têm 
uma caminhada mais longa e exigem ações rápidas para manter seus alunos seguros. No 
geral, esses resultados foram usados por líderes e grupos comunitários para informar 
outras atividades da comunidade, a fim de conscientizar sobre o risco de tsunami e 
abordar conceitos errôneos. Na experiência dos autores, a Fase Um foi um catalisador 
da Fase Dois e levou a iniciativas comunitárias em andamento em Orewa e em Aotearoa 
Nova Zelândia. 



Este estudo de caso destaca a importância desses eventos catalisadores para os 
processos de construção da resiliência. Um resultado mais amplo dessa iniciativa será o 
desenvolvimento de uma estrutura baseada na comunidade que forneça ferramentas 
como pesquisas, treinamento e educação da comunidade. Essas ferramentas 
aumentarão o potencial de criação de resiliência liderada pela comunidade para o risco 
de tsunami, bem como para riscos de outros perigos naturais. 

FONTE:https://www.massey.ac.nz/~trauma/issues/2020-1/AJDTS_24_1_Doyle.pdf 

 

 

 
 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          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 

                    

 

 


