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Desastres naturais 2019: agora é a hora de não desistir
Em 2019, foram registrados 396 desastres naturais com 11.755 mortes, 95 milhões de
pessoas afetadas e 103 bilhões de US $ 1 em perdas econômicas em todo o mundo. O
fardo não foi dividido igualmente, uma vez que a Ásia sofreu o maior impacto e foi
responsável por 40% dos desastres, 45% das mortes e 74% do total afetado. A Índia foi a
mais atingida e registrou quase 20% do total de mortes e 24,5% do número total de
pessoas afetadas. As inundações foram o tipo de desastre mais mortal, respondendo por
43,5% das mortes, seguidas por temperaturas extremas com 25% (principalmente devido
às ondas de calor na Europa) e tempestades com 21,5%. As tempestades atingiram o
maior número de pessoas, representando 35% do total afetado, seguidas das enchentes
com 33% e das secas com 31%.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73050_asdr.pdf

Uma legislação de saúde: Contribuindo para a prevenção
da pandemia por meio de lei
A abordagem One Health fornece uma plataforma para trabalhar na interface entre a
saúde humana, animal e vegetal e seu ambiente compartilhado. Trabalhar nas sinergias
entre essas áreas é fundamental para prevenir o surto ou mitigar o impacto de novas
doenças. Sob uma abordagem de saúde única, o desenvolvimento econômico e a

produção agrícola prestam atenção ao impacto das atividades antrópicas no meio
ambiente, na saúde e no bem-estar animal. Também se dá atenção aos animais e fauna
silvestres, à proteção das florestas e da biodiversidade e à mitigação das mudanças
climáticas. Um ambiente bem preservado, juntamente com animais, plantas e
ecossistemas saudáveis são mais resilientes e melhor preparados para reagir contra novos
patógenos ou mitigar seu impacto. A legislação é um meio poderoso pelo qual países e
organizações regionais traduzem os objetivos de Uma Saúde em direitos, obrigações e
responsabilidades concretos, sustentáveis e exequíveis, abrindo caminho para a
colaboração intersetorial. A legislação constitui a espinha dorsal de estruturas apropriadas
destinadas a prevenir a introdução e propagação de pragas e doenças. Pode conter os
principais controles regulatórios dentro de um setor, estabelecer vínculos entre as várias
áreas relevantes para a One Health e facilitar uma implementação coordenada por
diferentes autoridades, todas importantes para atingir os objetivos de One Health. A
legislação constitui a espinha dorsal de estruturas apropriadas destinadas a prevenir a
introdução e propagação de pragas e doenças. Pode conter os principais controles
regulatórios dentro de um setor, estabelecer vínculos entre as várias áreas relevantes
para a One Health e facilitar uma implementação coordenada por diferentes autoridades,
todas importantes para atingir os objetivos de One Health. A legislação constitui a espinha
dorsal de estruturas apropriadas destinadas a prevenir a introdução e propagação de
pragas e doenças. Pode conter os principais controles regulatórios dentro de um setor,
estabelecer vínculos entre as várias áreas relevantes para a One Health e facilitar uma
implementação coordenada por diferentes autoridades, todas importantes para atingir os
objetivos de One Health.
FONTE;http://www.fao.org/3/ca9729en/CA9729EN.pdf

COVID-19 ameaça controle e eliminação de doenças
infecciosas nas Américas
A pandemia de COVID-19, que matou mais de 390 mil pessoas nas Américas, está
ameaçando os planos regionais para eliminar e controlar doenças infecciosas, incluindo
tuberculose, HIV e hepatites, disse na terça-feira (11) Carissa F. Etienne, diretora da OPAS.
Com mais de 10,5 milhões de casos de COVID-19 nas Américas e 100 mil novos casos
sendo notificados todos os dias, “os países não podem atrasar a luta contra COVID-19,
mas não devem permitir que a doença nos atrase para completar a agenda inacabada de
eliminar e controlar as doenças infecciosas em nossa região”, afirmou Etienne em coletiva
de imprensa.

Desafios na distribuição de tratamentos de tuberculose (TB) durante a pandemia foram
relatados por 80% dos países da América Latina e do Caribe, o que poderia transformar
casos controláveis de TB em infecções ativas.
Da mesma forma, 30% das pessoas que vivem com HIV evitam procurar atendimento e os
medicamentos antirretrovirais são limitados. Interrupções nos exames de hepatites, chave
para detecção e tratamento, também foram relatadas por um terço dos países.
A diretora da OPAS lembrou que a prevenção e o tratamento de doenças infecciosas
foram o ímpeto para a criação da Organização Pan-Americana da Saúde há quase 120
anos e que a região continua “na vanguarda da eliminação de doenças infecciosas”.
De fato, em outubro de 2019, os Estados-membros da OPAS se comprometeram com um
enfoque regional para a eliminação de mais de 30 doenças transmissíveis e condições
relacionadas nas Américas até 2030.
Mas “o progresso para alcançar este marco está agora ameaçado devido à carga da
COVID-19 nos sistemas de saúde e à interrupção dos serviços essenciais, incluindo
programas prioritários de controle de doenças, iniciativas de eliminação e imunização de
rotina”, observou Etienne.
A pandemia também interrompeu as campanhas de administração de medicamentos em
massa que são vitais para os esforços de eliminação “exatamente quando estávamos
fazendo um progresso significativo contra doenças tropicais negligenciadas como filariose
linfática, esquistossomose e helmintíases transmitidas pelo solo”, pontuou a diretora da
OPAS.
A dengue e a malária continuam sendo uma grande carga para os serviços de saúde e,
como a COVID-19, têm um impacto desproporcional nas populações pobres e vulneráveis,
incluindo as comunidades indígenas, acrescentou.
A diretora da OPAS relevou ainda que, “nos primeiros dois meses de 2020, as Américas
relataram um aumento de 139% nos casos de dengue em comparação ao mesmo período
de 2019. No entanto, desde que a COVID-19 atingiu nossa região em março, os casos
notificados de dengue diminuíram”.
As notificações de doenças transmitidas por mosquitos, como a malária, “caíram mais de
40%, e houve uma redução observada no número de pessoas fazendo o teste. No entanto,
sabemos que esses dados não contam a história completa”, disse Etienne.
A diretora da OPAS explicou que, “embora seja verdade que, como muitos de nós estamos
presos em casa, estamos menos propensos a ser picados por mosquitos, a realidade é que
os mosquitos e os patógenos que eles transmitem ainda estão circulando. E sem testes ou

tratamento, os casos graves de doenças transmitidas por mosquitos podem ir de
condições facilmente tratáveis à morte”.
Etienne disse que os sistemas de saúde devem tornar mais fácil para os pacientes receber
cuidados, “aproveitando a telemedicina e oferecendo cuidados fora dos ambientes
hospitalares, por meio de programas de extensão à comunidade e visitas domiciliares, por
exemplo”.
Os sistemas de saúde também precisam proteger os profissionais de saúde na linha de
frente desta pandemia. “Nossos médicos, enfermeiras e equipe devem ter o equipamento
de proteção, suprimentos e tecnologias de que precisam para oferecer cuidados com
segurança” e garantir que os pacientes possam continuar a receber atenção médica e os
medicamentos para gerenciar com segurança suas condições”.
FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6247:covid-19ameaca-controle-e-eliminacao-de-doencas-infecciosas-nas-americas-afirma-diretora-da-opas&Itemid=812

Força de trabalho de saúde ambiental - essencial para
soluções interdisciplinares para a pandemia COVID-19
Soluções interdisciplinares de saúde pública são vitais para uma resposta e recuperação
eficazes da doença coronavírus em 2019 (COVID-19). No entanto, muitas vezes há uma
falta de consciência e compreensão das conexões e capacidades da força de trabalho em
saúde ambiental. Nos Estados Unidos, essa é uma função fundamental dos
departamentos de saúde e é a segunda maior força de trabalho em saúde pública. A
função principal é proteger o público da exposição a riscos ambientais, desastres e surtos
de doenças. Mais especificamente, isso inclui abordar os riscos relacionados ao
saneamento, água potável, segurança alimentar, controle de vetores e reuniões em
massa. Essa profissão também é reconhecida na Lei de Preparação para Pandemia e Todos
os Riscos e Promoção da Inovação de 2019. Apesar disso, a profissão muitas vezes não é
considerada um serviço essencial. A integração rápida nas atividades do COVID-19 pode
ocorrer facilmente, pois a maioria é funcionários públicos e têm experiência em situações
complexas e estressantes. Essa função, por exemplo, pode incluir trabalhar com líderes,
empresas, locais de trabalho e igrejas para reabrir com segurança e inspeções para
informar, educar e capacitar empregadores, funcionários e o público sobre ações
seguras. Existe agora o apoio legislativo, evidências e uma janela de oportunidade para
realmente permitir soluções interdisciplinares de saúde pública, mobilizando a força de
trabalho de saúde ambiental para apoiar as atividades de resposta, recuperação e
resiliência do COVID-19. e igrejas para reabrir com segurança e inspeções para informar,
educar e capacitar empregadores, funcionários e o público sobre ações seguras. Existe
agora o apoio legislativo, evidências e uma janela de oportunidade para realmente

permitir soluções interdisciplinares de saúde pública, mobilizando a força de trabalho de
saúde ambiental para apoiar as atividades de resposta, recuperação e resiliência do
COVID-19. e igrejas para reabrir com segurança e inspeções para informar, educar e
capacitar empregadores, funcionários e o público sobre ações seguras. Existe agora o
apoio legislativo, evidências e uma janela de oportunidade para realmente permitir
soluções interdisciplinares de saúde pública, mobilizando a força de trabalho de saúde
ambiental para apoiar as atividades de resposta, recuperação e resiliência do COVID-19.
FONTE:https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridgecore/content/view/A4798FC014757A799A720970C517DF15/S1935789320002426a.pdf/environmental_heal
th_workforce_essential_for_interdisciplinary_solutions_to_the_covid19_pandemic.pdf

António Guterres destaca "geração resiliente" em Dia
Internacional da Juventude
Em mensagem vídeo, secretário-geral da ONU marca data alertando para os efeitos que a
pandemia de Covid-19 está tendo nos jovens; para ele, estes são os jovens que se
levantaram para exigir ação climática, que se mobilizam por justiça racial e igualdade de
gênero e são os campeões de um mundo mais sustentável.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/08/1722922?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=3bc60e7196EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_13_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-3bc60e7196105027597

Quase 40% das escolas brasileiras não têm estruturas
básicas para lavagem de mãos
Enquanto as escolas em todo o mundo estão discutindo sua reabertura, os dados mais
recentes do Programa Conjunto de Monitoramento da Organização Mundial da Saúde
(OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para Saneamento e Higiene
revelam que 43% das escolas em todo o mundo não tinham instalações básicas para
lavagem das mãos com água e sabão em 2019 – uma condição fundamental para que
sejam capazes de operar com segurança em meio à pandemia de COVID-19.

“O fechamento global de escolas desde o início da pandemia de COVID-19 apresentou um
desafio sem precedentes para a educação e o bem-estar das crianças”, disse Henrietta
Fore, diretora executiva do UNICEF.
“Devemos priorizar o aprendizado das crianças. Isso significa garantir que as escolas sejam
seguras para reabrir – incluindo acesso à higiene das mãos, à água potável limpa e ao
saneamento seguro.”
De acordo com o relatório, cerca de 818 milhões de crianças não têm instalações básicas
para lavar as mãos em suas escolas, o que as coloca em maior risco de contrair COVID-19
e outras doenças transmissíveis.
Mais de um terço dessas crianças (295 milhões) estão na África ao sul do Saara. Nos países
menos desenvolvidos, sete em cada dez escolas carecem de instalações básicas para
lavagem das mãos e metade das escolas carecem de saneamento básico e serviços de
água.
O relatório enfatiza que os governos que buscam controlar a disseminação da COVID-19
devem equilibrar a necessidade de implementação de medidas de saúde pública e os
impactos sociais e econômicos associados às medidas de quarentena/lockdown. As
evidências dos impactos negativos do fechamento prolongado de escolas na segurança,
no bem-estar e no aprendizado das crianças estão bem documentadas, afirma o relatório.
“O acesso a serviços de água, saneamento e higiene é essencial para a prevenção e o
controle eficazes de infecções em todos os ambientes, incluindo escolas”, disse Tedros
Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. “Deve ser o foco principal das estratégias
governamentais para reabertura e operação seguras de escolas durante esta pandemia de
COVID-19”.
Outras descobertas importantes do relatório incluem:
Das 818 milhões de crianças que não tinham um serviço básico de lavagem das mãos na
escola, 355 milhões foram para escolas que tinham instalações com água, mas não tinham
sabão, e 462 milhões para escolas que não tinham nenhuma instalação ou água disponível
para lavar as mãos.
Nos 60 países com maior risco de crises de saúde e humanitárias devido à COVID-19, três
em cada quatro crianças não tinham serviço básico de lavagem das mãos na escola no
início do surto; metade de todas as crianças não tinha serviço básico de água; e mais da
metade não tinha serviço de saneamento básico.
Uma em cada três escolas em todo o mundo tinha serviço limitado de água potável ou
nenhum serviço de água potável.
698 milhões de crianças não tinham serviço de saneamento básico na escola.

O relatório identifica vários recursos necessários para a prevenção e controle da COVID-19
nas escolas, incluindo 10 ações imediatas e listas de verificação de segurança.
O documento se baseia nas diretrizes sobre a reabertura segura de escolas publicadas por
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), UNICEF,
Programa Mundial de Alimentos (WFP) e Banco Mundial. Há conselhos práticos para as
autoridades nacionais e locais sobre como se preparar para a reabertura segura e como
manter as crianças seguras quando retornarem à escola.
O relatório identifica vários recursos necessários para a prevenção e controle da COVID-19
nas escolas, incluindo dez ações imediatas e listas de verificação de segurança. As
diretrizes incluem protocolos relacionados com água, saneamento e higiene, uso de
equipamento de proteção individual, limpeza e desinfecção, bem como acesso a água
limpa, estações de lavagem das mãos com sabão e banheiros seguros.
UNICEF e OMS estão empenhados em alcançar o acesso equitativo a serviços de água,
saneamento e higiene adequados em todo o mundo.
As agências lançaram recentemente uma iniciativa conjunta, Hand Hygiene for All (Higiene
das Mãos para Todos – disponível somente em inglês), para apoiar as comunidades mais
vulneráveis com os meios para proteger sua saúde e meio ambiente. Reúne parceiros
internacionais, governos nacionais, setores público e privado e sociedade civil para
garantir que produtos e serviços acessíveis estejam disponíveis, especialmente em áreas
desfavorecidas.
No Brasil
Nota técnica lançada pelo UNICEF, em parceria com o Banco Mundial e o Instituto
Internacional de Águas de Estocolmo (SIWI) mostra a situação de água e saneamento no
Brasil, apresentando uma análise das ações implementadas no país e recomendações para
uma resposta mais eficaz e equitativa à crise da COVID-19.
No Brasil, 39% das escolas não dispõem de estruturas básicas para lavagem de mãos,
segundo dados do Programa Conjunto de Monitoramento da OMS e do UNICEF para
Saneamento e Higiene (JMP). Além disso, de acordo com o Censo Escolar 2018, 26% das
escolas brasileiras não têm acesso a abastecimento público de água. Quase metade (49%)
das escolas brasileiras não tem acesso à rede pública de esgoto.
Sobre o Programa Conjunto de Monitoramento
O Programa Conjunto de Monitoramento da OMS e do UNICEF para Saneamento e
Higiene (JMP) é responsável por monitorar o progresso global em direção a metas e
indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) relacionados a água

potável, saneamento e higiene. O JMP produz estimativas nacionais, regionais e globais do
progresso de água, saneamento e higiene nas famílias, escolas e instalações de saúde.
Sobre a OMS
A Organização Mundial da Saúde dirige e coordena a saúde internacional dentro do
sistema das Nações Unidas. Trabalhando com seus 194 Estados-Membros, a missão da
OMS é promover a saúde, manter o mundo seguro e servir aos vulneráveis.
FONTE:https://www.unicef.org/brazil/sites/unicef.org.brazil/files/2020-06/UNESCO_COVID19_framework_por_2020_0.pdf
FONTE:https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-06/Hand-hygiene-for-all-2020_0.pdf

Pandemia interrompe educação de mais de 70% dos
jovens no mundo
A crise da COVID-19 está causando um efeito devastador sobre a educação e a
formação de jovens. Desde o início da pandemia, mais de 70% dos(as) jovens que estudam
ou combinam os estudos com o trabalho foram adversamente afetados(as) pelo
fechamento de escolas, universidades e centros de treinamento, de acordo com um
estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Segundo os resultados do relatório “Juventude e COVID-19: impactos sobre
empregos, educação, direitos e bem-estar mental” (em inglês), 65% dos jovens relataram
que sua atividade educacional foi adversamente afetada desde o início
da pandemia, como consequência do período de transição do ensino presencial em sala
de aula para o ensino online ou a distância durante a fase de confinamento. Apesar
de seus esforços para continuar os estudos e a capacitação, metade destes jovens acredita
que a conclusão dos estudos será atrasada e 9% afirmam que poderão ter que abandonar
os estudos de forma definitiva.
A situação é ainda mais grave para os jovens que vivem em países de baixa renda, onde há
grandes lacunas no acesso à Internet e na disponibilidade de equipamentos e, às
vezes, até de espaço em casa.
Isso destaca a enorme “divisão digital” entre as regiões. Enquanto 65% dos jovens em
países de alta renda puderam assistir às aulas por meio de videoconferência, a proporção
de jovens que puderam prosseguir seus estudos online em países de baixa renda foi de
apenas 18%.

“A pandemia está infligindo vários choques aos jovens. Ela não só destrói seus empregos e
suas perspectivas profissionais, mas também compromete sua educação e seu
treinamento e tem repercussões graves sobre o seu bem-estar mental. Não podemos
deixar que isso aconteça”, disse diretor-geral da OIT, Guy Ryder.
Preocupados com o futuro
De acordo com o relatório, 38% dos jovens não têm certeza sobre suas perspectivas de
carreira, e espera-se que a crise crie mais obstáculos no mercado de trabalho e estenda o
período de transição entre o fim dos estudos e o momento em que os jovens ingressam
no primeiro emprego.
Alguns jovens já foram afetados, visto que um em cada seis teve que parar de trabalhar
desde o início da pandemia. Os trabalhadores mais jovens geralmente têm empregos em
setores fortemente afetados pela pandemia, como aqueles nas áreas de atendimento ao
cliente, prestação de serviços e vendas, e, portanto, são mais vulneráveis aos efeitos
econômicos da pandemia. Nesse contexto, 42% dos jovens que mantiveram seus
empregos tiveram sua renda reduzida.
Isso afetou seu bem-estar mental. A pesquisa revelou que 50% dos jovens podem ser
propensos a sofrer de ansiedade ou depressão, enquanto outros 17% provavelmente
estão sofrendo de ansiedade ou depressão.
É preciso escutar a voz dos jovens
Apesar da complexa situação atual, os jovens estão usando seu vigor para se mobilizar e
fazer sua voz ser ouvida na luta contra a crise. De acordo com a pesquisa, um em cada
quatro jovens fez algum tipo de trabalho voluntário durante a pandemia.
É essencial ouvir a voz dos jovens para dar uma resposta mais inclusiva à crise da COVID19. Segundo o relatório, a participação dos jovens na tomada de decisões de acordo com
as suas necessidades e seus projetos aumenta a eficácia das políticas e programas e lhes
dá a oportunidade de contribuir para a implementação.
O relatório também defende a adoção urgente de medidas políticas específicas em grande
escala para evitar que a crise prejudique, a longo prazo, o futuro profissional de toda uma
geração de jovens.
Dentre essas medidas, vale destacar a reinserção no mercado de trabalho de jovens que
perderam o emprego ou tiveram que reduzir o número de horas de trabalho, bem como o
acesso de jovens ao seguro-desemprego e a programas que lhes permitam melhorar o
bem-estar mental, como apoio psicossocial ou realização de atividades esportivas.

O relatório “Juventude e COVID-19: impactos sobre empregos, educação, direitos e bemestar mental” é uma publicação conjunta da OIT, AIESEC, Fundo Fiduciário de Emergência
da União Europeia para a África, o Fórum Europeu da Juventude, o Escritório do Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e o Grupo Principal das Nações
Unidas para Crianças e Jovens.
FONTE:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_753026.pdf

Adaptabilidade em tempos de Covid-19: explorando o
desenvolvimento da resiliência digital
Por Jonathan Ulrich, Francisco Ianni e Jimena Cuevas
As atividades tradicionais de construção de resiliência no local e face a face não estão
disponíveis para as organizações humanitárias e de desenvolvimento devido à pandemia
do Coronavirus e bloqueios relacionados. Como as comunidades em todo o mundo ainda
enfrentam riscos na forma de Covid-19, bem como perigos naturais como enchentes,
encontrar maneiras práticas de ajudar as comunidades a fortalecer sua resiliência é mais
importante do que nunca. O trabalho de resiliência a inundações e preparação para
pandemia da equipe da Zurich Flood Resilience Alliance (ZFRA) na Cruz Vermelha
mexicana ilustra como a pandemia Covid-19 acelerou o uso de metodologias e
ferramentas digitais e as oportunidades e desafios que as acompanham.
Uso de ferramentas e métodos digitais antes da Covid-19
Antes da Covid-19, a equipe de resiliência a inundações se engajou na formação de
brigadas comunitárias e na educação baseada na comunidade sobre redução e gestão de
risco de desastres (DRR / M). Essas atividades contaram com a interação face a face com
as comunidades e as ferramentas digitais tiveram um papel menor no trabalho. A equipe
usou o WhatsApp para coordenar os próximos eventos com líderes comunitários. A
agência local da Cruz Vermelha também recebeu informações hidrometeorológicas do
Instituto de Proteção Civil por meio do WhatsApp. Canais de mídia social como Facebook
e Twitter foram usados apenas para atividades de comunicação padrão. Tudo isso mudou
com o início da pandemia e o bloqueio, uma vez que a interação face a face com as
comunidades foi, e ainda é, impossível.
Atividades online para a conscientização da Covid-19 e construção da resiliência a
inundações

Impulsionada pelas circunstâncias, a equipe agora depende cada vez mais das mídias
sociais, serviços de mensagens e ferramentas de comunicação para manter contato e
apoiar as comunidades durante a crise. Por exemplo, embora a conscientização e a
promoção da saúde sejam tradicionalmente conduzidas em sessões presenciais, a equipe
agora compartilha infográficos, podcasts e vídeos no WhatsApp, Facebook e
Twitter. Respondendo às necessidades agudas das comunidades no início da pandemia, a
equipe promoveu as medidas de segurança da Covid-19 em casa e fora e aumentou a
conscientização sobre as diferenças entre a Covid-19 e os sintomas da dengue .
Essa experiência agora é usada para compartilhar mensagens importantes sobre questões
diferentes da Covid-19 e para continuar o
trabalho de resiliência a inundações do programa ZFRA . Por exemplo, a equipe preparou
e compartilhou infográficos explicando como se preparar e responder à tempestade
tropical de Cristobal. Além disso, a equipe continuou a estabelecer brigadas comunitárias,
criando e compartilhando vídeos com instruções sobre como organizá-las e como se
preparar para situações de emergência.
Além das mensagens e informações compartilhadas com as comunidades, o trabalho da
comunidade virtual da equipe apóia e capacita as comunidades a se organizarem. Facilitar
a organização social e a coesão é mais importante do que nunca, pois bloqueios e
distanciamento físico podem levar ao distanciamento social e à erosão do capital
social. Como afirma Brenda Avila Flores, gerente do programa nacional da ZFRA: “ Para
nós, é muito importante fortalecer os vínculos com e nas comunidades. Não importa se
estejamos falando sobre Covid-19, inundações ou tempestades, precisamos mantê-los em
contato para saber como as comunidades estão se organizando e para apoiá-los . ”
Trabalhando por meio de multiplicadores para maior alcance
Para conseguir uma ampla divulgação, a equipe trabalha em estreita colaboração com
atores-chave, como líderes locais, autoridades, professores e diretores, que atuam como
multiplicadores. Por exemplo, vídeos e infográficos são compartilhados com professores e
diretores, que os compartilham com colegas, alunos e pais. Dessa forma, a equipe pode
acessar com eficácia os canais de comunicação existentes. O feedback dos professores
indica que os alunos gostaram particularmente dos vídeos animados sobre as medidas de
segurança da Covid-19.
Os podcasts que promovem as medidas de segurança da Covid-19 são compartilhados
com líderes e autoridades locais, que os reproduzem em alto-falantes nas
comunidades. Os materiais também são compartilhados em grupos do WhatsApp de
membros da brigada comunitária que foram recrutados antes da pandemia. Assim, a
equipe conseguiu manter contato próximo e apoiar quatro comunidades com cerca de
2.000 habitantes em Teapa e 18 comunidades com cerca de 6.700 habitantes em Jonuta.

Ligações semanais de acompanhamento com líderes comunitários são usadas como canais
de feedback e para monitorar a situação no local. Como explica Gabriel Reyes,
coordenador de campo da ZFRA, “ permanecer em contato regular com as comunidades
também permite que elas solicitem informações específicas e que a equipe crie os
materiais que as pessoas pedem ”. A estreita comunicação bidirecional permite que a
equipe permaneça centrada na comunidade e orientada pela demanda.
Desafios do trabalho comunitário virtual e remoto
É claro que essa nova forma de trabalhar não vem sem desafios. O acesso à Internet pode
ser limitado em áreas remotas, devido ao analfabetismo digital e / ou aos custos de
telefones (inteligentes) e dados móveis. Portanto, as atividades podem não atingir todos
os membros da comunidade e, em particular, as famílias pobres e remotas correm o risco
de serem excluídas. A equipe está ciente disso e explora maneiras de lidar com essas
barreiras. Por exemplo, os vídeos são compartilhados no menor tamanho possível para
reduzir o tráfego de dados. No entanto, a extensão do problema não é clara, pois a equipe
atualmente tem apenas informações incompletas sobre o uso de telefones, redes sociais e
serviços de mensagens pelas comunidades, que eles esperavam ser muito diferentes das
experiências nas cidades.
Outro problema é a confiança da equipe em outras partes interessadas e redes, o que
torna difícil o controle de conteúdo e a avaliação de impacto. Por exemplo, a equipe
confia que seus contatos compartilhem informações e materiais com o resto da
comunidade. No entanto, a equipe e os voluntários da ZFRA estão cientes do risco de que
as informações possam ser utilizadas indevidamente para fins de propaganda e
políticos. Isso é particularmente desafiador em contextos frágeis com conflitos
políticos. Além disso, como o monitoramento e a avaliação rigorosos não são possíveis
devido ao bloqueio, a equipe se limita a evidências anedóticas sobre o impacto das
atividades. Essa evidência geralmente vem dos principais contatos e partes interessadas.
O que aprendemos e como vamos usar isso
As tecnologias digitais, e principalmente as mídias sociais, podem ser ferramentas
poderosas para programas de RRD e resiliência quando as atividades no local e face a face
não podem ser realizadas. O exemplo do México mostra como o acesso à Internet, as
mídias sociais e os serviços de mensagens abrem novas oportunidades para alcançar e
trabalhar mesmo com comunidades remotas e inacessíveis. Explorar e usar essas
oportunidades acelerou com a Covid-19.
Observamos com o Coronavirus e bloqueios relacionados entre países como os
profissionais não estão mais usando a mídia social apenas como uma ferramenta de
comunicação, mas como mecanismos de entrega para o trabalho central em áreas de
conscientização de riscos, workshops de treinamento e desenvolvimento e facilitação de
diálogos bidirecionais com partes interessadas críticas. É importante ressaltar que à

medida que avançamos considerando 'o novo normal', bem como as segundas ondas
potenciais, precisamos antecipar uma estratégia para programação híbrida e entrega de
serviço. Como diz Gabriel Reyes: “ Como coordenador de campo, acho que precisamos
combinar as atividades virtuais e presenciais porque esperamos que a situação atual
continue por um tempo. Estamos explorando maneiras de melhorar nossa comunicação e
atividades virtuais . ”
A crise da Covid-19 pode ser um momento de grandes reformas na RRD e na programação
de resiliência, o que vai acelerar o processo de digitalização de uma forma sem
precedentes. As reformas desencadeadas pela Covid-19 e as capacidades que as
organizações desenvolvem agora irão moldar a RRD e a programação de resiliência no
'novo normal' do mundo pós-Covid-19.
Os benefícios potenciais dessa transformação são claros. Os métodos e ferramentas
digitais permitem que as organizações trabalhem com as comunidades mesmo quando o
acesso não é possível devido a um bloqueio, isolamento, insegurança ou rotas de acesso
intransitáveis devido a inundações. Além disso, o uso de métodos e ferramentas digitais
abre oportunidades sem precedentes para o dimensionamento eficiente de RRD e entrega
de serviços de resiliência e acesso a um público mais amplo. No entanto, desafios como a
exclusão de grupos vulneráveis sem acesso à Internet são graves e precisam ser
resolvidos.
FONTE:https://floodresilience.net/blogs/adaptability-in-times-of-covid-19-exploring-digital-resiliencebuilding

Guia para capitais de recuperação pós-desastre
O projeto Recovery Capitals (ReCap) aplica uma lente de Community Capitals à
recuperação de desastres para aumentar a compreensão sobre as influências de interação
do capital social, construído, financeiro, político, humano, cultural e natural nos
resultados de bem-estar. Seu objetivo é apoiar o bem-estar após desastres, fornecendo
orientação baseada em evidências por meio de uma variedade de recursos em diferentes
formatos para acomodar diferentes estilos de aprendizagem e maneiras de trabalhar.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/72991_recappilot.pdf

Resiliência e interdependências complexas dentro e entre
redes globais de abastecimento de alimentos e
infraestrutura de transporte
Neste artigo, evidências são extraídas de diferentes sistemas, geografias e partes
interessadas para mostrar como uma abordagem mais integrada pode aumentar a
resiliência das redes de infraestrutura de transporte e, consequentemente, das cadeias
globais de abastecimento de alimentos que dependem delas. Os autores se concentram
na resiliência de ponta a ponta de um sistema, não apenas na capacidade de uma
organização de manter a continuidade dos negócios.
Os princípios essenciais propostos no artigo, para aumentar a resiliência do sistema de
transporte de alimentos, são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aceite complexidade e interdependências;
Crie uma conexão entre segurança e resiliência;
Superar a fragmentação entre os atores da cadeia de abastecimento;
Adote uma abordagem de "todos os riscos" para choques e tensões;
Evite criar novas vulnerabilidades;
Transferir conhecimento entre setores.

FONTE:http://www.cerealsgrains.org/publications/cfw/2020/jan-feb/Pages/CFW-65-1-0002.aspx

Resiliência da cadeia de abastecimento alimentar urbana
para crises que ameaçam a segurança alimentar: um
estudo qualitativo
Este estudo tem como objetivo identificar os fatores que podem estar associados à
resiliência do sistema alimentar no nível da organização, como esses fatores podem atuar
na resposta a desastres e como eles podem se relacionar com a confiança das
organizações em sua capacidade de resistir a eventos perturbadores. A pesquisa se
concentra na cidade de Baltimore, Maryland, que está desenvolvendo políticas para
melhorar a capacidade das organizações locais do sistema alimentar de se preparar,

responder e se recuperar de eventos perturbadores e, em última instância, contribuir para
a resiliência do sistema alimentar.
Este estudo identificou 10 fatores que podem contribuir para a resiliência no nível da
organização:
planejamento
formal
de
emergência; treinamento
dos
empregados; atendimento da equipe; redundância de suprimento de alimentos,
fornecedores de alimentos, infraestrutura, localização e prestadores de serviços; seguro; e
aprendizagem pós-evento. Organizações maiores, com melhores recursos e afiliadas a
parceiros nacionais ou governamentais geralmente demonstravam mais fatores de
resiliência em comparação com organizações menores, independentes e sem fins
lucrativos.
Para garantir o acesso confiável a alimentos seguros para todas as pessoas, as
organizações do sistema alimentar devem fortalecer suas operações para se proteger
contra uma variedade de ameaças potenciais. O exame deste estudo de fatores que
contribuem para a resiliência pode ajudar organizações de sistemas alimentares,
pesquisadores e funcionários do governo a identificar prioridades para investigar
vulnerabilidades em diversas operações e estratégias potenciais para melhorar a
resiliência em face de ameaças contínuas e crescentes.
FONTE:https://jandonline.org/action/showPdf?pii=S2212-2672%2818%2931889-6

Centro Integrado do Samu, Defesa Civil e Bombeiros de
Patos de Minas ganha sistema digital
Os equipamentos foram instalados no CICCR na última sexta-feira (14)
O Centro Integrado de Comando e Controle Regional, que integra o Corpo de Bombeiros,
Samu e Defesa Civil de Patos de Minas está completando 5 anos. Nesse período, mais de
130 mil chamados foram atendidos. E a partir de agora, o órgão terá um sistema digital
de atendimento para receber as demandas da população. Os equipamentos foram
instalados no CICCR na última sexta-feira (14).
O Centro Integrado de Comando e Controle Regional – CICCR - é responsável pelos
atendimentos integrados à desastres de urgência e emergência, busca e salvamento e
proteção e defesa civil, através dos telefones 193 do Corpo de Bombeiros, 192 do SAMU e

199 da Defesa Civil. O município de Patos de Minas e outros municípios do Alto Paranaíba
e Noroeste Mineiro em parceria com esses órgãos buscam alcançar cidades modelo para
resiliência a desastres conforme as diretrizes e estratégias das Nações Unidas para
Redução do Risco de Desastres.
O Centro Integrado de Comando e Controle Regional –CICCR - é fundamental para a
melhoria do atendimento dos serviços de urgência e emergência, tornando o Alto
Paranaíba e Noroeste Mineiro cada vez mais resiliente a desastres. Estima-se que o CICCR
em Patos de Minas, desde que foi criado no ano de 2015, já recebeu mais de 130 mil
ligações da comunidade e que mais de 68 mil ocorrências de urgência e emergência foram
atendidas pelo Corpo de Bombeiros, Samu e Defesa Civil de Patos de Minas neste período.
O novo sistema de transmissão via rádio instalado na última sexta-feira (14) vai dar mais
alcance e maior clareza na comunicação das ocorrências. Com maior potência, o sistema
promete um atendimento mais rápido e melhor a população de Patos de Minas e região.
Num primeiro momento, o sistema foi instalado para o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil
e num segundo momento, será instalado também para o Samu.
O CICCR foi criado através da Lei Municipal nº 7169/2015, Lei Municipal nº 7371/2016 e
regulamentado pelo Decreto Municipal nº 4452/2018, e tem como coordenador o
segundo-tenente BM João Fernandes Caixeta. O centro está instalado na Avenida Marabá
nº 901, Bairro Alto Caiçaras, nas dependências do Centro Clínico Universitário do UNIPAM,
em convênio com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e integra, num mesmo
espaço físico, a Defesa Civil de Patos de Minas, o Samu e o Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais. Nesse local, ainda funciona, em tempo real, os atendimentos pelos números
de emergência 193 (CBMMG), 192 (Samu) e 199 (Defesa Civil) para melhor atender à
população.
O órgão é responsável pela gestão de risco de desastres e gestão de desastres, além de
atendimentos integrados operacionais de urgência e emergência relacionados ao
atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento, socorro, prevenção, proteção e defesa
civil no município.
Na região do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, há ainda mais três centrais operativas via
192, localizadas nas sedes dos municípios de Unaí, Patrocínio e Paracatu, que são
diretamente coordenadas pelo CICCR de Patos de Minas/MG, com área de abrangência do
12º Batalhão de Bombeiros Militar, que compreende um total de 33 municípios.

Segundo o Coordenador do CICCR, o próximo passo é a efetivação do Projeto AlertaPatos
que vai emitir alertas para a prevenção de desastres.
FONTEhttps://www.patoshoje.com.br/noticia/centro-integrado-do-samu-defesa-civil-ebombeiros-de-patos-de-minas-ganha-sistema-digital-47478.html

Como os residentes de casas móveis entendem e
respondem aos avisos de tornado
Os residentes de casas móveis experimentam taxas de mortalidade mais altas devido a
tornados do que os residentes de “casas fixas”. No entanto, faltam pesquisas sobre como
os residentes de casas móveis entendem e respondem aos avisos de tornado. Essa
pesquisa pode ajudar os meteorologistas e seus parceiros a comunicar melhor o risco de
tornado. Realizamos quatro pesquisas com residentes do sudeste dos Estados
Unidos. Essa região tem a maior concentração de fatalidades e tornados assassinos, em
parte por causa da alta densidade de casas móveis. As descobertas revelam que o sistema
de alerta de tornado de hoje prepara inadequadamente os residentes de casas móveis
para responder com segurança aos tornados. O estudo oferece recomendações sobre
como melhorar a comunicação de tornado para residentes de casas fixas e móveis.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73006_wcasd1700801.pdf

Implementando pesquisas para apoiar a redução do risco
de desastres
Um dos desafios enfrentados pela redução do risco de desastres é a lacuna entre a
pesquisa e a prática. Apesar do investimento considerável em pesquisa de redução de
risco de desastres financiada e comissionada, a aplicação dos resultados da pesquisa à
prática operacional frequentemente fica atrasada, se é que é implementada. Este artigo
aborda a necessidade de compreender os antecedentes da implementação e identifica as
atividades envolvidas no processo de utilização da pesquisa. Este artigo relata as
descobertas que levaram ao desenvolvimento de uma matriz de maturidade de utilização
de pesquisa que abrange quatro níveis de maturidade, sendo: básico, em
desenvolvimento, estabelecido e líder. Este estudo envolveu colaboração e discussão com
profissionais de serviços de emergência e um modelo conceitual dos elementos

necessários para apoiar a implementação da pesquisa foi identificado. Este modelo sugere
que os quatro elementos desempenham papéis importantes na implementação eficaz. O
estudo reuniu informações de profissionais de serviços de emergência e suas partes
interessadas sobre o significado dos resultados da pesquisa e o que, se houver alguma
coisa, precisa ser mudado. Os resultados do estudo podem ajudar o pessoal dos serviços
de emergência a avaliar as práticas organizacionais para melhorar a utilização da pesquisa
dentro do setor de emergência e contribuir para maiores resultados de redução do risco
de desastres.
FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/7847/ajem_15_2020-07.pdf

Engajamento das partes interessadas para a gestão de
desastres em comunidades planejadas
O envolvimento das partes interessadas é uma parte importante do planejamento para
emergências e desastres. Este artigo descreve e discute os processos de envolvimento,
particularmente o compartilhamento de informações, entre os gestores de desastres do
governo local, planejadores do uso da terra e o desenvolvedor de uma grande
comunidade planejada em Logan City, no sudeste de Queensland. Devido à sua grande
escala e importância para a economia local, este empreendimento foi designado como
Área de Desenvolvimento Prioritário pelo Governo de Queensland, o que significa que os
processos de aprovação são administrados pelo estado e não pelo governo local. Este
estudo descobriu que os gestores locais de desastres estão ansiosos para promover o
planejamento estratégico de desastres, melhorando seu envolvimento com os processos
de planejamento, desenvolvimento e avaliação em nível estadual que regem as áreas de
desenvolvimento prioritárias. A colaboração com 'gerentes locais' surge como um
caminho potencial a seguir. Uma melhor compreensão das funções, responsabilidades,
informações acessíveis e oportunidades de colaboração entre as partes interessadas e
entre a gestão de desastres e as estruturas de planejamento pode facilitar melhores
resultados para a gestão de emergências e desastres.
FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/7842/ajem_13_2020-07.pdf

Na linha de frente: a mudança climática ameaça a saúde
dos trabalhadores da América

Este relatório reúne as pesquisas mais recentes junto com novos relatórios para entender
melhor os muitos riscos relacionados ao clima que os trabalhadores enfrentam e como
eles podem ser tratados para melhorar a segurança do trabalhador em nosso mundo em
mudança. Além de ações urgentes e ambiciosas para eliminar a poluição das mudanças
climáticas, este relatório recomenda que legisladores e reguladores federais tomem as
seguintes medidas para adaptar os locais de trabalho a um mundo cada vez mais
perturbado pelo clima (p. 5):







Modernizar nossas leis e políticas de saúde e segurança para lidar com as
realidades da crise climática e garantir que o financiamento e a equipe de
fiscalização estejam à altura do desafio de proteger os trabalhadores.
Fortalecer o papel dos sindicatos e outras organizações de trabalhadores para
garantir que os trabalhadores sejam parceiros plenos no esforço de proteger sua
saúde e segurança contra as mudanças climáticas.
Crie um sistema melhor para rastrear, analisar e agir rapidamente sobre ameaças
existentes e emergentes à saúde e à segurança dos trabalhadores.
Apoiar pesquisas sobre as melhores intervenções de saúde e segurança para
proteger a saúde dos trabalhadores das mudanças climáticas.

FONTE:https://www.nrdc.org/sites/default/files/front-lines-climate-change-threatens-workers-reportsp.pdf

Artigo temático do Grupo Europeu de Ciência e Tecnologia
(E-STAG) sobre risco de incêndio
Embora a crise do COVID-19 continue a impactar a Europa, consumindo a maior parte da
atenção e recursos, outros riscos de desastre ainda permanecem. Para uma área cada vez
maior da Europa, as condições climáticas estão contribuindo para uma perigosa
temporada de incêndios florestais, exacerbada por uma paisagem de risco em mudança. O
documento temático do European Science and Technology Group (E-STAG) sobre
incêndios florestais visa explicar alguns fatores-chave desta evolução para compreender o
risco, reduzi-lo e evitar as graves consequências dos incêndios florestais que têm afetado
fortemente a Europa nos últimos anos.
FONTE:https://www.undrr.org/publication/european-science-and-technology-group-e-stagthematic-paper-fire-risk

O papel da experiência e diferentes fontes de
conhecimento na formação da consciência sobre o risco de
inundações
Compreender o que torna as pessoas vulneráveis a inundações é fundamental para
informar o processo de gerenciamento de risco. Medidas não estruturais, como
comunicação de risco, podem reduzir a vulnerabilidade, melhorando a consciência do
risco de inundação, mas exigem um entendimento profundo de quais fatores influenciam
a consciência de risco e como. Analisamos e desvendamos o papel da experiência e do
conhecimento sobre enchentes realizando uma pesquisa em um município no nordeste da
Itália que foi atingido por uma enchente em 2018. Os resultados mostram que a
experiência anterior com enchentes influencia não apenas a consciência de risco direta,
mas também indiretamente, por meio do conhecimento que foi obtido dessa
experiência. Além disso, definições específicas (em oposição às genéricas) de experiência
foram consideradas mais adequadas para explorar seus efeitos na consciência de risco.
FONTE;https://www.preventionweb.net/files/73000_water1202130v2.pdf

FAO lança plataforma para reduzir perda e desperdício de
alimentos
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) divulgou uma
plataforma abrangente para ajudar a comunidade global a intensificar as ações para
reduzir a perda e o desperdício de alimentos.
A agência da ONU e seus parceiros pedem mais esforços e se preparam para o Dia
Internacional da Conscientização sobre a Perda e o Desperdício de Alimentos – que será
comemorado pela primeira vez em 29 de setembro.
A Plataforma Técnica de Medição e Redução de Perda e do Desperdício de
Alimentos reúne informações sobre medição, redução, políticas, alianças, ações e
exemplos de modelos de sucesso aplicados na redução da perda e do desperdício de
alimentos em todo o mundo.

“Desperdiçar alimentos significa desperdiçar recursos naturais escassos, aumentar os
impactos das mudanças climáticas e perder a oportunidade de alimentar uma população
crescente no futuro”, disse o diretor-geral da FAO, QU Dongyu, no lançamento da
plataforma.
O evento também proporcionou uma oportunidade de aumentar a conscientização sobre
o próximo Dia Internacional de Conscientização sobre a Perda e o Desperdício de
Alimentos, que visa enfatizar como isso pode contribuir para o desenvolvimento
sustentável.
O diretor da FAO pediu aos setores público, privado e aos indivíduos, que promovam,
controlem e expandam políticas, inovações e tecnologias para reduzir a perda e o
desperdício de alimentos, além de garantir que o primeiro dia internacional seja
significativo e influente.
QU Dongyu somou esforços ao seu apelo por maiores esforços para reduzir a perda e o
desperdício de alimentos – especialmente em um momento em que a COVID-19 expôs
ainda mais as vulnerabilidades e a necessidade de sistemas alimentares mais resilientes –
por meio de representantes de uma série de organizações parceiras e estados membros
da FAO.
“A perda e o desperdício bobo são um sinal de sistemas alimentares em perigo”, disse
Lawrence Haddad, diretor-executivo da Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN na
sigla em inglês), enquanto aponta que “os alimentos nutritivos são os mais perecíveis e,
portanto, os mais vulneráveis à perda. Não só se perdem alimentos, mas também se
perde a segurança alimentar e a nutrição”.
“Abordar a perda e o desperdício de alimentos com informações e evidências precisas em
nível nacional é uma tentativa de criar um sistema alimentar que atenda à saúde
planetária e humana”, disse Geeta Sethi, conselheira e líder global de sistemas
alimentares do Banco Mundial, acrescentando: “mas para saber o que é uma prioridade
política para um país e, portanto, quais os investimentos e intervenções necessários,
requer bons dados e evidências. Esta plataforma é muito relevante.”
Principais informações sobre a plataforma
A plataforma é uma porta de entrada para todos os recursos de perda e desperdício de
alimentos da FAO, incluindo: a maior coleção de dados online sobre quais alimentos são
perdidos e desperdiçados e onde; fórum de discussão sobre redução da perda de
alimentos; exemplos de iniciativas de sucesso; cursos de e-learning; relatório de políticas
da perda e desperdício de alimentos no contexto da pandemia de COVID-19; e dicas sobre
o que todos podem fazer para reduzir o desperdício de alimentos.

Ele também se conecta a portais de parceiros de desenvolvimento, servindo como uma
fonte única de todo o conhecimento sobre perda e desperdício de alimentos.
A plataforma consolidada foi possível graças ao financiamento da Cooperação Suíça para o
Desenvolvimento.
Por que reduzir a perda e o desperdício de alimentos?
A redução da perda e do desperdício de alimentos pode trazer muitos benefícios: mais
alimentos disponíveis para os mais vulneráveis; uma redução nas emissões de gases de
efeito estufa; menos pressão sobre os recursos terrestres e hídricos; e aumento da
produtividade e crescimento econômico.
Para que isso aconteça, o diretor-geral da FAO e parceiros convidam para a candidatura
de inovações – tanto tecnológica como operacional – como por exemplo, encontrar
soluções tecnológicas para a gestão pós-colheita, novas formas de trabalhar em conjunto,
melhor embalagem dos alimentos – bem como relaxar nos regulamentos e padrões sobre
requisitos estéticos para frutas e vegetais; melhores hábitos de consumo; políticas
governamentais destinadas a reduzir o desperdício de alimentos, assim como diretrizes
para redistribuir o excedente de alimentos seguros para os necessitados por meio de
bancos de alimentos; e construção de alianças, inclusive fora do setor de alimentos, por
exemplo, com atores climáticos.
A FAO acredita que intervenções, como informar o público sobre como reduzir o
desperdício de alimentos, investir na infraestrutura da cadeia de abastecimento, treinar os
agricultores em melhores práticas e reformar os subsídios aos alimentos que
involuntariamente levam a mais perdas e desperdícios de alimentos são medidas
pequenas em comparação com outras.
Corrigir o ciclo negativo de perda e desperdício de alimentos aproximaria o mundo da
meta do acordo de Paris de 2015 de limitar o aquecimento global a menos de 2°C. Por
exemplo, reduzir a perda de alimentos em 25% compensaria os danos ambientais que
seriam causados pelo uso futuro da terra para a agricultura. Isso significa não ter que
destruir mais florestas com consequências devastadoras para as mudanças climáticas e a
biodiversidade para produzir mais alimentos.
As inovações tecnológicas também podem combater o impacto ambiental indesejável
enquanto economizam alimentos. No Quênia e na Tanzânia, por exemplo, a tecnologia de
resfriamento movido a energia solar para resfriar o leite – por meio de um projeto
apoiado pela FAO e pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) –
ajudou a prevenir perdas de leite sem criar qualquer emissão adicional de gases de efeito
estufa. A mesma tecnologia economiza três milhões de litros de água por ano na Tunísia.
Explicação da perda e desperdício de alimentos

Alimentos são perdidos quando são estragados ou derramados antes de chegar ao
produto final ou ao varejo. Por exemplo, laticínios, carne e peixe podem estragar no
trânsito devido ao transporte não refrigerado e às instalações de armazenamento
refrigerado inadequados.
A FAO estima que 14% dos alimentos são perdidos dessa forma, avaliados em US$ 400
bilhões anuais. Em termos de emissões de gases de efeito estufa (GEE), os alimentos
perdidos estão associados a cerca de 1,5 gigatoneladas de CO2 equivalente.
As perdas são maiores nos países em desenvolvimento, a exemplo de 14% na África
Subsaariana e 20,7% no Sul da Ásia e na Ásia Central, enquanto nos países desenvolvidos,
como por exemplo, Austrália e Nova Zelândia, são em média cerca de 5,8%.
As principais perdas são em tubérculos de raízes e oleaginosas (25%), frutas e vegetais
(22%) e carne e produtos animais (12%).
Os alimentos são desperdiçados quando são descartados pelos consumidores ou
descartados no varejo devido à sua incapacidade de atender aos rígidos padrões de
qualidade ou, muitas vezes, devido a um mal-entendido sobre a marcação da data no
produto.
A medição do desperdício de alimentos é uma questão complexa. Sabemos, porém, que o
alimento que nunca é consumido representa um desperdício de recursos, como trabalho,
terra, água, solo e sementes, e aumenta em vão as emissões de gases de efeito estufa.
FONTE:http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/en/

Novo padrão global para o setor de mineração visa
melhorar a segurança das instalações de rejeitos

Padrão para gestão de rejeitos foi desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente, Princípios para o Investimento Responsável e Conselho Internacional de
Mineração e Metais após o trágico rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho
em 25 de janeiro de 2019. Foto: Pixabay
Um padrão para a gestão segura dos rejeitos da mineração foi lançado por uma aliança
internacional com o objetivo de se tornar o primeiro padrão global desse tipo a ser
aplicado às instalações existentes e futuras, independentemente da localização, para
evitar danos às pessoas e ao meio ambiente.
O Padrão Global da Indústria para a Gestão de Rejeitos foi desenvolvido a partir da
Revisão Global de Rejeitos (RGR), um processo independente organizado conjuntamente
pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Princípios para o
Investimento Responsável (PRI) e Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM)
após o trágico rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho em 25 de janeiro de
2019.
O conjunto de diretrizes reforça práticas atuais no setor de mineração ao integrar fatores
sociais, ambientais, técnicos e econômicos locais, e abrange todo o ciclo de vida das
estruturas de disposição de rejeitos – desde a seleção do local, projeto e construção,
passando pelo gerenciamento e monitoramento, até o fechamento e pós-fechamento.
Com a ambição de evitar qualquer dano às pessoas e ao meio ambiente, o novo padrão
estabelece critérios significativamente mais rigorosos para o setor alcançar sólidos
resultados sociais, ambientais e técnicos. Além de ampliar a responsabilização aos mais
altos níveis organizacionais e prever novos requisitos de supervisão independente, o
Padrão também estabelece expectativas claras em relação ao cumprimento de requisitos
globais de transparência e divulgação, ajudando a melhorar a compreensão das partes
interessadas.

Cada um dos co-organizadores endossou o Padrão e defende sua implementação ampla e
eficaz em todo o setor:
• O PNUMA apoiará os governos que desejarem utilizar e incorporar o novo padrão a suas
leis e políticas nacionais ou estaduais.
• Os PRI, que representam US$ 103,4 trilhões em ativos sob gestão, elaborarão uma
declaração de expectativas de investidores para apoiar todas as empresas de mineração
na implementação do Padrão.
• As empresas associadas do ICMM implementarão o Padrão como um compromisso de
associação, o que inclui a realização de validações robustas no nível local e avaliações
externas.
“É com enorme satisfação que apresento o Padrão Global da Indústria para a Gestão de
Rejeitos, que estabelece um precedente para a gestão segura de estruturas de disposição
de rejeitos com o objetivo de alcançar a meta de dano zero”, afirmou Bruno Oberle,
presidente da Revisão Global de Rejeitos.
“O catastrófico rompimento da barragem de rejeitos da mina do Córrego do Feijão, da
Vale, em Brumadinho, foi uma tragédia humana e ambiental que demandou ações
decisivas e adequadas para melhorar a segurança e fortalecer a governança das estruturas
de disposição de rejeitos em todo o mundo. Para mim, é uma satisfação especial entregar
um documento que reflete e aborda a complexidade e a natureza multidisciplinar de uma
gestão de rejeitos robusta”, declarou Oberle.
“Foi um privilégio liderar esse trabalho e agora faço um apelo para que todas as empresas
de mineração, governos e investidores usem o Padrão e continuem trabalhando juntos
para melhorar a segurança de todas as estruturas de disposição de rejeitos do mundo.
Espero que o Padrão seja apoiado por um órgão independente que possa manter a
qualidade e refiná-lo e fortalecê-lo ainda mais ao longo do tempo”, complementou.
Para Ligia Noronha, diretora da Divisão de Economia do PNUMA, a abordagem de
gerenciamento de estruturas de disposição de rejeitos da mineração deve colocar a
segurança em primeiro lugar, priorizando a segurança ambiental e humana em ações de
gestão e operações locais. “O Padrão Global da Indústria para a Gestão de Rejeitos
constitui um importante marco em prol da consecução da ambiciosa meta de evitar
qualquer dano às pessoas e ao meio ambiente causado por rompimentos de estruturas de
disposição de rejeitos. Seu impacto dependerá do nível de sua adoção e o PNUMA seguirá
trabalhando no sentido de promover sua implementação”, afirmou.
Adam Matthews, diretor de Ética e Engajamento da Equipe de Investimentos do Conselho
de Pensões da Igreja da Inglaterra (que representa os PRI), explicou que durante décadas,
as pessoas exigiram o desenvolvimento de um padrão global que promovesse a adoção de
melhores práticas.

“É trágico que foi preciso o desastre de Brumadinho para isso acontecer, mas uma
parceria inédita foi formada para superar um desafio sistêmico enfrentado pelo setor de
mineração e agora estamos empenhados em fazer dessa uma prática comum em todas as
operações. Pela primeira vez, temos um modelo global que vai além das melhores práticas
existentes, estabelecendo o Padrão mais abrangente já produzido pelo qual os
investidores responsabilizarão as empresas na sua implementação”, ressaltou.
Para Tom Butler, diretor executivo do Conselho Internacional de Mineração e Metais, “o
ICMM e seus membros – que representam cerca de um terço do setor global – têm um
compromisso inabalável com a promoção de uma gestão mais segura de estruturas de
disposição de rejeitos”. “O Padrão será integrado aos atuais compromissos dos membros
do ICMM, que incluem a verificação e validação externas, e estamos trabalhando no
desenvolvimento de orientações de apoio”, informou.
O documento abrange seis tópicos principais: comunidades afetadas; base integrada
conhecimentos; projeto, construção, operação e monitoramento de estruturas
disposição de rejeitos; gestão e governança; resposta a emergências e recuperação
longo prazo; e divulgação pública e acesso à informação. Esses tópicos contêm
princípios e 77 requisitos auditáveis específicos que os operadores devem cumprir.
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O lançamento é apoiado por outros dois documentos, publicados de forma independente
pelo presidente da RGR: um compêndio detalhado de artigos que exploram diversas
questões operacionais e de governança relacionadas a rejeitos e um relatório sobre o
feedback colhido na consulta pública.
A RGR foi presidida pelo Dr. Oberle e contou com o apoio de um painel multidisciplinar de
especialistas e com a contribuição de um Grupo Consultivo de Múltiplas Partes
Interessadas. A revisão, que envolveu um amplo processo de consulta pública com
comunidades afetadas, representantes do governo, investidores, organizações
multilaterais e partes interessadas do setor de mineração, fundamenta-se nas boas
práticas existentes e em lições aprendidas com rupturas de estruturas de disposição de
rejeitos ocorridas no passado.
O Padrão Global da Indústria para a Gestão de Rejeitos está disponível em aqui em inglês,
português, russo, francês, espanhol, chinês e japonês.
Leia o documento completo em Português aqui.
Sobre o ICMM
O Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM) é uma organização internacional
dedicada a promover uma indústria de mineração e metais segura, justa e sustentável.
Reunindo 27 empresas de mineração e metais e 37 associações regionais e de
commodities, o ICMM fortalece o desempenho ambiental e social e serve como um
catalisador de mudanças, aprimorando a contribuição da mineração para a sociedade.

Todas as empresas associadas do ICMM cumprem os Princípios de Mineração da
organização, que incorporam requisitos ambientais, sociais e de governança abrangentes,
mecanismos robustos de validação local de expectativas de desempenho e a verificação
confiável de relatórios de sustentabilidade corporativos.
Sobre o PNUMA
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) é a principal autoridade
ambiental global que determina a agenda internacional sobre o meio ambiente, promove
a implementação coerente da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável no
Sistema das Nações Unidas e serve como autoridade defensora do meio ambiente no
mundo. A missão do PNUMA é desempenhar um papel de liderança e encorajar parcerias
na proteção do meio ambiente, inspirando, informando e permitindo que países e pessoas
melhorem sua qualidade de vida sem comprometer as gerações futuras.
Sobre os PRI
Os Princípios para o Investimento Responsável (PRI) são o principal defensor mundial do
investimento responsável. A iniciativa trabalha para compreender as implicações de
investimento dos fatores ambientais, sociais e de governança (ASG) e apoiar sua rede
internacional de investidores signatários na incorporação desses fatores a suas decisões
de investimento e propriedade. Os PRI buscam defender o interesse de longo prazo de
seus signatários, dos mercados financeiros e economias em que atuam e, em última
análise, do meio ambiente e da sociedade como um todo. Nesse processo, a iniciativa está
sendo representada por John Howchin, do Conselho de Ética da Suécia, e Adam
Matthews, do Conselho de Pensões da Igreja da Inglaterra.
Contatos para imprensa:
Antonia Mihaylova, Gerente de Projeto, Revisão Global de Rejeitos
Marie Daher-Corthay, Oficial de Comunicação, PNUMA, +973 3695 5988
Rojin Kiadeh, Especialista de Comunicação, Princípios para o Investimento Responsável
Kira Scharwey, Oficial Sênior de Comunicação, Conselho Internacional de Mineração e
Metais, +44 (0) 7483 092315
https://globaltailingsreview.org/wp-content/uploads/2020/08/global-tailingsstandard_spreads_PT.pdf

Monitor de safra para relatório de alerta precoce: agosto
de 2020

O GEOGLAM Crop Monitor for Early Warning (CM4EW) é uma avaliação consensual
internacional e transparente de múltiplas fontes das condições de cultivo, status e
condições agroclimáticas que provavelmente impactarão a produção global. O CM4EW
informa sobre os riscos climáticos, como secas, inundações e condições meteorológicas
extremas, bem como pragas e doenças nas colheitas, como parte de seu monitoramento
de países em risco de fome e para fornecer avisos antecipados de quebras de safras
iminentes. O relatório CM4EW é publicado online todos os meses. Este problema cobre as
condições em agosto de 2020.
FONTE:https://cropmonitor.org/index.php/cmreports/earlywarning-report/

Perspectivas sobre a demanda de seguro contra
inundações fora da planície de inundação de 100 anos
O seguro contra inundações é uma parte vital da resiliência familiar. As famílias seguradas
podem se recuperar mais rápida e completamente após uma enchente do que aquelas
sem cobertura. O seguro fornece fundos confiáveis para financiar o reparo e a
reconstrução sem a necessidade de usar economias, alterar o consumo, fazer
empréstimos ou esperar o que muitas vezes é insuficiente e atrasada na assistência
federal a desastres. No entanto, apesar dos benefícios de resiliência do seguro, muitas
famílias em risco de inundação não têm uma apólice de inundação, embora o Programa
Nacional de Seguro contra Inundações (NFIP) tenha disponibilizado cobertura contra
inundações para as comunidades participantes nos últimos 50 anos.
Principais conclusões:






A divulgação sobre o risco de inundação fora da Área Especial de Risco de
Inundação (SFHA) é limitada e a compra de seguro contra inundações não é
necessária;
Três motivadores do seguro contra enchentes fora do SFHA: (1) enchentes
recentes ou repetidas fora do SFHA, (2) divulgação ativa e contínua e educação
sobre o risco de enchentes e seguro contra enchentes e (3) renda pessoal
disponível suficiente entre os consumidores para pagar a cobertura contra
enchentes ; e
Este trabalho sugere que o alcance direcionado, especialmente após uma
enchente, pode ajudar a incentivar uma maior compra de seguro contra enchentes
fora do SFHA. Além disso, é necessário um programa para ajudar as famílias de
baixa renda com os custos do seguro contra inundações.

FONTE:https://riskcenter.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2020/05/Perspectives-on-FloodInsurance-Demand-Outside-the-100-Year-Floodplain.pdf

Mudanças climáticas: um programa piloto de migração
climática poderia aumentar a resiliência do país e reduzir a
exposição fiscal federal
O aumento do nível do mar devido à mudança climática ameaça áreas onde vivem
milhões de americanos. Em todas, exceto nas projeções mais baixas, a retirada ou
realocação de comunidades de áreas costeiras será inevitável, de acordo com o Programa
de Pesquisa de Mudança Global dos EUA. Uma maneira de se preparar é se afastar
preventivamente das áreas vulneráveis. Mas poucas comunidades consideraram essa
migração climática. Há algum financiamento federal relacionado, mas é difícil de usar para
a migração climática porque os programas são projetados para atender a outras
prioridades. Este estudo recomenda que o Congresso considere o estabelecimento de um
programa piloto federal para ajudar as comunidades interessadas na realocação.
FONTE:https://www.gao.gov/assets/710/707961.pdf
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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
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