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Observatório Covid-19 aponta maior colapso sanitário e
hospitalar da história do Brasil
Diante do atual cenário da pandemia, a Fiocruz divulga, nesta terça-feira (16/3), mais
uma edição do Boletim Extraordinário do Observatório Covid-19 Fiocruz. A análise chama
atenção para os indicadores que apontam uma situação extremamente crítica em todo
país. Na visão dos pesquisadores que a realizam, trata-se do maior colapso sanitário e
hospitalar da história do Brasil.
O Boletim mostra que, no momento, das 27 unidades federativas, 24 estados e o Distrito
Federal estão com taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no Sistema
Único de Saúde (SUS) iguais ou superiores a 80%, sendo 15 com taxas iguais ou superiores
a 90%. Em relação às capitais, 25 das 27 estão com essas taxas iguais ou superiores a 80%,
sendo 19 delas superiores a 90%.
Os dados são das secretarias estaduais de Saúde e do Distrito Federal, e das secretarias de
Saúde das capitais. As novas informações apuradas foram adicionadas à série histórica já
apresentada pelo Boletim. O mapeamento traz dados obtidos desde 17 de julho de 2020.
A fim de evitar que o número de casos e mortes se alastrem ainda mais pelo país, assim
como diminuir as taxas de ocupação de leitos, os pesquisadores defendem a adoção
rigorosa de ações de prevenção e controle, como o maior rigor nas medidas de restrição
às atividades não essenciais. Eles enfatizam também a necessidade de ampliação das
medidas de distanciamento físico e social, o uso de máscaras em larga escala e a
aceleração da vacinação.
O município de Araraquara, em São Paulo, é apresentado no Boletim como um dos
exemplos atuais de como medidas de restrição de atividades não essenciais evitam o
colapso ou o prolongamento da situação crítica nos serviços e sistemas de saúde. Com as
medidas adotadas pelo município, Araraquara conseguiu reduzir a transmissão de casos e
óbitos, protegendo a vida e saúde da população.

FONTE:https://portal.fiocruz.br/noticia/observatorio-covid-19-aponta-maior-colapso-sanitario-ehospitalar-da-historia-do-brasil
FONTE:http://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Estrategia-de-Gestaao-Covid-19-2-1.pdf

Estudo propõe saídas para crise pandêmica
A Fiocruz lançou, nesta quinta-feira (18/3), o estudo Desenvolvimento, saúde e mudança
estrutural: o Complexo Econômico-Industrial da Saúde 4.0 no contexto da Covid-19.
Liderado pelo coordenador de Ações de Prospecção da Fundação, Carlos Grabois Gadelha,
que também é o editor da publicação, o material é fruto do trabalho agregado de 35
pesquisadores de 10 instituições científicas brasileiras de excelência. O estudo representa
uma iniciativa para superar a pandemia da Covid-19 propondo saídas para a crise, por
meio de um projeto nacional de desenvolvimento que una a visão de desenvolvimento
que vem da tradição do economista Celso Furtado com o pensamento social e sanitário da
Fiocruz, ao agregar a ação de economia política com a ação social, marca da instituição.
Nos 12 artigos do estudo são elaboradas propostas de políticas públicas que aliam o
fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) com a promoção do desenvolvimento
social, econômico e ambiental do país, a partir da solução de desafios estruturais
revelados pela atual pandemia. O trabalho contou com a parceria do Centro Internacional
Celso Furtado e foi lançado com transmissão do Canal Saúde.
“Abordamos a pandemia pensando em uma solução estrutural com propostas de políticas
públicas para o Brasil sair da crise com base em inovação, equidade, SUS e
sustentabilidade”, observa Gadelha. Segundo ele, “esta é a primeira iniciativa de
envergadura em que a estratégia de desenvolvimento é pensada sob a coordenação de
uma instituição de saúde pública como a Fiocruz, que propõe uma nova geração de
políticas públicas que integre e subordine a economia ao bem estar e a sustentabilidade. A
economia a serviço da sociedade e não o inverso”, complementa o coordenador.
Gadelha aponta saúde, ciência, tecnologia e inovação como investimentos essenciais para
uma saída estrutural e de longo prazo da crise provocada pela Covid-19. “O
fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis) no âmbito da Quarta
Revolução Tecnológica, já em curso, é um chamamento para fazermos uma articulação
virtuosa entre economia, sociedade e qualidade de vida, a favor da soberania em saúde
do Brasil”.
Gadelha afirma que “o padrão de desenvolvimento descolado das áreas sociais é que leva
à dicotomia entre bem-estar e desenvolvimento, um falso dilema que precisa ser
superado para que as demandas sociais possam ser compreendidas como uma valiosa
oportunidade para adotar um modelo de sociedade solidário, inclusivo, dinâmico e
sustentável e do qual decorre uma inserção estruturada na Quarta Revolução
Tecnológica”. Para Gadelha, o SUS pode se firmar como um poderoso polo de
modernização.

O estudo revela, entre outras evidências, como as assimetrias e desigualdades de
conhecimento e CT&I em saúde afetam o país. O trabalho mostra que apenas cem
empresas em todo o mundo concentram 60% dos gastos em pesquisa e desenvolvimento,
sendo 2/3 desses investimentos feitos em apenas três setores: informática, farmacêutico
e automotivo. Cerca de 60% das patentes em biotecnologia para o tratamento de câncer e
outras doenças crônicas são detidas por apenas 15 empresas globais.
“A saúde, com seu déficit próximo a U$ 15 bilhões ao ano, é o setor que responde pela
maior participação no déficit comercial de alta tecnologia do país”, ressalta Gadelha,
acrescentando que essa situação põe em risco a capacidade de garantir a oferta dos
serviços de saúde, conforme expôs a pandemia. O setor da saúde representa cerca de 9%
do PIB nacional, gera 9% dos empregos formais e movimenta 1/3 do esforço de pesquisa
do país.
Para ele, “é preciso repensar a arquitetura institucional das finanças públicas para dar
sustentação ao estado de bem-estar do século 21, com uma agenda de mudanças
estruturais que abranja as regras fiscais, orçamentárias, de financiamento do SUS e de
aquisição de produtos estratégicos de saúde, de forma a fortalecer o sistema de saúde,
reduzir desigualdades no acesso à saúde e induzir a organização do Ceis, em sintonia com
o direito à saúde e as mudanças tecnológicas em curso”.
A presidente da Fiocruz, Nísia Lima Trindade, afirma que “a pesquisa é publicada em um
momento muito singular da história da saúde no Brasil, devido à pandemia, e quando
também lembramos o centenário do economista Celso Furtado, o maior pensador do
desenvolvimento brasileiro”. Para Nísia, Furtado evidenciou que “o desenvolvimento só é
possível quando somos capazes de identificar as origens estruturais de nossas mazelas e, a
partir dessa compreensão, elaborar as soluções adequadas. Um componente desse
diagnóstico é a necessidade de um sistema produtivo e inovativo nacional, defendido pelo
grupo que fez a pesquisa”.
FONTE:https://portal.fiocruz.br/noticia/estudo-propoe-saidas-para-crise-pandemica
FONTE:https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_extraordinario_2021marco-16-red-red-red.pdf

Relatório examina relação de fatores meteorológicos,
qualidade do ar e Covid-19
Medidas de governos em vez de fatores meteorológicos são apontadas como principal
motor de contenção e propagação da novo coronavírus; relatório preliminar sugere que
condições climáticas não devem ser justificativas para relaxar as medidas de controle da
pandemia.

Uma força-tarefa da Organização Meteorológica Mundial, OMM, publicou seu primeiro
relatório sobre fatores meteorológicos e de qualidade do ar que poderiam estar
relacionadas à propagação da Covid-19.
Logo no início da pandemia, surgiram relatos de que a velocidade de transmissão poderia
ser menor em climas mais quentes.
Exigência
Mas de acordo com o relatório, divulgado nesta quinta-feira, as condições meteorológicas
e climáticas não devem ser usadas como motivo para relaxar as medidas para conter a
propagação do vírus.
A transmissão do Covid-19 em 2020 e no início de 2021 parece ter sido controlada
principalmente por intervenções governamentais, como exigência do uso de máscaras e
restrições de viagem.
Composto por 16 especialistas em ciências, medicina e saúde pública, o painel revela que
mudanças no comportamento humano e demografia de comunidades afetadas assim
como mutações de vírus são fatores relevantes na evolução da pandemia.
Estações e regiões
Os cientistas afirmaram que neste estágio, as evidências analisadas não corroboram o uso
de fatores meteorológicos e de qualidade do ar como base para os governos relaxarem
suas intervenções destinadas a reduzir a transmissão.
As ondas de contaminação aumentaram em estações quentes e regiões quentes no
primeiro ano da pandemia, e há chances de que possa acontecer no próximo ano.
O relatório inclui as principais descobertas, publicadas na primeira semana de janeiro
deste ano, portanto não inclui informações revisadas sobre a influência de fatores
meteorológicos e de qualidade do ar na transmissão das novas cepas do vírus Covid-19, ou
na gravidade das infecções causadas por essas variantes.
Sazonalidade
O estudo indica que infecções virais respiratórias, frequentemente, mostram alguma
forma de sazonalidade, em particular o pico de outono-inverno para influenza e
coronavírus. Isso leva a crer que, se persistir por muitos anos, a Covid-19 poderá se uma
doença fortemente sazonal.
Os mecanismos que impulsionam a sazonalidade das infecções virais respiratórias podem
ser uma combinação de impactos diretos na sobrevivência do vírus, na resistência humana
à infecção e à influência indireta do clima e da estação por meio de mudanças no
comportamento humano.

Os estudos de laboratório do vírus Sars-CoV-2, forneceram algumas evidências de que o
vírus sobrevive por mais tempo sob condições frias, secas e de baixa radiação ultravioleta.
Porém ainda não indicaram se fatores meteorológicos afetam as taxas de transmissão.
Qualidade do ar
Há algumas evidências preliminares de que a má qualidade do ar aumenta as taxas de
mortalidade do Covid-19, mas não que a poluição impacta diretamente a transmissão
aérea do novo vírus. Os detalhes da circulação do ar interno não foram abordados.
O painel foi estabelecido pelo Conselho de Pesquisa da OMM a fim de fornecer um rápido
resumo do estado de conhecimento sobre as potenciais influências meteorológicas e da
qualidade do ar na dinâmica da Covid-19.
Juerg Luterbacher, cientista chefe da OMM, afirma que o ritmo acelerado da pesquisa
demonstrou que os estudos com dados limitados apareceram mais rápido do que as
informações poderiam ser verificadas e revisadas, gerando evidências contraditórias ou
seletivas.
O trabalho futuro do grupo incluirá a atualização das evidências científicas, nos próximos
meses, a identificação e promoção de um conjunto estruturado de questões a serem
pesquisadas, objetivos e prioridades para investimento em estudos nas áreas das
pandemias.
Também informará sobre boas práticas e padrões, recomendando que o clima e a
qualidade do ar devem ser levados em consideração para pesquisa e entrega de
informações pela OMM.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/03/1744912

Preparando-se para a próxima pandemia
A pandemia COVID-19 abriu uma janela de oportunidade para repensar a maneira como
os países se preparam para crises de saúde pública. Esta janela não deve ser
desperdiçada.
Um ano se passou desde que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia de
COVID-19 uma pandemia global em 11 de março de 2020. Quase 100 milhões de pessoas
ficaram doentes em todo o mundo, mais de 2 milhões morreram e muitos sobreviventes
estão apresentando sintomas de longa distância. Apesar dos avanços na vacinação e no
manejo clínico de pacientes com COVID-19, o fim da pior crise de saúde pública em um
século ainda não está próximo. Nesta edição, lançamos um Foco especial dedicado a
compreender o impacto de longo prazo da pandemia COVID-19 e a começar a explorar as

lições que podem ser aprendidas com os erros cometidos no tratamento da atual crise de
saúde, a fim de nos prepararmos para crises futuras.
Durante a preparação desta edição especial da Nature Medicine , contatamos muitos
especialistas que estiveram envolvidos na resposta à pandemia de COVID-19, incluindo
pesquisadores que contribuíram com pesquisas seminais que permitiram o entendimento
da biologia da SARS-CoV- 2, a resposta imune do hospedeiro ao vírus e como COVID-19 se
manifesta clinicamente, para testar a eficácia das abordagens terapêuticas e para
desenvolver vacinas. Também conversamos com epidemiologistas, especialistas em saúde
pública, formuladores de políticas e pesquisadores cujo trabalho se concentra na
resiliência dos sistemas de saúde, governança e implementação de políticas de
saúde. Destas conversas - capturadas em peças publicadas nesta edição e outras que
aparecerão ao longo do ano em nossas páginas - alguns temas comuns emergiram.
Por um lado, há uma sensação de realização científica e de que a comunidade de pesquisa
global enfrentou coletivamente o desafio imposto pela pandemia. Em nenhum outro
momento na história da ciência tantas informações foram geradas, compartilhadas e
distribuídas tão rapidamente para enfrentar uma ameaça à humanidade. Por outro lado,
está a constatação de que nenhuma quantidade de pesquisa e desenvolvimento científico
pode compensar uma liderança ineficaz e uma falta de coordenação dentro dos governos
e da cooperação internacional entre os países. Mais do que qualquer outra coisa, a crise
do COVID-19 foi um fracasso de governança.
Há uma sensação clara de que a preparação para a próxima pandemia exigirá um
mergulho profundo nessas falhas, entendendo o que deu errado e trabalhando para
melhorar a arquitetura da governança de segurança e saúde, um ponto levantado
por John Nkengasong .
Superar a complacência institucional também é fundamental para o desenvolvimento de
uma estratégia de preparação para uma pandemia de longo prazo que seja impulsionada
por evidências científicas e educação da população e que se esforce pela segurança da
saúde, conforme argumentado pela ex-Diretora Geral da Organização Mundial da
Saúde Margaret Chan . É uma lição trágica da pandemia COVID-19 que seu número de
mortes é amplificado por uma miríade de condições de saúde comuns subjacentes que
são cada vez mais prevalentes na população em geral, como diabetes, obesidade e
hipertensão. Aumentar a resiliência dos sistemas de saúde por meio de políticas universais
de saúde pode melhorar a saúde geral das populações e pode reduzir a carga de
fatalidades em surtos futuros.
Alcançar a saúde universal tem seus desafios, mas é possível, e Ole Norheim e
colegas traçam um mapa de como pacotes de serviços essenciais de saúde podem ser
desenvolvidos em ambientes com recursos limitados, baseando-se em sua experiência no

desenvolvimento de tais pacotes na Etiópia. Paul Spiegel descreve ainda os desafios de
responder a uma pandemia em contextos humanitários, e Devi Sridhar e colegas resumem
o estado atual da governança global da saúde neste primeiro ano da pandemia, de olho
nas lições para o futuro. Madhukar Pai e colegas abordar um tópico frequentemente
esquecido que provou ser um grande gargalo na resposta da saúde pública durante a atual
pandemia: o problema da capacidade limitada de testes diagnósticos e a necessidade de
construir uma estrutura melhor para testes como parte das estratégias de preparação
para pandemia.
A falha de governança também se manifestou por meio de uma proliferação de
desinformação e desconfiança na ciência e nos profissionais de saúde e uma subsequente
falta de conformidade com as medidas de saúde pública que podem salvar vidas e reduzir
uma pandemia. Elizabeth Higgs e colegas apresentam uma visão geral das boas práticas
que aumentam o envolvimento do público na pesquisa e na medicina durante uma crise
de saúde pública em curso. Imran Ahmeddiscute os desafios de lidar com uma resistência
crescente à vacinação e a necessidade de entender o que está por trás da indústria de
desinformação. A importância de obter informações confiáveis durante uma crise de
saúde pública em curso e como esses dados podem ser usados para alimentar e construir
modelos para auxiliar na compreensão das principais características patogênicas,
epidemiológicas, clínicas e sócio-comportamentais de um surto em curso são abordadas
em um Perspectiva de Joseph Wu e colegas . Falando em prever ameaças futuras, Mike
May conversou com vários especialistas em doenças infecciosas sobre quais poderiam ser
as maiores ameaças microbianas de amanhã. E Ralph Baric e Rita Meganck apresentam
uma visão geral do pipeline de desenvolvimento de medicamentos para novos agentes
infecciosos e a necessidade de uma nova visão, financiamento dedicado e modelos de
parceria privada, federal e acadêmica.
Finalmente, pensando em como a pandemia afetou nossa comunidade de pesquisadores,
médicos e profissionais de saúde, pedimos aos nossos leitores que compartilhassem
conosco como eles usaram a arte para documentar suas experiências durante o ano
passado e para lidar com as incertezas impostas pelo pandemia. Recebemos muito mais
envios no Twitter do que poderíamos destacar em um único número, e uma seleção,
escolhida pela equipe da Nature Medicine , é apresentada em um artigo especial e na capa
deste número da revista.
O mundo ainda está praticamente no meio de uma crise, e pode-se argumentar que é
muito cedo para começar a falar em preparação para futuras pandemias. Discordamos pensamos que agora é o momento certo para falar sobre o futuro e sobre as mudanças
que precisam acontecer para melhorar a capacidade global de responder a crises de saúde
dessa magnitude. A experiência do passado recente mostrou repetidamente que os
recursos, o financiamento e o capital político tendem a diminuir à medida que ocorre um
surto. O verdadeiro impacto do COVID-19, no entanto, tanto em termos de saúde quanto
em termos econômicos, provavelmente durará mais do que a fase aguda da pandemia,

abrindo uma janela de oportunidade para mudanças duradouras enquanto o vírus ainda
está na mente das pessoas. Esta janela de oportunidade não deve ser desperdiçada.
FONTE:https://www.nature.com/articles/s41591-021-01291-z
FONTE:https://www.nature.com/collections/ibajaahdgh/?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=
0d2aa39254-briefing-dy-20210316&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-0d2aa3925446140994

Sem educação, sem proteção: o que o fechamento de
escolas sob o COVID-19 significa para crianças e jovens em
contextos.afetados.por.crises
Com base em pesquisas e experiências sobre surtos de doenças infecciosas anteriores e
um trabalho emergente da atual pandemia de COVID-19, este relatório destaca os efeitos
negativos principalmente resultantes da combinação de fechamentos repentinos de
escolas e acesso restrito e disponibilidade de serviços, redes sociais e outras instalações
de proteção para crianças e jovens que vivem em contextos afetados por crises. As
consequências do fechamento de escolas na educação e na proteção da criança podem
ser categorizadas em três áreas principais:
1. Perda de aprendizagem e impedimentos para fornecer educação inclusiva,
equitativa e de qualidade
2. Impacto negativo no bem-estar infantil e no desenvolvimento saudável
3. Riscos de proteção infantil ampliados e danos experimentados por crianças e
jovens
FONTE:https://inee.org/system/files/resources/CPHA-EiE%20Evidence%20Paper%20%20No%20Education%20No%20Protection%20v1.0%20LowRes%20EN.pdf

Engajamento privado na educação em emergências:
direitos.e.regulamentos

Os esforços para garantir uma educação inclusiva e equitativa para todos suscitaram
apelos por um maior envolvimento do setor privado, afirmando que as empresas e
fundações podem desempenhar papéis significativos como parceiros para alcançar o
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS4).
No novo INEE Advocacy Brief, Engajamento privado na educação em emergências: direitos
e regulamentos , exploramos algumas das tensões decorrentes do envolvimento exclusivo
de atores com fins lucrativos em EiE e fazemos recomendações para apoiar a priorização
de segurança, equidade e educação pública de qualidade para todas as crianças e jovens
afetados por crises.
FONTE:https://inee.org/system/files/resources/Advocacy%20Brief%20Private%20Engagement%20in%20
Education%20in%20Emergencies%20v1.3%20PT%20LowRes.pdf

Revelado: segredos estratégicos de Cingapura para ficar à
frente
Entrevista exclusiva: Peter Ho, consultor sênior, Center for Strategic Futures
O grande estrategista militar Clausewitz disse certa vez que os líderes devem “trazer para
a tarefa a qualidade da intuição que percebe a verdade em todos os pontos”. Em outras
palavras, eles devem imaginar muitos resultados diferentes - e garantir que estejam
preparados.
Como os líderes podem fazer isso quando o mundo está cada vez mais volátil? Quando
notícias falsas e "falsas profundas" podem atrapalhar nosso julgamento da
realidade? Quando mesmo a pesquisa de opinião mais certa pode mudar em minutos para
o resultado oposto?
Este é o desafio enfrentado por uma unidade no coração do governo de
Cingapura. Situado no Gabinete do Primeiro Ministro, o Center for Strategic Futures deve
pensar nos muitos resultados possíveis para Cingapura nos próximos 50 anos. O
GovInsider entrevistou Peter Ho, Conselheiro Sênior deste centro e ex-Chefe do Serviço
Civil, para entender as técnicas que eles usam para manter Cingapura um passo à frente.
Por dentro do Centro de Futuros Estratégicos
Três funcionários vêm ao meu encontro antes que o chefe chegue, sentando-se no canto
da sala de reuniões revestida de madeira com ansiedade. Ho serviu como uma das
pessoas mais poderosas de Cingapura e continua sendo uma voz confiável no coração do
governo. Ele dirigiu o Ministério da Defesa de Cingapura; Ministério das Relações

Exteriores; e supervisionou a segurança nacional e inteligência - antes de ser nomeado
Chefe do Serviço Civil de 2005-2010.
Apesar de sua antiguidade, Ho é uma figura relaxada e envolvente, falando
expansivamente sobre os perigos que Cingapura deve superar. Este é um dos melhores
métodos para o governo pensar no futuro, explica. “Você apenas se senta em volta da
mesa com uma mistura de pessoas e fala: '' O que você acha que vai acontecer, e o que o
preocupa? '”
"O que você acha que vai acontecer e o que o preocupa?"
Ho fundou o Center for Strategic Futures há dez anos para preencher uma necessidade
evidente. “Começamos a passar por uma série de choques”, diz ele. Isso incluiu a crise
financeira asiática de 1997; a descoberta de 2001 da rede terrorista Jemaah Islamiyah em
Cingapura; e a crise de SARS de 2003. Cada um deles foi imprevisto e tinha o potencial de
perturbar dramaticamente a nação. Como Cingapura poderia se preparar?
A resposta foi formar uma equipe de dez pessoas com a tarefa de pensar sobre os
desafios e oportunidades futuras. É impossível prever o futuro, ele explica, mas você pode
procurar por “sinais fracos” que indicam mudanças potenciais. Essa disciplina é conhecida
como 'varredura do horizonte' no mundo governamental.
Possibilidades chocantes
Quais são alguns sinais fracos? Ho fornece três exemplos. Primeiro, há um crescente
nacionalismo e populismo na política ocidental. “Temos que nos perguntar: 'por que isso
está acontecendo'?” Ele aponta para a falta de confiança nas instituições governamentais
e para o papel mais amplo da mídia social no debate político.
Cingapura ainda não enfrentou isso visivelmente, observa ele, “mas isso não significa que
não possa”. As eleições indonésias deste ano viram difamações raciais e religiosas
amplamente difundidas, com notícias falsas atiçando as chamas. A Índia sofreu problemas
semelhantes, com casos de violência de multidões causados por histórias falsas
espalhadas pelo Whatsapp. Como o governo pode se preparar para todos esses
problemas potenciais?
A inteligência artificial é uma segunda área de interesse. Nos últimos anos, o Centro tem
debatido seu impacto sobre o emprego e o efeito mais amplo na sociedade. “Temos a
tendência de olhar para a tecnologia mais do ponto de vista das oportunidades
econômicas”, diz ele, “mas você também deve olhar para as desvantagens”. Em
retrospectiva, “parece óbvio”, mas os governos globais apenas começaram a olhar para o
impacto da IA nos empregos e em seus modelos econômicos mais amplos.
A mudança climática é um terceiro exemplo, que apresenta um grande número de
desafios interconectados. Isso causa problemas que vão desde o modelo econômico

global até o planejamento urbano dos espaços das cidades e a escassez de água e
alimentos. O desafio precisa de engenheiros, cientistas sociais, biólogos - uma vasta
mistura de especialidades diferentes, Ho alertou anteriormente em uma palestra pública
no ano passado.
Por que isso precisa de uma unidade?
Neste ponto da entrevista, você pode se perguntar por que as estruturas governamentais
tradicionais não podem considerar problemas tão evidentemente enormes. O problema,
explica Ho, é a natureza humana. Os economistas referem-se à "racionalidade limitada",
em que o cérebro humano só é capaz de considerar uma quantidade finita de informação
e tomar uma decisão. A mudança climática é toda uma série de problemas interligados,
por exemplo.
Também sofremos de outra falha conhecida como 'desconto hiperbólico'. Isso significa
simplesmente que “as pessoas estão relutantes em investir no longo prazo”, explica
Ho. “Eles prefeririam focar no curto prazo por causa das recompensas óbvias”. Isso é
verdade na política, onde não há crédito dado por algo alcançado no futuro, e nenhum
crédito por problemas que foram evitados.
Ho adicionou sua própria teoria à disciplina, que ele chama de “elefantes negros”. O
economista Nassim Nicholas Taleb escreveu sobre os eventos do cisne negro - desafios
imprevistos como a trituração de crédito ou o desastre nuclear de Chernobyl. Ho adaptou
isso para se referir a desafios futuros óbvios que ainda são ignorados. Vejamos novamente
a mudança climática - as petrolíferas preferem duvidar das evidências, enquanto as
maiores nações continuam aumentando seu consumo.
Então você acha que é um scanner de horizonte?
O que você faz quando detecta um sinal fraco, quanto mais um elefante preto? Como os
scanners de horizonte podem superar a natureza humana para garantir que sejam levados
a sério? “É um problema perene”, adverte Ho. As estruturas de Cingapura têm como
objetivo superar esse risco.
A unidade fica no Gabinete do Primeiro Ministro e reporta ao atual Chefe da Função
Pública, Leo Yip. “Se eles precisarem cooptar ou dirigir, eles farão, porque eles têm um
posicionamento no centro do governo”, diz Ho. Isso dá a seus relatórios um peso
institucional.
Isso não significa, no entanto, que os scanners de horizonte devam ser enérgicos. “A
forma como fazemos as coisas é muito gentil”, diz ele: “Não enfia as coisas na garganta
dos legisladores”. Seu grito de guerra é “tolerado, mas não adotado”, acrescenta Ho, e
eles nunca levam o crédito por qualquer política ou estratégia.

“Tolerado, mas não abraçado”
Quais são os tópicos que eles escolhem? “A única coisa em que não nos envolvemos é no
que sabemos que o governo está olhando”, diz ele - eles procuram questões que podem
não ter sido identificadas ou priorizadas. “Podemos cobrir tudo, desde geopolítica à
economia, tecnologia a questões sociais”.
Uma breve história de futuros
A história tem muitos exemplos de scanners de horizonte inicial, e eles são
freqüentemente ignorados. Um dos primeiros vem de 480 aC, quando o imperador da
Pérsia, Xerxes, se preparava para invadir a Grécia. Seu conselheiro Artabanus alertou
sobre os riscos, desde problemas de abastecimento até os perigos da longa marcha que
estava por vir. Xerxes conquistou Atenas, mas foi lentamente derrotado por ataques de
guerrilha e escassez de alimentos. Ele fugiu para casa e foi assassinado.
Foi o Império Britânico que explorou o horizonte até o coração do governo. Em 1902, eles
criaram o Comitê de Defesa Imperial, que projetou algumas das técnicas modernas usadas
no planejamento estratégico. O CID também recomendou a formação das primeiras
agências modernas de inteligência: MI5 e MI6.
Cingapura deu sua própria contribuição para o campo. A nação usa a varredura do
horizonte para considerar todos os seus desafios de política, da saúde à construção de
estradas. Ele também construiu uma rede de consultores em todo o governo, que
alimentou o Center for Strategic Futures.
“O hábito de pensar a longo prazo começou quase desde o primeiro dia”, explica Ho. Na
independência, o governo teve que construir programas habitacionais e considerar seu
abastecimento de água, o que “tudo exigia uma perspectiva de muito longo prazo. Acho
que, depois de um tempo, isso cria o hábito de pensar a longo prazo ”.
Este ano é o décimo aniversário da unidade. Se Ho fizesse uma varredura no horizonte em
busca do futuro da unidade, o que ele veria? “Meu palpite é que tem uma boa chance de
ficar por aqui”, diz ele.
Mas isso enfrenta uma troca. Existe a tentação de aumentar seu tamanho, permitindo que
considere mais problemas. “O perigo é que isso se torne parte importante da burocracia”,
diz ele. “Tem muita liberdade, o que é muito importante para uma roupa como essa.”
O Centro conseguiu muito. Ele criou um novo modelo a ser seguido por outros e
aconselhou sobre desafios que vão desde a diversidade na política até o terrorismo e as
mudanças climáticas. Tudo parece bastante óbvio quando colocado no papel. Mas como
Clausewitz disse uma vez sobre liderança: “a coisa mais simples é difícil”.
FONTE:https://govinsider.asia/inclusive-gov/revealed-singapores-strategic-secrets-for-staying-ahead/

ONU usará parâmetro para medir papel da natureza em
prosperidade e bem-estar
“Um passo histórico e transformador na forma como vimos e valorizamos a natureza.”
Foi assim que o chefe da ONU, António Guterres, descreveu a adoção de uma nova forma
de mensurar índices sobre economia e meio ambiente em relatórios de estatística.
Padrões
Com a decisão dos Estados-membros, um novo parâmetro medirá o papel da natureza nos
índices de prosperidade econômica e bem-estar social dos povos.
A decisão foi anunciada pela Comissão de Estatística da ONU, que é a maior autoridade
em padrões internacionais no tema. Analistas dizem que o novo quadro deverá reformular
decisões e políticas para o desenvolvimento sustentável e a ação climática.
O secretário-geral diz que com isso, o mundo não permitirá mais que a destruição
ambiental e a degradação sejam consideradas “progresso econômico”.
O novo parâmetro, chamado de Sistema de Contabilidade Econômico-Ambiental –
Contabilidade de Ecossistema, deverá ainda assegurar o reconhecimento do capital
natural como florestas, pantanais e outros ecossistemas em relatórios econômicos.
Ecossistemas
A notícia é um grande passo em direção ao futuro e diferente dos índices de medição
tradicionais como o Produto Interno Bruto, PIB, “que dominou a mensuração do
crescimento econômico por mais de sete décadas”, disse o Departamento Econômico e
Social da ONU, Desa.
A decisão da Comissão de Estatística também admite que os ecossistemas fornecem
serviços importantes que geram benefícios para as pessoas, e assim como ativos
econômicos, os ecossistemas também precisam ser mantidos.
Um exemplo são as florestas que ajudam a levar água potável às comunidades, servindo
como filtros naturais, com plantas, árvores e outros elementos que absorvem a poluição
antes de que ela chegue às correntes, aos rios e lagos.
“No passado, sempre se media o progresso em termos de valor de mercado, pago por
bens e serviços, que eram produzidos e consumidos”, disse o economista-chefe da ONU,
Elliot Harris.

Perda
Ele ressalta que o valor da natureza jamais era levado em conta. Harris afirma que a
natureza era tratada como “um bem livre e ilimitado”, e por isso degradada sem que
sequer se soubesse o valor da perda.
Ao contabilizar a natureza e a economia juntas, no mesmo quadro e parâmetro, o mundo
poderá ver como as atividades econômicas afetam a natureza e como a presença da
natureza afeta os indivíduos, sociedades e espécies.
Harris acredita que é possível alcançar prosperidade econômica sem destruir a natureza
pelo caminho.
Já a diretora-executiva do Programa da ONU para o Meio Ambiente, Pnuma, elogiou a
mudança como um “divisor de águas”.
Biodiversidade
Inger Andersen afirma que a considerar o papel da natureza em indicadores
socioeconômicos é uma ferramenta de avaliação e valorização do meio ambiente e que
pode ajudar no alcance da sustentabilidade para as pessoas e o planeta.
Os novos parâmetros devem integrar as decisões de duas grandes reuniões da ONU este
ano incluindo a 15ª. Conferência das Partes da Convenção de Biodiversidade, COP-15, e a
Conferência Internacional sobre Mudança Climática COP-26, marcada para Glasgow, na
Escócia.
Com os governos se preparando para concordar e implementar as mudanças que irão
redesenhar a relação com a natureza, o novo quadro estatístico também fomentará um
ímpeto para a mensuração correta do valor da biodiversidade, diz a secretária-executiva
da Convenção sobre Diversidade Biológica, Elizabeth Maruma Mrema.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/03/1744352

Quando a mudança climática e outras emergências
ameaçam onde vivemos, como administraremos nosso
retiro?
Os impactos das mudanças climáticas irão agravar os riscos naturais, então é imperativo
incluir a opção de retirada controlada no planejamento de adaptação para as
comunidades.

Por Christina Hanna, Bruce Glavovic e Iain White
Apesar de viver em ambientes dinâmicos e enfrentar um futuro incerto devido às
mudanças climáticas, os neozelandeses geralmente esperam que seus direitos de
propriedade e terra durem indefinidamente.
Mas pouco permanece o mesmo. Como nos lembraram os alertas de terremotos e
tsunamis offshore da semana passada , nossas costas e as pessoas que vivem perto delas
são vulneráveis a uma série de perigos. Esses riscos só aumentarão à medida que o nível
do mar aumentar devido às mudanças climáticas.
O governo anunciou que a Lei de Gestão de Recursos será substituída por três novas leis,
incluindo uma Lei de Retiro Gerenciado e Adaptação às Mudanças Climáticas. A escrita
está na parede: os planejadores e as comunidades precisam se preparar para a mudança.
Para aqueles que vivem em locais altamente expostos, o retiro controlado pode ser
necessário para salvar vidas e garantir a segurança pública.
Esses “retiros controlados” - de linhas costeiras baixas vulneráveis ao aumento do nível do
mar, áreas que inundam regularmente e terras instáveis ou expostas - podem ser uma
pílula difícil de engolir. Especialmente em meio a uma crise habitacional nacional e uma
pandemia global.
Mas os impactos da mudança climática já estão sendo sentidos e irão agravar os riscos de
desastres naturais no futuro. Alguns desenvolvimentos existentes já estão se revelando
insustentáveis, expondo as pessoas e as coisas que elas amam a graves danos.
Portanto, é imperativo incluir a opção de retiro gerenciado no planejamento de adaptação
para as comunidades de maior risco.
O que são retiros gerenciados?
Basicamente, os retiros gerenciados envolvem a realocação estratégica de pessoas, ativos
e atividades para reduzir o risco.
Por razões óbvias, os retiros exigem sacrifícios difíceis para indivíduos, famílias e
comunidades. O processo pode envolver uma variedade de mecanismos, incluindo o
fornecimento de mapas de risco, avisos oficiais sobre memorandos de informações sobre
terras ( LIMs ), restrições de desenvolvimento e incentivos financeiros para realocação.
Planejadores e acadêmicos têm defendido uma estratégia nacional de retirada
gerenciada, e a mudança na lei oferece uma oportunidade única.

Além dos poderes de aquisição obrigatórios usados para entregar obras públicas,
Aotearoa Nova Zelândia pode ser o primeiro país a desenvolver uma legislação específica
para retiros administrados. O mundo estará assistindo com interesse.
Gerenciar retiros que são sensíveis ao deslocamento de pessoas de suas casas, meios de
subsistência, paisagens e cultura é um desafio. O desenvolvimento da nova legislação
envolverá decisões difíceis sobre por que, quando, como e onde os retiros ocorrem - e às
custas de quem.
Colocando as pessoas em primeiro lugar
Como esses retiros serão administrados, no entanto, ainda está para ser
determinado. Nossa pesquisa mais recente examina quem gerencia retiros e como. É uma
dica oportuna para examinar as amplas opções de políticas e implicações de
planejamento.
A legislação proposta apresenta uma oportunidade para transformar os padrões de uso da
terra em Aotearoa, Nova Zelândia. Mas, como vimos em Canterbury, Matatā e em outros
lugares, a maneira como os retiros administrados são tratados é muito importante para as
pessoas afetadas.
Atualmente, as intervenções de retiro administradas localmente são arriscadas profissionalmente, politicamente, financeiramente, culturalmente e socialmente. As
estruturas e recursos de planejamento necessários raramente estão disponíveis para
apoiar resultados eficazes e equitativos.
Algumas comunidades expostas a perigos e perigos climáticos também enfrentam o risco
de má adaptação - paradoxalmente, sua vulnerabilidade é aumentada pela inação ou
esforços mal orientados.
Quem administra retiros e como?
Nossa pesquisa distingue três abordagens para fazer políticas para um espectro de
possíveis retiradas. Em termos gerais, são:
1. controle do governo: usando a legislação, padrões, políticas e regulamentos, o
governo central ou local pode restringir certos empreendimentos ou adquirir
compulsoriamente propriedade para forçar a retirada
2. retiros administrados por cooperativas: tomada de decisão colaborativa e
negociação entre agências governamentais e as partes afetadas, usando
instrumentos como aquisições opt-in, subsídios de relocação ou troca de terras
3. retiradas não administradas: escolhas individuais influenciadas por fatores como
perda de cobertura de seguro e outras mudanças de mercado, decisões de não

investir mais em uma propriedade ou de vendê-la (potencialmente com prejuízo),
ou de permanecer no local e enfrentar o risco.
Usando nossa estrutura, consideramos os riscos e implicações de cada forma de
retiro. Aproveitamos décadas de lições da prática internacional em reassentamento em
desastres e realocação planejada.
Fazendo a lei certa
Fundamentalmente, argumentamos que é preferível facilitar retiros administrados por
cooperativas. Isso significa que as pessoas e as comunidades estão inseridas no projeto,
na tomada de decisões e na implementação da estratégia de retiro.
Portanto, necessariamente, políticas e práticas flexíveis, colaborativas e adequadas à
finalidade são importantes. Para gerenciar as expectativas em torno de terras em risco,
transitórias e marginais, a regulamentação de novos empreendimentos ou uso da terra
também é necessária (como estabelecer limites de tempo para consentimentos).
Retiros gerenciados, cooperativos e não gerenciados, cada um tem um papel a
desempenhar. Mas suas práticas associadas e intervenções políticas devem ser planejadas
estrategicamente. Para promover a segurança pública, a justiça e a equidade, a
cooperação deve ser um foco central ao gerenciar a realocação de pessoas.
A Aotearoa Nova Zelândia tem a oportunidade de fomentar a resiliência de longo prazo
em face das mudanças climáticas e muitos outros desafios do uso da terra. Determinar
quem administra retiros, como e quem paga é um trabalho importante.
A forma da nova legislação - os processos e resultados que ela incentiva - influenciará a
vida e o bem-estar das gerações atuais e futuras.
FONTE:https://theconversation.com/when-climate-change-and-other-emergencies-threaten-where-welive-how-will-we-manage-our-retreat-156035

Política Nacional de Gestão de Risco de Desastres do Peru
até 2050
A Política Nacional de Gestão do Risco de Desastres até 2050 é de aplicação imediata por
todos os entes da administração pública indicados no artigo I do Título Preliminar do Texto
Único Ordenado da Lei nº 27444, Lei Geral do Processo Administrativo, aprovado pelo

Decreto Supremo nº 004-2019-JUS, no âmbito das suas atribuições. Também de
cumprimento obrigatório para o setor privado e a sociedade civil, na medida em que lhes
seja aplicável.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/76486_polticanacionaldegestindelriesgod
ed.pdf
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