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Campanha da OPAS incentiva apoio mútuo contra o 
estresse na pandemia 

 
As comunidades devem apoiar seus membros para ajudá-los a lidar com o estresse 
durante a pandemia de COVID-19, disse a Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS) antes do lançamento de sua campanha anual da Semana do Bem-Estar, que vai de 
12 a 19 de setembro deste ano. 

A Semana do Bem-Estar 2020 destaca a campanha “Juntos Somos Mais Fortes”, que visa 
conscientizar sobre a saúde mental, a participação comunitária e a fornecer ferramentas e 
informações para promover o apoio psicossocial em tempos difíceis. 



A campanha foi lançada no Caribe, em julho deste ano, pela OPAS em colaboração com o 
Banco de Desenvolvimento do Caribe. 

A iniciativa pede às pessoas que “observem, escutem e se conectem” com outros para 
ajudá-los a manejar situações de muito estresse e vinculá-los aos serviços de apoio. As 
pessoas também podem usar seus próprios pontos fortes e habilidades para ajudar os 
vizinhos da maneira que puderem. 

“Cada um de nós tem pontos fortes que podem nos ajudar a enfrentar os momentos 
difíceis”, disse a diretora da OPAS, Carissa F. Etienne. 

“Vamos buscar maneiras de colocar essas habilidades em bom uso para apoiar aqueles ao 
nosso redor – especialmente aqueles que mais precisam, incluindo pessoas que perderam 
entes queridos ou estão enfrentando fardos e barreiras que existiam muito antes da 
pandemia, mas que pioraram por causa dela”. 

A campanha distribuiu materiais sobre primeiros socorros psicológicos, uma resposta 
humana, solidária e prática a uma pessoa que está sofrendo e pode precisar de apoio. 
Além disso, incluiu considerações especiais sobre segurança e prevenção de doenças 
enquanto se fornece ajuda durante a pandemia de COVID-19. 

Semana do Bem-Estar 

Desde o seu início em 2011, a Semana do Bem-Estar tem feito um chamado à ação para 
combater as doenças não transmissíveis e fazer da escolha saudável a opção mais fácil. Em 
2018, a campanha se expandiu de um foco na doença para destacar como a promoção da 
saúde é essencial no nível comunitário. 

A campanha não se concentra apenas na prevenção, mas também no apoio ao 
empoderamento e engajamento de indivíduos, construindo comunidades saudáveis e 
facilitando a colaboração, ao mesmo tempo que promove a saúde. 

Países e territórios nas Américas também realizarão seus próprios eventos nacionais e 
locais da Semana do Bem-Estar. 

FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6278:opas-
incentiva-comunidades-a-apoiarem-as-pessoas-no-enfrentamento-da-pandemia-de-covid-19&Itemid=839 

 

Preparar o mundo para outra eventual pandemia custaria 
U$ 5 por pessoa  



O mundo tem que se preparar para enfrentar uma nova pandemia se necessário. A 
recomendação é parte de um novo relatório da OMS e do Banco Mundial, divulgado nesta 
segunda-feira.  

O documento “Um Mundo em Desordem” foi preparado pela Comissão de Avaliação de 
Preparação Global, criada pelas duas organizações há dois anos.   

Lições  

Segundo o relatório, “a pandemia de Covid-19 está sendo um teste duro sobre a 
preparação do mundo.”  

A Comissão diz que houve pouco progresso em ações exigidas no primeiro relatório. Para 
o grupo, “essa falta de liderança está agravando a pandemia.”  

Uma das lições é que o retorno do investimento nessa área é imenso. Cerca de US$ 11 
trilhões já foram gastos na resposta à Covid-19 e a ONU ainda espera perdas de mais US$ 
10 trilhões.   

Segundo a pesquisa, um investimento de US$ 5 por pessoa seria suficiente para preparar a 
comunidade internacional para uma próxima crise e minimizar suas consequências.   

Recomendações  

O relatório pede cinco ações urgentes. Primeiro: uma liderança responsável, seguida de 
cidadania engajada, sistemas fortes e ágeis de segurança sanitária, investimento 
sustentado e preparação.  

Falando a jornalistas, em Genebra, o diretor-geral da OMS. Tedros Ghebreyesus disse 
que “o mundo lança dinheiro sobre uma epidemia, mas pouco faz para prevenir a 
próxima."  

O mundo lança dinheiro sobre uma epidemia, mas pouco faz para prevenir a próxima 
Segundo ele, muitas análises e recomendações são feitas, mas muitas ficam sem resposta. 
O que seria como “esperar a queda do avião para só depois pedir mais inspeções de 
segurança.”  

Tedros disse ainda que o mundo precisa “cooperar, planejar a longo prazo e perceber que 
gastos com saúde e preparação não são caridade, mas um investimento no futuro.”  

Covid-19  

 
Sistemas de saúde públicos fortes podem ajudar a combater disseminação de um novo 
vírus, Universidade de Oxford/John Cairns 
A pandemia de Covid-19 teve um grande impacto na vida das pessoas, na saúde, 
economia e em toda a sociedade atingindo todos os países.  



Segundo o chefe da OMS, “muitos que tiveram um bom desempenho são aqueles que 
aprenderam com surtos anteriores, como Sars, Mers, H1N1, ebola e outros.”  

Ele diz que a Covid-19 não será a última pandemia, nem a última emergência global de 
saúde. Por isso, os Estados-membros devem construir “sistemas de saúde pública para 
garantir que uma pandemia dessa magnitude e gravidade nunca aconteça novamente."  

Para Tedros “com os investimentos políticos e financeiros certos, é possível prevenir e 
mitigar futuras pandemias e proteger gerações vindouras."  

Até esta segunda-feira, tinham sido confirmados quase 30 milhões de casos  em todo o 
mundo e cerca de 922 mil mortes.   

FONTE:https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_AWID_ES_2020_EN.pdf 

 

 

ONU alerta para restrição da democracia durante a 
pandemia 

Marcando o Dia Internacional da Democracia, lembrado nesta terça-feira (15), o 
secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, gravou uma mensagem em vídeo 
destacando que, desde o início da pandemia, a emergência tem sido utilizada em vários 
países para restringir os processos democráticos e o espaço cívico. 

“Isso é especialmente perigoso em lugares onde as raízes da democracia são superficiais e 
os controles e equilíbrios institucionais são fracos”, disse Guterres. 

Enquanto o mundo enfrenta a COVID-19, acrescentou, a democracia é crucial para 
garantir o livre fluxo de informações, a participação na tomada de decisões e a 
responsabilização pela resposta à pandemia. 

“A crise também está destacando – e agravando – injustiças há muito negligenciadas, de 
sistemas de saúde inadequados a lacunas de proteção social, desigualdades digitais e 
acesso desigual à educação; da degradação ambiental à discriminação racial e violência 
contra as mulheres. Junto às profundas perdas humanas, essas desigualdades são elas 
próprias ameaças à democracia.” 

Bem antes da pandemia, continua o secretário-geral, a frustração já vinha aumentando e 
a confiança nas autoridades públicas diminuía. “A falta de oportunidades estava gerando 
inquietação econômica e agitação social. Hoje, está claro que os governos devem fazer 



mais para ouvir as pessoas que pedem mudanças, para abrir novos canais de diálogo e 
para respeitar a liberdade de reunião pacífica.” 

“Neste Dia Internacional da Democracia, aproveitemos este momento crucial para 
construir um mundo mais igualitário, inclusivo e sustentável com pleno respeito pelos 
direitos humanos”, concluiu António Guterres. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/09/1726182 

 

Começa 75ª Sessão da Assembleia Geral em ano crítico 
para luta contra COVID-19 

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, advertiu os países para um “ano 
crítico na vida da organização” que continuará a resposta ao impacto imediato da 
pandemia da COVID-19. 

Ele fez a declaração na sessão de abertura da 75ª Assembleia Geral, dizendo que é preciso 
reforçar os sistemas de saúde, apoiar o desenvolvimento e a distribuição equitativa de 
tratamentos e vacinas. 

Responsabilidade 

Guterres cumprimentou o embaixador turco Volkan Bozkir, que assumiu o cargo de 
presidente da Assembleia Geral. O novo líder diz que o momento de crise revela a 
responsabilidade de fortalecer a fé das pessoas na cooperação multilateral e nas 
instituições internacionais, tendo a ONU como centro. 

Este ano, a pandemia de COVID-19 obrigou a organização a realizar o debate geral de 
forma virtual com chefes de Estado e de Governo a partir de 22 de setembro. 

Para Bozkir, é preciso ter um diálogo franco, transparente e orientado para resultados 
“sobre o que deu errado nos esforços para conter o vírus” e “o que deve ser feito para 
evitar uma situação similar” no futuro. 

De acordo com o presidente, os países precisam se questionar e responder acerca da 
possível distribuição de uma vacina de forma justa e equitativa. Para ele, “essa não é 
apenas uma questão de saúde e economia, mas de ética da mais profunda forma”. 

O presidente da Assembleia Geral enumerou cinco prioridades para seu mandato que 
farão dos 75 anos das Nações Unidas um momento de revitalizar o espírito de 
cooperação, pedra fundamental da organização. 



Mandato 

Em segundo lugar, ele apontou que o órgão deve “refletir sobre seu próprio trabalho e 
abraçar as reformas a fim de ser eficaz e relevante”. Como terceiro ponto, ele mencionou 
ações para melhorar o cumprimento do mandato da ONU ouvindo as pessoas que são 
servidas pela organização. 

Em relação à quarta prioridade, ele disse que ao iniciar a Década de Ação para 
implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável deve ser incentivado o uso de 
tecnologias emergentes, com o reforço de dados e ações orientadas a obter resultados 
“para garantir que ninguém seja deixado para trás”. 

Bozkir destacou ações para promover o empoderamento das mulheres, nas quais 
“defenderá a igualdade de gênero em toda a agenda da sessão” como sua quinta 
prioridade. 

O antecessor dele, Tijjani Muhammad-Bande, disse ter havido avanços em questões sobre 
paz e segurança, direitos humanos e desenvolvimento, os três pilares das Nações Unidas. 

Para o ex-presidente da Assembleia Geral, a Organização deve continuar a enviar uma 
mensagem clara de que o órgão “estará sempre do lado daqueles que sofreram os efeitos 
da COVID-19”, e os que perderam seus entes queridos devido ao vírus. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/09/1726372 

 

Indo além dos números: o que a pandemia COVID-19 
significa para a segurança de mulheres e meninas 
 
Desde o início dos bloqueios e restrições de quarentena decretados pelos governos para 
responder à pandemia COVID-19, o mundo está testemunhando uma onda horrível - uma 
onda do que já era uma epidemia - na violência baseada no gênero (VBG), 
particularmente parceiro íntimo violência. Uma infinidade de relatos de todo o mundo 
indicou um aumento nos casos relatados, bem como mortes. No entanto, ao mesmo 
tempo, alguns dos números mostram realmente o oposto - que menos sobreviventes de 
VBG estão contatando provedores de serviços do que antes da pandemia. Para tomar 
decisões eficazes sobre políticas e programas, governos, formuladores de políticas e 
doadores devem ir além dos números e buscar uma compreensão mais abrangente da 
dinâmica que impulsiona a violência pré-existente contra mulheres e meninas e como o 
ambiente atual exacerba esses riscos. O aumento da ameaça às mulheres e meninas é 
previsível com base nos padrões de abuso e violência que existiam antes da pandemia 
COVID-19. As medidas de quarentena e confinamento aumentam os riscos de Violência 



Baseada em Gênero e, como resultado, pioram a gravidade da violência vivida por 
mulheres.e.meninas. 
 
Este artigo ilustra algumas das limitações das estatísticas que foram amplamente 
divulgadas no contexto da pandemia COVID-19, fornece informações contextuais 
adicionais para entender melhor os riscos que as mulheres e meninas enfrentam e 
descreve algumas recomendações prioritárias para governos e formuladores de políticas , 
doadores e principais atores humanitários e de desenvolvimento para lidar com a 
violência de gênero no contexto da COVID-19. 

FONTE:https://www.corecommitments.unicef.org/covid19db/Moving-Beyond-the-Numbers-2.pdf 

 
Covid-19 pode levar milhões de pessoas à exploração e 
formas de escravidão 
O relator especial sobre as formas contemporâneas de escravidão, Tomoya Obokata, 
pediu ações de proteção por parte de Estados e a prestação de contas de empresas 
devido aos graves efeitos da pandemia no setor trabalhista.  

Em relatório apresentado na 45ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, em Genebra, 
ele afirmou que a Covid-19 “pode lançar milhões de crianças, mulheres e homens para as 
formas contemporâneas de escravidão e outras formas de exploração”.   

Complexidade  

O documento aponta “níveis históricos de subemprego ou desemprego, perda de meios 
de subsistência e perspectivas econômicas incertas”, como algumas das consequências 
complexas da pandemia, que atingiu os mais vulneráveis.  

Obokata contou que a combinação dessa situação com as fracas redes de segurança e a 
fragilidade dos direitos trabalhistas e das regulamentações de proteção social em alguns 
países agravam o risco para os mais pobres.  

Ele realçou que os Estados podem ter os direitos trabalhistas perdidos como uma solução 
rápida à luz da crescente pressão sobre as empresas como consequência da recessão 
econômica global. Mas o relator sublinha que no longo prazo, no entanto, esses mesmos 
Estados “pagarão um alto preço por remover a proteção e a dignidade dos 
trabalhadores.”  

Empresas  

Um dos principais pedidos do especialista é que as empresas que exploram trabalhadores 
vulneráveis na produção, no processamento e no fornecimento de medicamentos, 
equipamentos médicos ou de proteção individual durante a pandemia, sejam punidas.  



Ele destaca que os direitos trabalhistas devem ser defendidos e a proteção social 
assegurada sempre. O relator enfatiza ainda que os países devem garantir que, no 
contexto da Covid-19 “ninguém seja deixado para trás e submetifos a práticas análogas à 
escravidão”.  

FONTE:https://news.un.org/pt/events/coronavirus 

 

Três lições do Sul Global no combate à pandemia 

Por Dr. Muhammad Musa  

À medida que a pandemia COVID-19 avança, mais e mais pessoas em todo o mundo 
estão lutando contra bloqueios e paralisações econômicas.  

O que é necessário é um compromisso renovado com o envolvimento da comunidade, em 
vez de mandatos de cima para baixo. O Sul Global tem uma grande experiência para se 
basear. Aqui estão três exemplos que se mostraram eficazes. 

Em primeiro lugar, os líderes locais - eleitos, cívicos ou religiosos, em várias combinações 
dependendo da comunidade - devem ser consultados ao criar estratégias de saúde 
pública. Suas preocupações devem ser ouvidas e tratadas. Nos campos de refugiados 
Rohingya em Bangladesh, por exemplo, muitos líderes religiosos Rohingya estão 
trabalhando com o BRAC para usar suas plataformas para compartilhar informações que 
salvam vidas e dissipar mitos sobre o COVID-19.  

Em segundo lugar, as redes comunitárias existentes devem ser engajadas. Os agentes 
comunitários de saúde são um grande exemplo: eles são profissionais de confiança e 
treinados que vivem nas comunidades que servem. Eles podem ser especialmente 
persuasivos ao informar os residentes e convencê-los a adotar as medidas necessárias, 
como uso de máscara, distanciamento social e lavagem das mãos.  

Terceiro, a experiência duramente conquistada com crises de saúde é um recurso 
poderoso. Nos países da África Ocidental com histórico de Ebola, por exemplo, a adoção 
de distanciamento social e outras medidas de saúde pública tem sido muito mais fácil. As 
pessoas que passaram por essa emergência - tanto os tomadores de decisão quanto o 
público - entenderam mais rapidamente o que estava em jogo e o que era necessário. As 
pessoas sabiam onde se dirigir para obter informações confiáveis e como responder. 

FONTE:https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2020/09/07/coronavirus-pandemic-global-south-
community-engagement-solutions 

 



 

 

Projetos de adaptação às mudanças climáticas continuam 
em meio à pandemia de coronavírus 

Por ByZak Derler e Fundo de Adaptação 

Os projetos de adaptação e resiliência ao clima continuam a ajudar algumas das 
comunidades mais vulneráveis do planeta, apesar do impacto do coronavírus. 

Em Honduras, um projeto do Fundo de Adaptação (AF) está desenvolvendo a resiliência 
dos ecossistemas naturais por meio do reflorestamento e da gestão dos recursos hídricos, 
além de fornecer treinamento técnico e administrativo aos municípios locais. 

E na Costa Rica, um projeto do AF que promove a segurança alimentar ao capacitar os 
agricultores a diversificar a produção tem, desde a pandemia, colocado ênfase na 
produção local para apoiar a cadeia de abastecimento local em um momento em que o 
transporte é limitado. 

De modo geral, à luz do coronavírus, os projetos do Fundo realmente deram ao termo 
'adaptação' um novo significado e comprovam a importância de se preparar para crises 
por meio de esforços de adaptação e resiliência. 

“É ótimo ver o Fundo continuar a se adaptar e atender aos mais vulneráveis, ao mesmo 
tempo em que aprofunda o conhecimento durante a crise”, disse Ollikainen, 
acrescentando que “será imperativo olhar para a recuperação no contexto da resiliência 
às mudanças climáticas e outros dimensões do desenvolvimento sustentável. ” 

FONTE:https://www.climatechangenews.com/2020/09/10/climate-change-adaptation-projects-continue-
amid-pandemic/ 

 

Os programas de desenvolvimento rural podem criar 
resiliência à pandemia COVID-19? 

Por Alex Russell 



As restrições do COVID-19 mudaram tudo no norte do Quênia. Em Samburu, sujeita à 
seca, as restrições do governo fecharam os mercados locais onde as famílias vendem seus 
rebanhos e compram produtos básicos para as refeições que comem todos os dias.  

“Se o mercado estiver fechado, será muito difícil atender às necessidades domésticas 
básicas”, disse Watson Lepariyo, um pesquisador associado do Instituto Internacional de 
Pesquisa Pecuária (ILRI) que tem liderado pesquisas do MRR Innovation Lab na área.  

A pandemia COVID-19 e as medidas que governos nacionais em todo o mundo estão 
tomando para contê-la criaram novos desafios para famílias que já eram vulneráveis a 
vários riscos de desastres relacionados ao clima. Uma nova pesquisa apoiada pela USAID 
está descobrindo se os investimentos em resiliência de base ampla ajudam as famílias a 
resistir até mesmo a esse choque global totalmente inesperado. 

“Promover o crescimento e a resiliência de ativos será extremamente importante se as 
famílias rurais tiverem a chance de resistir à seca, enchentes e agora à pandemia COVID-
19”, disse Michael Carter, diretor do MRR Innovation Lab.  

Programas de construção de meios de subsistência e COVID-19 

O MRR Innovation Lab lançou recentemente dois projetos com o apoio da USAID que 
estão medindo como a pandemia de COVID-19 está afetando as famílias rurais, bem como 
se os programas de desenvolvimento existentes as tornaram mais resilientes. Ambos os 
projetos baseiam-se em trabalhos anteriores que coletaram dados domiciliares 
detalhados que tornam possível gerar percepções sobre as respostas ao COVID-19.   

No Quênia, Carter adicionou uma pesquisa a um projeto em andamento  em 
Samburu,  em parceria com o Projeto BOMA e o Instituto Internacional de Pesquisa 
Pecuária (ILRI). O projeto une um programa de graduação para pobreza com seguro de 
gado para ajudar as mulheres a construir uma renda independente, ao mesmo tempo que 
as protege contra a perda dessa renda em caso de seca.  

No Nepal, Sarah Janzen, economista da Universidade de Illinois, e o economista da 
Universidade da Geórgia Nicholas Magnan estão desenvolvendo sua pesquisa anterior 
apoiada pela USAID  em parceria com a Heifer International  no Nepal. Nesse estudo, eles 
descobriram que o programa aumentou a renda das mulheres com o gado.  

Programas de construção de meios de subsistência como The BOMA Project e Heifer 
International ajudam famílias a estabelecer e cultivar novas fontes de renda. Essa nova 
renda cria um caminho para manter a segurança alimentar e acima da pobreza. Os 
programas de construção de meios de subsistência não são projetados explicitamente 
para tornar as famílias mais resilientes a choques como o COVID-19, mas podem.  



“Se o programa for projetado para ajudar as famílias a se tornarem mais resistentes aos 
choques, incentivando a poupança, por exemplo”, disse Janzen, “as famílias que 
pouparam algo serão mais resilientes do que as que não pouparam”. 

Um tipo diferente de choque 

A pandemia COVID-19 é um tipo diferente de choque de seca ou inundação, desastres 
relacionados ao clima que são cada vez mais o foco dos  esforços para construir 
resiliência . COVID-19 tem efeitos diretos na saúde de pessoas infectadas. Mas mesmo em 
países onde as taxas de infecção são baixas, as respostas do governo têm efeitos indiretos 
que atingem todas as sociedades, como o fechamento do mercado em Samburu.  

Em todo o mundo, o número de infecções confirmadas por COVID-19 variam 
amplamente. Nos 12 países-alvo do Feed the Future, as taxas de infecção variam de 4.101 
em Uganda a 331.078 em Bangladesh, de acordo com o Painel de 
Doenças do Coronavírus da Organização Mundial de Saúde  (COVID-19) . Em comparação, 
os Estados Unidos, que têm o dobro da população de Bangladesh, tiveram mais de 5 
milhões de casos confirmados. O Brasil teve mais de 3 milhões. 

Em toda a África Subsaariana, as medidas para impedir a propagação do COVID-19 já 
tiveram um amplo impacto econômico. Em agosto,  o Banco Mundial estimou  que um 
declínio no PIB per capita de 3 por cento, sua previsão otimista para 2020, aumentará o 
número de africanos ao sul do Saara vivendo em extrema pobreza em 13 milhões. Com 
um declínio de 5% no PIB per capita, as taxas de pobreza na África Subsaariana poderiam 
aumentar em 50 milhões, o que corresponderia às taxas de pobreza de 2011.  

“Este é um grande revés”, escreveram os gerentes de prática do Banco Mundial, Andrew 
Dabalen e Pirella Paci. “Isso apagaria vários anos de progresso duramente conquistado na 
redução da pobreza.” 

Janzen disse que o precedente mais próximo para a pandemia COVID-19 é um desastre 
como o  terremoto Gorkha de 2015 no Nepal,  que bloqueou o transporte e desacelerou a 
produção e os mercados de commodities em todo o país. Na época, ela liderava sua 
pesquisa financiada pela USAID com a Heifer International na região de Terai, no 
Nepal. Dois de seus locais de estudo foram destruídos.  

“Esse desastre é semelhante ao COVID-19 na forma como está afetando a vida das 
pessoas”, disse Janzen. “A maior diferença é a escala. Esta pandemia está afetando todo o 
mundo que se opõe a um desastre natural que atinge uma área menor. ” 

Essa escala afeta particularmente as remessas, das quais o Nepal e muitos outros países 
dependem. O FMI divulgou recentemente estimativas de dados do Banco Mundial que 
mostram que  os fluxos de remessas deverão cair  cerca de US $ 100 bilhões em 2020, 
uma queda de cerca de 20% em comparação com 2019. 



Impacto do COVID-19 para famílias rurais 

Os resultados preliminares da pesquisa de Carter em Samburu detalham exatamente 
como as famílias em Samburu têm lutado. Antes da pandemia, a venda de uma cabra dava 
para comprar 50 kg de farinha de milho, alimento básico para as pessoas. Hoje, uma cabra 
compra 37 kg. O número de famílias relatando que os adultos pularam as refeições pelo 
menos um dia por semana aumentou de 38% em março para 66%.  

Das mulheres que iniciaram negócios com o apoio do Projeto BOMA, 80% disseram que 
seus ativos de negócios diminuíram desde março. No entanto, Carter disse que ainda não 
está claro como isso se compara às mulheres que não tinham ativos de negócios ou que 
não participaram da programação do Projeto BOMA.  

“De muitas maneiras”, disse Carter, “os tipos de pressões que estão sendo criadas sobre 
as famílias não são muito diferentes da seca. Essa é a lógica de fornecer seguro, exceto 
que COVID-19 não é um evento segurado. ”  

Na África Oriental, o COVID-19 surge logo após um ano que começou com chuvas fortes e 
inesperadas  fora da estação,  seguidas por enxames de gafanhotos. As restrições do 
COVID-19 trouxeram o desafio adicional de distribuir alimentos de áreas excedentes para 
áreas deficitárias, de acordo com Tim Njagi, pesquisador associado do Instituto Tegemeo 
de Política Agrícola e Desenvolvimento em Nairóbi.  

“Na próxima temporada, a ineficiência do mercado afetará a produção”, disse Njagi. “Se 
há muito milho que não chega ao mercado, você pode cortar a área plantada porque você 
já tem volumes que não conseguiu vender.”  

Em Samburu, as chuvas fortes e a forragem abundante nas proximidades mantiveram o 
gado produtivo e saudável. Em uma seca severa, disse Lepariyo, as famílias pastoris 
podem perder seu gado ou deixar os animais tão insalubres que não produzirão leite e 
não podem ser vendidos. Mesmo com os mercados fechados, os animais pelo menos 
produzem leite e, na pior das hipóteses, podem ser abatidos para alimentação.   

“É uma sorte que COVID aconteceu quando tivemos muitas chuvas,” disse Lepariyo. “Se 
ainda tivermos COVID durante a estação seca, será catastrófico.” 

FONTE:https://basis.ucdavis.edu/feature/can-rural-development-programs-build-resilience-covid-19-
pandemic 

 

 



 

Lidar com as desigualdades de gênero e outras 
desigualdades será fundamental para a recuperação do 
COVID-19 

No último de nossa série sobre as lições da pandemia de coronavírus, examinamos 
como COVID-19 aumentou a desigualdade de gênero e a necessidade de combater as 
múltiplas formas de desvantagem no Sul global 

Lamentado como um ' desastre para o feminismo ', COVID-19 ampliou e exacerbou várias 
desigualdades, incluindo a desigualdade de gênero. Os homens frequentemente 
apresentam taxas  de mortalidade e hospitalizações por COVID-19 mais altas do que as 
mulheres. Ao mesmo tempo, os impactos sociais e econômicos da pandemia foram 
particularmente terríveis para mulheres e meninas. Devido ao COVID-19,  mais 47 milhões 
de mulheres em  todo o mundo viverão na pobreza em 2021. A pandemia levou a uma 
combinação profundamente desigual de gênero de trabalho remunerado em declínio - 
as mulheres estão superrepresentadas  em empregos informais e em setores duramente 
atingidos como o turismo - com aumento da carga de cuidados e  cuidados infantis 
limitados .  

Os encargos do COVID-19 para mulheres e meninas podem diferir com base nos contextos 
locais,  intervenções de políticas e   desvantagens intersetoriais . Grupos particularmente 
vulneráveis podem incluir  trabalhadoras migrantes , mulheres  com deficiência ,  pessoas 
deslocadas e homens e mulheres mais jovens (que correm maior risco de perder seus 
meios de subsistência). As múltiplas ameaças da pandemia aos meios de subsistência  e 
bem-estar das mulheres  , conforme descrito abaixo, exigirão com urgência pesquisas 
locais e intervenções inclusivas elaboradas em conjunto com mulheres, homens, meninas 
e meninos.  

Impactos de curto e longo prazo em mulheres e meninas 

Os bloqueios foram associados a evidências alarmantes de aumento da  violência contra 
mulheres e meninas , que permanece subnotificada. Muitos ainda lutam para ter acesso 
a refúgios para mulheres  e  serviços de saúde materna que já eram subfinanciados antes 
da pandemia. Isso pode ter consequências importantes a  longo prazo , como um 
aumento nos partos inseguros e um número crescente de meninas que abandonam a 
escola precocemente.  

Há muito que ainda não sabemos sobre os impactos da COVID-19 devido à  falta de 
dados desagregados  sobre idade, sexo, raça / etnia, deficiência e fatores 



socioeconômicos. Os formuladores de políticas exigem urgentemente informações mais 
detalhadas para apoiar uma recuperação com igualdade de gênero. 

COVID-19, trabalho feminino e encargos de assistência não remunerados   

O emprego das mulheres  caiu mais acentuadamente do que o dos homens e pode se 
recuperar mais lentamente. Muitas mulheres e homens no Sul global trabalham 
na  economia informal , onde cuidados de saúde adequados, licenças médicas e outras 
proteções sociais são raras. Tanto os trabalhadores informais quanto as mulheres 
enfrentaram escolhas rígidas entre ficar em casa com o risco de  passar fome ou violar as 
restrições do coronavírus se forem trabalhar. Mas são as mulheres que normalmente se 
concentram em empregos informais altamente precários; muitas mulheres trabalham em 
setores que foram  especialmente afetados,  como varejo, hotelaria e  comércio de 
alimentos .  

As mulheres também representam mais de 70% do setor de saúde globalmente, 
incluindo  profissionais de saúde comunitários  e outros provedores de linha de frente 
com risco elevado de infecção por COVID-19. 

Além disso, as mulheres normalmente arcam com as  crescentes cargas de cuidados  (por 
exemplo, limpeza, assistência a doentes) relacionadas a bloqueios, fechamento de escolas 
e impactos do COVID-19 na saúde. Embora haja evidências de que os homens estão cada 
vez mais ajudando nos cuidados infantis (por exemplo,  de Nairóbi e nas Filipinas ), as 
mulheres e meninas ainda fornecem a grande maioria dos cuidados.  

Mulheres e meninas geralmente dependem de  fontes de energia impuras  (para cozinhar, 
bombear água, etc.), o que pode contribuir para doenças respiratórias e aumentar as 
dificuldades de cuidar dos doentes durante a pandemia. As funções de cuidado também 
são muito mais desafiadoras na ausência de água, saneamento e higiene adequados 
( WASH ). Os déficits de WASH não só resultam em pobreza de gênero com base no 
gênero e bloqueiam os esforços vitais para manter a higiene durante a pandemia, como 
também é difícil se distanciar socialmente ao fazer  fila para receber 
água  (particularmente em assentamentos densos). Mulheres e meninas podem até 
mesmo correr o risco  de violência baseada em gênero  enquanto caminham para ter 
acesso a água ou combustível, incluindo  em campos de refugiados  e outros locais 
inseguros. 

Criando oportunidades equitativas e previdentes para mulheres e meninas 

Em meio a esses desafios sobrepostos, é importante reconhecer a agência das mulheres e 
abordar as múltiplas formas de desvantagem. As organizações femininas de base já estão 
ajudando a promover a recuperação do COVID-19 e a  criar novas narrativas  para um 
'novo normal'. A proteção social sensível ao gênero e à idade  pode ajudar a amortecer os 
impactos da pandemia. Outras  prioridades para uma recuperação feminista  (PDF) 



incluem a promoção da segurança alimentar, WASH e saúde universal; combate à 
violência contra as mulheres; e medidas para enfrentar as profundas desigualdades sociais 
e econômicas. 

FONTE:https://www.iied.org/addressing-gendered-other-inequalities-will-be-central-covid-19-recovery 

 

Mais de um bilhão de pessoas sob ameaça de 
deslocamento até 2050 devido a mudanças ambientais, 
conflitos e distúrbios civis 

 

Hoje marca o lançamento do Registro de Ameaças Ecológicas (ETR) inaugural, que mede 
as ameaças ecológicas que os países estão enfrentando atualmente e fornece projeções 
para 2050. O relatório combina medidas de resiliência com os dados ecológicos mais 
abrangentes disponíveis, para lançar luz sobre os países menos propensos a enfrentar 
choques ecológicos extremos. O relatório é divulgado por um grupo de reflexão 
internacional líder, o Institute for Economics & Peace (IEP), que produz índices como o 
Global Peace Index e Global TerrorismIndex. 

Principais resultados 

 19 países com o maior número de ameaças ecológicas estão entre os 40 países 
menos pacíficos do mundo, incluindo Afeganistão, Síria, Iraque, Chade, Índia e 
Paquistão. 



 Mais de um bilhão de pessoas vivem em 31 países onde a resiliência do país 
provavelmente não suportará o impacto dos eventos ecológicos até 2050, 
contribuindo para o deslocamento em massa da população. 

 África Subsaariana, Sul da Ásia, Oriente Médio e Norte da África são as regiões que 
enfrentam o maior número de ameaças ecológicas. Em 2040, um total de 5,4 
bilhões de pessoas - mais da metade da população mundial projetada - viverão nos 
59 países com estresse hídrico alto ou extremo, incluindo Índia e China. 

 3,5 bilhões de pessoas podem sofrer de insegurança alimentar até 2050; o que é 
um aumento de 1,5 bilhão de pessoas a partir de hoje. 

 A falta de resiliência nos países abrangidos pelo ETR levará ao agravamento da 
insegurança alimentar e da competição por recursos, aumentando a agitação civil 
e o deslocamento em massa, expondo os países desenvolvidos a um aumento do 
influxo de refugiados. 

O Registro Ecológico de Ameaças analisa o risco de crescimento populacional, estresse 
hídrico, insegurança alimentar, secas, inundações, ciclones, aumento da temperatura e do 
nível do mar. Nos próximos 30 anos, o relatório conclui que 141 países estão expostos a 
pelo menos uma ameaça ecológica até 2050. Os 19 países com o maior número de 
ameaças têm uma população combinada de 2,1 bilhões de pessoas, o que é cerca de 25 
por cento da população total mundial . 

O ETR analisa os níveis de resiliência social dentro dos países para determinar se eles têm 
as capacidades de enfrentamento necessárias para lidar com choques ecológicos 
futuros. O relatório conclui que mais de um bilhão de pessoas vivem em países que 
dificilmente terão a capacidade de mitigar e se adaptar às novas ameaças ecológicas, 
criando condições para o deslocamento em massa até 2050. 

O país com o maior número de pessoas em risco de deslocamento em massa é o 
Paquistão, seguido pela Etiópia e o Irã. O Haiti enfrenta a maior ameaça na América 
Central. Nesses países, mesmo pequenas ameaças ecológicas e desastres naturais podem 
resultar no deslocamento em massa da população, afetando a segurança regional e global. 

Regiões com alta resiliência, como Europa e América do Norte, não estarão imunes ao 
impacto mais amplo de ameaças ecológicas, como um número significativo de 
refugiados. A crise de refugiados europeus após as guerras na Síria e no Iraque em 2015 
viu dois milhões de pessoas fugirem para a Europa e destaca a ligação entre as rápidas 
mudanças populacionais com turbulência política e agitação social. 

No entanto, a Europa, os EUA e outros países desenvolvidos estão enfrentando menos 
ameaças ecológicas e também têm níveis mais altos de resiliência para lidar com esses 
riscos. Os países desenvolvidos que não enfrentam ameaças incluem Suécia, Noruega, 
Irlanda e Islândia. No total, são 16 países que não enfrentam ameaças. 



Steve Killelea, fundador e presidente executivo do Institute for Economics and Peace , 
disse: 

“Ameaças ecológicas e mudanças climáticas representam sérios desafios para a paz 
global. Nos próximos 30 anos, a falta de acesso a alimentos e água só aumentará sem 
cooperação global urgente. Na ausência de ação, agitação civil, motins e conflitos irão 
provavelmente aumentar. COVID-19 já está expondo lacunas na cadeia alimentar global ”. 

Muitos dos países com maior risco de ameaças ecológicas também devem experimentar 
aumentos populacionais significativos, como Nigéria, Angola, Burkina Faso e 
Uganda. Esses países já lutam para resolver as questões ecológicas. Eles já sofrem com a 
escassez de recursos, baixos níveis de paz e altas taxas de pobreza. 

Steve Killelea, disse: 

“Isso terá enormes impactos sociais e políticos, não apenas no mundo em 
desenvolvimento, mas também no desenvolvido, pois o deslocamento em massa levará a 
maiores fluxos de refugiados para os países mais desenvolvidos. A mudança ecológica é a 
próxima grande ameaça global ao nosso planeta e à vida das pessoas, e devemos 
destravar o poder das empresas e da ação governamental para construir resiliência para 
os locais de maior risco. ” 

Insegurança alimentar 

A demanda global por alimentos está projetada para aumentar em 50 por cento até 2050, 
o que significa que, sem um aumento substancial na oferta, muito mais pessoas correrão 
o risco de passar fome. Atualmente, mais de dois bilhões de pessoas em todo o mundo 
enfrentam um acesso incerto a alimentos suficientes. Espera-se que esse número 
aumente para 3,5 bilhões de pessoas até 2050, o que provavelmente afetará a resiliência 
global. 

Os cinco países com maior insegurança alimentar são Serra Leoa, Libéria, Níger, Malaui e 
Lesoto, onde mais da metade da população experimenta incerteza no acesso a alimentos 
suficientes para ser saudável. COVID-19 exacerbou os níveis de insegurança alimentar e 
deu origem a aumentos substanciais de preços, destacando a volatilidade potencial 
causada por mudanças ecológicas futuras. 

Em países de alta renda, a prevalência de subnutrição ainda é alta, 2,7%, ou uma em cada 
37 pessoas não tem comida suficiente para funcionar normalmente. A subnutrição nos 
países desenvolvidos é um subproduto da pobreza; Colômbia, Eslováquia e México têm as 
taxas de desnutrição mais altas dos países da OCDE. 

Estresse Hídrico 



Na última década, o número de conflitos registrados e incidentes violentos relacionados à 
água aumentou 270% em todo o mundo. Desde 2000, a maioria dos incidentes ocorreu no 
Iêmen e no Iraque, o que destaca a interação entre estresse hídrico extremo, resiliência e 
paz, já que estão entre os países menos pacíficos, conforme medido pelo Índice de Paz 
Global 2020. Hoje, 2,6 bilhões de pessoas experimentam alta ou estresse hídrico extremo 
- em 2040, isso aumentará para 5,4 bilhões de pessoas. A maioria desses países está 
localizada no Sul da Ásia, Oriente Médio, Norte da África (MENA), Sudeste da Europa e 
Pacífico Asiático. Alguns dos países mais afetados até 2040 serão Líbano, Cingapura, Israel 
e Iraque, enquanto a China e a Índia também deverão ser afetados. Dado o aumento no 
passado de conflitos relacionados à água, 

Desastres naturais 

Mudanças no clima, especialmente o aquecimento das temperaturas globais, aumentam a 
probabilidade de desastres naturais relacionados ao clima, como secas, além de aumentar 
a intensidade das tempestades e criar melhores monções. Se os desastres naturais 
ocorrerem na mesma taxa observada nas últimas décadas, 1,2 bilhão de pessoas podem 
ser deslocadas globalmente até 2050. A Ásia-Pacífico teve o maior número de mortes por 
desastres naturais, com mais de 581.000 registrados desde 1990. Terremotos causaram a 
maior morte de vidas em a região, com um número de mortos superior a 319.000, seguido 
por tempestades em 191.000. 

As inundações têm sido o desastre natural mais comum desde 1990, representando 42 
por cento dos desastres naturais registrados. O maior evento da China foram as enchentes 
e deslizamentos de terra em 2010, que causaram 15,2 milhões de pessoas deslocadas. As 
inundações também são o desastre natural mais comum na Europa, sendo responsáveis 
por 35 por cento dos desastres registrados na região e devem aumentar. 

19 países incluídos na ETR correm o risco de elevação do nível do mar, onde pelo menos 
10 por cento da população de cada país poderia ser afetada. Isso terá consequências 
significativas para as áreas costeiras baixas da China, Bangladesh, Índia, Vietnã, Indonésia 
e Tailândia nas próximas três décadas - bem como para cidades com grandes populações 
como Alexandria no Egito, Haia na Holanda e Osaka em Japão. 

Ajuda ao desenvolvimento 

A ajuda pode ser usada como um mecanismo para criar resiliência a choques ecológicos, 
como secas, estresse hídrico e insegurança alimentar em países em desenvolvimento. A 
ajuda relacionada ao clima aumentou 34 vezes de um bilhão de dólares em 2000 para 34 
bilhões de dólares em 2018 e é gasta principalmente na África Subsaariana, Sul da Ásia e 
Ásia-Pacífico. A Índia recebeu a maior quantidade de ajuda relacionada ao clima em 2018, 
totalizando US $ 6,5 bilhões. Embora esses aumentos sejam substanciais, eles ficam bem 
aquém do que é necessário para resolver esses problemas no futuro. 



FONTE:https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2020/09/Ecological-Threat-Register-
Press-Release-27.08-FINAL.pdf 

 

Registro de ameaças ecológicas 2020: compreensão das 
ameaças ecológicas, resiliência e paz 

Esta é a edição inaugural do Registro Ecológico de Ameaças (ETR), que cobre 157 estados 
e territórios independentes. O ETR é o único que combina medidas de resiliência com os 
dados ecológicos mais abrangentes disponíveis para lançar luz sobre os países com menos 
probabilidade de lidar com choques ecológicos extremos, agora e no futuro. 

Principais resultados 

 19 países com o maior número de ameaças ecológicas estão entre os 40 países 
menos pacíficos do mundo, incluindo Afeganistão, Síria, Iraque, Chade, Índia e 
Paquistão. 

 Mais de um bilhão de pessoas vivem em 31 países onde a resiliência do país 
provavelmente não suportará o impacto dos eventos ecológicos até 2050, 
contribuindo para o deslocamento em massa da população. 

 África Subsaariana, Sul da Ásia, Oriente Médio e Norte da África são as regiões que 
enfrentam o maior número de ameaças ecológicas. 

 Em 2040, um total de 5,4 bilhões de pessoas - mais da metade da população 
mundial projetada - viverá nos 59 países com estresse hídrico alto ou extremo, 
incluindo Índia e China. 

 5 bilhões de pessoas podem sofrer de insegurança alimentar até 2050; o que é um 
aumento de 1,5 bilhão de pessoas a partir de hoje. 

 A falta de resiliência nos países abrangidos pelo ETR levará ao agravamento da 
insegurança alimentar e da competição por recursos, aumentando a agitação civil 
e o deslocamento em massa, expondo os países desenvolvidos a um aumento do 
influxo de refugiados. 

FONTE:http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/09/ETR_2020_web-1.pdf 

 

 

 



 

O manual PERC: Aprendendo com os desastres para 
construir resiliência: um guia para conduzir uma Revisão 
Pós-Evento 2020 

A capacidade de revisão pós-evento (PERC) fornece um processo e estrutura para a 
análise sistemática de um evento de desastre, com foco em como um evento de perigo 
específico se tornou um desastre. A Zurich Flood Resilience Alliance (“Alliance”) 2, lançada 
em 2013, criou o PERC como parte da função de sustentabilidade de Zurique. O PERC 
baseia-se no campo da análise forense de desastres para analisar de forma sistemática e 
holística os eventos de desastres e o que os levou a eles, e para identificar recomendações 
viáveis. Normalmente, é conduzido e publicado dentro de um ano do evento, embora 
possa ser usado de outras maneiras ou em outros prazos, conforme necessário. O PERC 
avalia os sucessos e falhas no gerenciamento de risco de desastre antes do evento, 
resposta a desastres e recuperação pós-desastre. Se o evento ocorreu em duas áreas 
diferentes com uma mais severamente impactada do que a outra, O PERC pode ajudar a 
determinar por que os impactos foram desproporcionais. O PERC identifica oportunidades 
futuras de intervenção / ação que podem reduzir o risco representado pela ocorrência de 
eventos de perigo futuros semelhantes. PERC usa uma abordagem de todo o sistema para 
revisar desastres, analisando em escalas e setores, e todos os cinco aspectos do ciclo de 
gerenciamento de risco de desastre - redução de risco prospectiva e corretiva, 
preparação, resposta e recuperação. Ele fornece uma visão panorâmica de por que o 
evento se manifestou da maneira que se manifestou e como a resiliência pode ser 
construída. Embora a maioria dos PERCs até o momento tenha se concentrado 
principalmente em inundações, o PERC pode ser aplicado para revisar qualquer choque de 
início rápido, natural ou não natural, como inundações, terremotos, tsunamis, ataques 
terroristas e assim por diante. Até a presente data, 18 PERCs foram realizados (Tabela 1) 
em uma variedade de tipos de inundação, incluindo inundações de rios, inundações 
repentinas e tempestades tropicais e de inverno que levaram a inundações catastróficas 
em ambientes urbanos e rurais e em contextos globais que variam do menos desenvolvido 
ao mais desenvolvido . Além disso, a metodologia foi recentemente expandida para incluir 
três análises de eventos de incêndio florestal. 

FONTE:https://2eac3a3b-5e23-43c7-b33c-
f17ad8fd3011.filesusr.com/ugd/558f8a_b56c2c34ae8d4ff0b0637c6af7c7aacd.pdf 

 



 

Árvores de Nova York: uma defesa natural contra o calor, 
mas não igualmente compartilhada 

Por John Upton e Clarisa Diaz 

À medida que a poluição retém o calor e empurra para cima as temperaturas ao redor do 
mundo, os residentes de suas cidades estão experimentando as mudanças mais drásticas, 
com florestas e outras paisagens refrescantes substituídas por pavimentação e outras 
superfícies duras que absorvem o calor. Mas o calor está sendo sentido de forma desigual, 
com o legado de redlining e desenvolvimento urbano mantendo os bairros mais ricos e 
brancos mais frios do que os mais pobres e mais morenos. 

Luis Ortiz, um pesquisador do Laboratório de Sistemas Urbanos da New School  , usou 
dados obtidos por um satélite que passava pela cidade de Nova York vários dias antes de a 
Science Friday falar com Taina. Ele mostrou Bushwick, que é uma área industrial da classe 
trabalhadora nos arredores do Brooklyn, em alguns lugares era mais de 20 ° F mais quente 
do que o Prospect Park e os bairros arborizados que o cercam. O parque é um gigante de 
quase 600 acres de espaço verde cercado por uma mistura de bairros, incluindo o Park 
Slope fortemente gentrificado, onde a renda e os preços dos imóveis são altos.  

Descobertas preliminares de pesquisas baseadas em pesquisas  envolvendo alguns dos 
colegas do Laboratório de Sistemas Urbanos de Ortiz indicam que o número de visitantes 
do parque aumentou neste verão na cidade de Nova York em comparação com antes do 
COVID desencadear as paralisações. Mas nem todo mundo conseguia encontrar uma 
pausa luxuriante. Os pesquisadores também descobriram que muitos nova-iorquinos 
achavam que não poderiam viajar com segurança para um parque durante uma 
pandemia, talvez porque os parques perto de suas casas estão degradados ou inexistentes 
e para chegar a parques maiores exigem várias viagens de ônibus. 

O Serviço Florestal dos Estados Unidos estima que a cidade de Nova York abriga 7 milhões 
de árvores no total. Essas árvores ajudam a combater o efeito da ilha de calor urbana, em 
que as cidades estão aquecendo mais rapidamente do que o campo circundante. 

“Vivemos em um prédio pré-guerra e ele meio que retém o calor durante os meses de 
verão”, disse Will, um residente de sete anos do Brooklyn, à Science na sexta-feira 
enquanto trabalhava em seu laptop sob uma árvore em Prospect Park. “Se pudermos sair 
aqui, mesmo quando está calor, é bom estar na brisa e perto das árvores e na sombra e 
tudo.” 



As temperaturas médias noturnas estão subindo mais rapidamente do que durante o dia, 
tornando mais difícil para as pessoas se refrescarem e se recuperarem. E uma série de 
artigos científicos publicados este ano tem confirmado que os bairros de baixa renda em 
todo os EUA não têm cobertura de copa das árvores e são consistentemente mais quentes 
do que aqueles que abrigam vizinhos mais ricos. 

“Conforme o dia esquenta, os prédios e as calçadas absorvem o calor e o armazenam”, 
disse  David Nowak , cientista sênior do Serviço Florestal dos Estados Unidos. Em áreas 
com vegetação, ao contrário, "as árvores estão evaporando a água e resfriando o meio 
ambiente". 

O calor é o perigo climático mais mortal da América,  matando cerca de 12.000 a cada 
ano . Idosos e aqueles que não podem pagar pelo ar-condicionado estão entre os que 
correm maior risco . As noites quentes podem ser particularmente insidiosas porque 
roubam o sono das pessoas e privam seus corpos da oportunidade de se recuperar do 
calor experimentado no dia anterior. 

Este ano, grandes parques deram aos vizinhos a oportunidade de escapar do calor, 
observando as diretrizes de distanciamento social, enquanto parques menores podem 
receber menos visitantes e têm maior probabilidade de aglomerar aqueles que os visitam. 

“O efeito da ilha de calor tende a ser maior logo após o pôr do sol, quando o sol se põe”, 
disse Nowak. “A superfície rural e as superfícies naturais tendem a esfriar mais rápido do 
que as urbanas. Assim, você faz com que a área rural esfrie mais rápido do que a área 
urbana. ” 

Depois que Nowak liderou esforços para modelar as temperaturas do ar durante o verão 
em toda a cidade,  mais de uma década atrás , diferenças claras podiam ser vistas 
seguindo os contornos de seus parques, corpos d'água e outros espaços verdes. 

Você pode ver esses bolsões de temperaturas do ar de superfície mais frias em toda a 
cidade de Nova York ”, disse Nowak. “Você tem um grande efeito de ilha legal no centro 
de Staten Island. Mas também é possível ver bolsões de frio ao redor de algumas áreas da 
baía. Também no Prospect Park, em algumas outras áreas do parque, como o Central 
Park, as temperaturas da superfície tendem a ser mais baixas. ” 

É comum que os bairros sejam nitidamente divididos em termos de cobertura de árvores 
que contêm, com os que vivem com os de renda mais baixa tendo o pior 
desempenho. Esses bairros contêm menos árvores e tendem a ser mais densos, 
permitindo menos circulação de ar. O problema não é exclusivo dos Estados Unidos - 
“Este é um fenômeno global”, disse  Chandana Mitra , professora associada da Auburn 
University no Alabama que estudou esses padrões em todo o mundo. 



O engenheiro florestal Morgan Grove, do Serviço Florestal dos EUA,   ajudou na pesquisa 
pioneira sobre a distribuição da cobertura e do calor do dossel em Baltimore. Ele 
trabalhou em um estudo publicado este ano  comparando a cobertura de árvores em 
bairros que foram “reduzidos” um século atrás por políticas federais, privando hipotecas e 
reduzindo investimentos de áreas onde vivem negros e comunidades de imigrantes. 

O estudo examinou 37 cidades e Grove disse que os bairros mais ricos tinham mais do que 
o dobro da cobertura das copas do que as áreas anteriormente marcadas em 
vermelho. “Isso era verdade independentemente da idade das cidades ou em termos do 
clima em que as cidades estavam nos Estados Unidos”, disse ele. 

Remodelar um ambiente urbano para dar início a mais vegetação pode ser uma tarefa 
desafiadora. Com a cidade de Nova York construída e transformada ao longo de centenas 
de anos em uma metrópole notável, não restam muitos lugares aqui onde grandes novos 
parques poderiam ser plantados. As boas notícias? Grove e outros especialistas afirmam 
que pequenos grupos de árvores espalhados pela cidade oferecem vantagens em relação 
aos grandes parques quando se trata de resfriar o maior número possível de residentes. 

Em uma pesquisa em andamento que foi  apresentada  publicamente  pelos parceiros de 
pesquisa da Grove, mas não revisada por pares ou publicada, descobriu-se que os 
benefícios do resfriamento para os bairros vizinhos aumentavam com o tamanho de um 
parque até atingir aproximadamente o tamanho de um campo de futebol. benefícios 
diminuídos gradualmente. 

Para traduzir, é melhor ter muitos condicionadores de ar pequenos pela cidade do que 
grandes ”, disse Grove. 

A descoberta não surpreendeu outros especialistas entrevistados para esta história. Ele 
sugere que terras abandonadas ou reconstruídas têm grande potencial para ajudar os 
nova-iorquinos a se adaptarem às mudanças climáticas, ajudando a resfriar seus bairros. O 
retrofit de cidades com mais parques e árvores de bolso vem com custos de manutenção 
adicionais substanciais, além dos custos de capital iniciais.  

Não chegamos a um acordo com o custo real de como são as soluções para construir 
resiliência às mudanças climáticas ”, disse  Timon McPhearson , diretor do Laboratório de 
Sistemas Urbanos da New School, na cidade de Nova York. “O fato de que a natureza vai 
custar dinheiro para investir não deve nos surpreender.” 

As árvores individuais nas cidades podem custar milhares de dólares para comprar, 
plantar e estabelecer. Uma árvore que cresce em uma parte densa da cidade é mais difícil 
e mais cara de se manter viva do que uma que cresce em uma floresta dentro de um 
parque extenso. As árvores das ruas podem ser particularmente difíceis de manter vivas. 



Uma das coisas mais importantes que podemos fazer é plantar árvores para transformar 
terrenos baldios em pequenos parques com vegetação e pequenos bolsões, para 
aproveitar basicamente a disponibilidade de qualquer espaço que esteja sendo 
redesenhado ou reimaginado ou ainda esteja disponível, e tornar esses espaços verdes ”. 
McPhearson disse. “Isso é fundamental para a resiliência climática em bairros de baixa 
renda e minorias.” 

Uma das cidades mais ricas do mundo, Nova York é o lar de iniciativas para aumentar a 
cobertura de árvores em bairros onde atualmente é esparsa e expandir parques. Desde 
2007, seu departamento de parques afirma ter plantado mais de 500.000 árvores e 
arbustos nativos onde as copas foram perdidas, danificadas ou prejudicadas pelo 
tempo. Novas árvores estão sendo plantadas onde podem fazer sombra nas áreas de estar 
e andar. 

Ainda assim, a desigualdade na cobertura de árvores é teimosa, travada pelos 
planejadores urbanos do passado. E em meio à pandemia, árvores e parques estão sendo 
vítimas de cortes de custos municipais, mesmo com verões intensos e regras de 
distanciamento social destacando sua importância. O orçamento do departamento de 
parques da cidade de Nova York neste ano fiscal foi definido em US $ 503 milhões - US $ 
84 milhões abaixo do ano anterior, impedindo-o de contratar equipes de manutenção e 
operações sazonais. 

A falta de cobertura de árvores em um bairro compromete mais do que o bem-estar 
físico. Também contribui para o estresse e a ansiedade. “Há uma literatura em expansão 
sobre os benefícios da exposição a espaços verdes para a saúde física e mental”, 
disse  Alessandro Rigolon , professor assistente no departamento de planejamento urbano 
da Universidade de Utah.  

Ainda assim, os beneficiários pretendidos de parques novos e melhorados podem acabar 
se tornando suas vítimas, levando à gentrificação que desloca residentes de longa data de 
uma área conforme ela melhora. 

Rigolon disse que parques maiores e projetos de espaço aberto, como a revitalização do 
rio Los Angeles, tendem a ter efeitos particularmente fortes na gentrificação. O mesmo 
acontece com os parques construídos perto de centros urbanos e parques lineares como o 
Highline, que podem conectar ciclistas e pedestres a diferentes partes de uma 
cidade. “Não sabemos sobre os efeitos de gentrificação dos pocket parks ainda”, disse ele. 

Por causa desses impactos de gentrificação dos parques, Rigolon disse que "quando 
investimos nessas amenidades", é importante ser "direto em nossos esforços para fazer 
algo sobre moradias populares, tanto em termos de manutenção de moradias populares 
existentes quanto de construção de novas". 



Rigolon disse que a disparidade entre áreas ricas e pobres pode ser ainda maior quando se 
fala em número de árvores do que em hectares de parque, em parte um legado de grupos 
sem fins lucrativos e voluntários que priorizam o plantio de árvores nas ruas e a 
manutenção em bairros mais ricos e brancos. 

Organizações ambientais sem fins lucrativos estavam ajudando principalmente as 
comunidades mais ricas, porque foi daí que os primeiros ambientalistas começaram ”, 
disse Rigolon. “O movimento momentum felizmente está evoluindo, e provavelmente 
evoluiu nos últimos 20 anos para reconhecer questões de justiça e equidade.” 

Para maximizar a probabilidade de que as árvores plantadas nos bairros possam 
sobreviver e fornecer resfriamento e outros benefícios por anos e décadas, Rigolon disse 
que os vizinhos devem se envolver na tomada de decisões junto com as organizações 
ambientais sem fins lucrativos que pensam em questões de equidade. 

Se for da cidade de cima para baixo, é mais difícil conseguir a adesão dessas comunidades 
”, disse Rigolon. “Há uma desconfiança em relação às instituições públicas entre as 
comunidades que têm sido objeto de racismo sistemático por gerações.” 

A Prospect Park Alliance, um grupo sem fins lucrativos que normalmente opera com um 
orçamento anual de US $ 11 milhões (seu déficit estimado este ano em meio à pandemia 
é de US $ 3 milhões) tem melhorado o tesouro urbano de quase 600 acres desde 1980, 
após um declínio nos gastos públicos que começou durante uma crise econômica na 
década de 1970. 

Houve muito declínio e abandono nos parques da cidade ”, disse a porta-voz da aliança 
Deborah Kirschner. “Os níveis de orçamento nunca voltaram ao que eram antes, e muitos 
dos grandes parques da cidade têm organizações privadas sem fins lucrativos que ajudam 
a levantar fundos e empregar funcionários e fornecer recursos.” 

A aliança emprega funcionários do parque e arquitetos paisagistas, ajuda a manter as 
áreas naturais do parque, trabalha em projetos de restauração florestal e executa 
programas de voluntariado e educação, enriquecendo o bairro com uma fuga 
arrebatadora de seus edifícios e ruas quentes e congestionadas. 

Acho que todos merecem ter acesso a um parque e ter aquele momento de paz e 
tranquilidade longe da cidade, do barulho, da agitação, e apenas de estar perto do verde 
”, disse Liz, que estava fazendo um piquenique sob uma árvore em Prospect Park no dia 
quente de verão. “É como um antidepressivo natural.” 

FONTE:https://www.climatecentral.org/news/nycs-trees-a-natural-defense-against-heat-but-not-equally-
shared?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ClimateCentral-
News+Climate+Central+-+News 

 



 

Fortalecimento dos serviços de hidromete, preparação 
para desastres e resiliência urbana em Honduras 

Por meio do projeto de avaliação e fortalecimento da capacidade de hidromete de 
Honduras e Nicarágua, foi proposto um Plano de Modernização para o fortalecimento dos 
serviços de hidromete em Honduras. Este plano de modernização exigirá um investimento 
de aproximadamente US 10 milhões de dólares distribuídos em: (i) fortalecimento 
institucional, (ii) aprimoramento da observação, análise e previsão, e (iii) aprimoramento 
da prestação de serviços. Este projeto 'Fortalecimento dos Serviços de Hydromet, 
Preparação para Desastres e Resiliência Urbana em Honduras' visa apoiar o Governo de 
Honduras na próxima etapa de tornar o plano de modernização implementável. Uma das 
atividades prioritárias incluídas no Plano de Modernização dos Serviços Hydromet é a 
instalação e implementação do Sistema de Gestão de Base de Dados Meteorológica, 
Climatológica e Hidrológica (MCH), que é um sistema de gerenciamento de banco de 
dados (DBMS) baseado em bancos de dados e software de código aberto. Este sistema, 
desenvolvido pelo México e adaptado pelo Programa de Cooperação em Serviços 
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionais (SMHN) da Ibero-América, foi transferido para a 
OMM em 2011. O objetivo era apoiar a operação do Sistema de Gestão de Base de Dados 
Meteorológica, Climatológica e Hidrológica (MCH). 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73545_strengtheninghydrometservicesdisast.pdf 

 

O manual PERC: Aprendendo com os desastres para 
construir resiliência: um guia para conduzir uma Revisão 
Pós-Evento 2020 

A capacidade de revisão pós-evento (PERC) fornece um processo e estrutura para a 
análise sistemática de um evento de desastre, com foco em como um evento de perigo 
específico se tornou um desastre. A Zurich Flood Resilience Alliance (“Alliance”) 2, lançada 
em 2013, criou o PERC como parte da função de sustentabilidade de Zurique. O PERC 
baseia-se no campo da análise forense de desastres para analisar de forma sistemática e 
holística os eventos de desastres e o que os levou a eles, e para identificar recomendações 
viáveis. Normalmente, é conduzido e publicado dentro de um ano do evento, embora 



possa ser usado de outras maneiras ou em outros prazos, conforme necessário. O PERC 
avalia os sucessos e falhas no gerenciamento de risco de desastre antes do evento, 
resposta a desastres e recuperação pós-desastre. Se o evento ocorreu em duas áreas 
diferentes com uma mais severamente impactada do que a outra, O PERC pode ajudar a 
determinar por que os impactos foram desproporcionais. O PERC identifica oportunidades 
futuras de intervenção / ação que podem reduzir o risco representado pela ocorrência de 
eventos de perigo futuros semelhantes. PERC usa uma abordagem de todo o sistema para 
revisar desastres, analisando em escalas e setores, e todos os cinco aspectos do ciclo de 
gerenciamento de risco de desastre - redução de risco prospectiva e corretiva, 
preparação, resposta e recuperação. Ele fornece uma visão panorâmica de por que o 
evento se manifestou da maneira que se manifestou e como a resiliência pode ser 
construída. Embora a maioria dos PERCs até o momento tenha se concentrado 
principalmente em inundações, o PERC pode ser aplicado para revisar qualquer choque de 
início rápido, natural ou não natural, como inundações, terremotos, tsunamis, ataques 
terroristas e assim por diante. Até a presente data, 18 PERCs foram realizados (Tabela 1) 
em uma variedade de tipos de inundação, incluindo inundações de rios, inundações 
repentinas e tempestades tropicais e de inverno que levaram a inundações catastróficas 
em ambientes urbanos e rurais e em contextos globais que variam do menos desenvolvido 
ao mais desenvolvido . Além disso, a metodologia foi recentemente expandida para incluir 
três análises de eventos de incêndio florestal. 

FONTE:https://2eac3a3b-5e23-43c7-b33c-
f17ad8fd3011.filesusr.com/ugd/558f8a_b56c2c34ae8d4ff0b0637c6af7c7aacd.pdf  

 

Chuvas extremas causam mais suicídios de agricultores 
rurais do que secas: estudo 

Por Jayashree Nandi 

Em uma análise de 9.456 suicídios entre 2001 e 2013 em áreas rurais selecionadas 
aleatoriamente, os pesquisadores descobriram que, em comparação com as estações de 
cultivo normais, a porcentagem de mortes devido ao suicídio aumentou 18,7% durante as 
safras extremamente úmidas e 3,6% durante as colheitas extremamente secas 
temporadas. 

“Até onde sabemos, nenhum estudo antes do nosso investigou a ligação entre suicídio e 
disponibilidade de água em ambos os extremos. Encontramos, talvez 
surpreendentemente, condições extremamente úmidas mais fortemente associadas ao 
suicídio do que condições extremamente secas. Nossos resultados foram robustos a uma 
série de análises de sensibilidade ”, concluiu o estudo a ser publicado no jornal de 
pesquisa ambiental da Science Direct em novembro (o resumo já foi publicado online). 



“Condições muito úmidas podem ser muito prejudiciais para as lavouras por causa dos 
meios limitados de mitigar as condições. Secas extremas podem ser compensadas por 
irrigação, condições extremamente úmidas - como inundações ou chuvas torrenciais 
podem resultar em condições que são menos facilmente mitigadas e são mais prejudiciais 
às plantações ”, disse Vimal Mishra, professor associado de engenharia civil, IIT 
Gandhinagar e co- autor do estudo. 

FONTE:https://www.hindustantimes.com/india-news/extreme-rains-lead-to-more-rural-farmer-suicides-
than-droughts-study/story-Pk9BZ6A5QZGtuny9q5qJMO.html 
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Nota de conceito - Dia Internacional para a Redução do 
Risco de Desastres 2020 

A Assembleia Geral das Nações Unidas designou 13 de outubro como o Dia Internacional 
para a Redução do Risco de Desastres para promover uma cultura global de redução do 
risco de desastres. É uma oportunidade de reconhecer o progresso que está sendo feito 
em direção à redução do risco de desastres e perdas de vidas, meios de subsistência e 
saúde, de acordo com a Estrutura Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 
adotada na Terceira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Redução do Risco de 
Desastres no Japão em março 2015. A Estrutura Sendai tem sete metas estratégicas e 38 
indicadores para medir o progresso na redução do risco de desastres e perdas. Esses 
indicadores alinham a implementação da Estrutura de Sendai com a implementação dos 
ODS e do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.  

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/73197?&a=email&utm_source=pw_email 
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        PROMOTOR BRASIL 

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