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ARTIGO: Reabrir as escolas: quando, onde e como? 

Por Stefania Giannini, Robert Jenkins e Jaime Saavedra* 

Faz cerca de dois meses que as escolas foram fechadas em mais de 190 países, o que 
afetou 1,57 bilhão de crianças e jovens – 90% da população estudantil de todo o mundo. 
Tais fechamentos ocorreram em rápida sucessão, como uma medida para conter o vírus 
da COVID-19. Com a mesma rapidez, os governos implementaram medidas para 
continuar o ensino por meio de plataformas, televisão e rádio, no que consistiu o 
experimento de maior alcance na história da educação. Contudo, quando se trata de 
reabrir escolas, o ritmo é muito mais incerto. Segundo dados da UNESCO, 100 países 
ainda não anunciaram uma data para a reabertura das escolas, 65 têm planos de 
reabertura parcial ou total, enquanto 32 terminarão o ano acadêmico online. Para 890 
milhões de estudantes, no entanto, o calendário escolar nunca esteve tão indefinido. 

Quando e como reabrir as escolas é, hoje, uma das decisões mais difíceis e sensíveis das 
agendas políticas. É seguro reabrir as escolas, ou existe o risco de reativar os contágios? 
Quais são as consequências para a saúde mental e para o desenvolvimento social das 
crianças? Os estudantes envolvidos no ensino a distância estão realmente aprendendo? 
E, quando chegar a hora, como as escolas garantirão o retorno dos estudantes, e como 
elas ajudarão aqueles que ficaram para trás durante o período de fechamento? 

A decisão é complexa porque a pandemia continua a evoluir, e não de uma forma linear. 
Não há evidências suficientes sobre os riscos de transmissão. Em todos os lugares, o 
isolamento será suspenso de maneira gradual, com muitos pontos de interrogação 
sobre como o processo será administrado, em grande parte porque o vírus apresenta 
muitas características que nós simplesmente desconhecemos. Entretanto, mesmo com 
as incertezas atuais, os governos podem antecipar e se preparar para reabrir as escolas 
com sucesso, colocando em prática as medidas de segurança necessárias. 



Recentemente, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu aos 
governos e aos doadores que priorizem a educação para todas as crianças, incluindo as 
mais marginalizadas. A Coalizão Global de Educação foi criada para apoiar os governos 
no fortalecimento do ensino a distância e na facilitação da reabertura das escolas. 

Como se poderia esperar, quanto mais tempo durar a interrupção da educação escolar, 
maior será a perda de aprendizado. Assim, quanto mais cedo as escolas puderem 
reabrir, menores serão os riscos de ocorrerem danos de longo prazo nas jornadas de 
aprendizagem e no bem-estar de milhões de crianças. Preocupa-nos o fato de que o 
fechamento prolongado das escolas exacerbe as desigualdades, aprofunde a crise de 
aprendizagem e exponha as crianças mais vulneráveis a um maior risco de exploração. 
Devido a outras crises, nós sabemos que, quanto mais tempo as crianças vulneráveis 
estiverem fora da escola, menor será a probabilidade de elas voltarem a frequentá-la. 
Após a crise do ebola na África Ocidental, vimos um aumento nas taxas de exploração 
sexual e de gravidez na adolescência, o que demonstra como as meninas correm 
maiores riscos durante o fechamento das escolas. 

As escolas não são apenas locais de aprendizagem. Elas fornecem proteção social, 
alimentação, saúde e apoio emocional, elementos que são uma garantia de vida para os 
mais desfavorecidos, e isso se aplica a todos os países, aos de baixa e aos de alta renda. 
O Programa Alimentar Mundial (WFP) estima que 370 milhões de crianças não estão 
recebendo refeições devido ao fechamento das escolas. Como metade dos estudantes 
de todo o mundo não têm acesso a um computador em casa, a chance de haver perda 
de aprendizagem durante este período é quase inevitável. O tamanho dessa perda 
dependerá da eficácia de canais alternativos que estão sendo amplamente utilizados. 
Porém, de qualquer modo, ela nunca será totalmente recuperada. Acrescente-se a isso 
o isolamento social de amigos e professores, a ansiedade, o deslocamento e, nos piores 
casos, as possíveis mortes de entes queridos. Com tudo isso, a cada dia que passa 
aumentam os danos psicológicos causados pelo fechamento das escolas. 

Esta não é uma questão simples, de apenas avaliar riscos e benefícios. A prioridade 
absoluta é salvaguardar a vida e o bem-estar das comunidades, incluindo as crianças e 
os professores. Mesmo que as datas ainda não possam ser anunciadas, o planejamento 
para a reabertura das escolas deve começar agora. 

Em geral, é necessário consultar e se comunicar com pais, professores, estudantes e 
comunidades, para entender suas preocupações e resolvê-las. Isso garante a confiança 
e o apoio à reabertura de uma escola, um pré-requisito para fundamentar as políticas 
educacionais, o financiamento e as medidas operacionais. A principal mensagem deve 
ser a de que essas decisões são específicas aos diferentes contextos e dependem da 
capacidade das escolas para mitigar os riscos de transmissão de infecções e promover 
comportamentos saudáveis. As condições básicas a serem avaliadas incluem o acesso a 
sabão e água limpa para a lavagem das mãos e protocolos de distanciamento social. A 
segurança também pode se dar pela redução do número de estudantes no local (por 
meio de turnos duplos), pela priorização dos anos iniciais ou de grupos específicos, ou 
pela continuação do uso de uma abordagem de aprendizagem mista. 



Depois da segurança, é necessário que se enfoque o processo de recuperação da 
aprendizagem – desde a avaliação dos resultados da aprendizagem durante o 
fechamento das escolas, de modo a garantir o bem-estar socioemocional dos envolvidos 
e tomar medidas para lidar com as disparidades, por meio de abordagens corretivas. O 
apoio aos professores e ao seu desenvolvimento profissional será essencial para o 
sucesso. 

A reabertura das escolas durante esta crise global não é um retorno ao normal. Nós 
devemos fazer as coisas não apenas de maneira diferente, mas melhor. Considerando 
que os estudantes mais vulneráveis corriam maiores riscos de serem deixados para trás 
pelas modalidades de ensino a distância, eles deveriam ser a prioridade de toda e 
qualquer estratégia de volta às aulas. As escolas precisam trazê-los de volta de forma 
proativa e fornecer-lhes apoio. Isso pode envolver abordagens de aprendizagem 
flexíveis, práticas para ampliar o acesso a crianças e jovens que não frequentam a escola, 
bem como a crianças e jovens deslocados e migrantes, e originários de minorias e outros 
grupos excluídos. Será necessário reconhecer o desafio particular de meninas e jovens 
mães, as quais podem vir a enfrentar estigmas e leis discriminatórias de reingresso à 
escola que as impeçam de ter acesso à educação. Para alguns estudantes, 
principalmente os que estão na idade da educação secundária, é muito alto o risco de 
que permaneçam afastados por um longo período da escola para nunca mais voltar. Esse 
risco deve ser reduzido por políticas públicas ativas, como campanhas de comunicação 
destinadas àqueles em situação de maior risco, interações com famílias e comunidades, 
ou o fornecimento de bolsas de estudo. 

Como foi apresentado no relatório do Banco Mundial sobre o impacto da pandemia 
sobre a educação e as respostas de políticas públicas, nós precisamos capitalizar as 
inovações e reunir lições importantes sobre o uso da tecnologia nesta escala sem 
precedentes para a mudança para um novo normal. Isso pode constituir um marco de 
virada no uso de novas pedagogias para enfrentar a crise da aprendizagem e fornecer 
modelos de aprendizagem mais inclusivos e criativos. Agora é a hora de reconstruir 
melhor, de tornar os sistemas educacionais mais inclusivos e mais bem preparados para 
enfrentar e superar possíveis crises no futuro, incluindo as relacionadas ao clima. E, mais 
do que nunca, este é um momento para proteger a educação e seus recursos 
orçamentários das consequências socioeconômicas da pandemia. 

Como nós compartilhamos a mesma aspiração de que as escolas reabram 
oportunamente e com segurança, bem como para salvaguardar o direito à educação de 
todas as crianças e de todos os jovens, o UNICEF, a UNESCO, o Programa Alimentar 
Mundial e o Banco Mundial uniram forças para produzir orientações que oferecem 
conselhos práticos às autoridades nacionais e locais sobre como manter as crianças 
seguras quando voltarem à escola. O “Marco de ação e recomendações para a 
reabertura das escolas” foi elaborado para servir como uma ferramenta flexível para 
formuladores de políticas e planejadores, destacando todos os fatores que farão com 
que essa experiência seja bem-sucedida para estudantes, professores, diretores, pais e 
a comunidade em geral. 



O objetivo principal é o melhor interesse da criança e do jovem. Nosso objetivo consiste 
em reabrir escolas melhores, mais saudáveis e mais seguras. E esta é uma oportunidade 
para construir sistemas educacionais mais inclusivos, que apoiem TODAS as crianças e 
TODOS os jovens para aprenderem e serem mais resilientes em crises futuras. Nós 
devemos aproveitar esta oportunidade. 

FONTE: https://pt.unesco.org/news/reabrir-escolas-quando-onde-e-como 

FONTE:https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373348_spa 

 

UNICEF e parceiros lançam cartilha sobre vacinação 
durante a pandemia 

 

Arte: Claudius Ceccon 

A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) 
e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) lançaram na semana passada (13) 
a cartilha digital “Pandemia da COVID-19: o que muda na rotina das imunizações“. 

A publicação foi apresentada a médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde, 
além de gestores dessa área, em webinar. 

Voltado a gestores e profissionais da saúde, o documento contém orientações sobre 
como as ações de vacinação podem continuar durante a pandemia e estratégias de 
comunicação com a população. As medidas devem ser adaptadas pelos gestores de 
acordo com a realidade local. 

>> Faça o download dos materiais: 

 Cartilha: Pandemia da Covid-19: o que muda na rotina das imunizações 
 https://www.unicef.org/brazil/media/8766/file 
 Cartaz 1: Proteção para todos 



 https://www.unicef.org/brazil/media/8781/file 
 Cartaz 2: Mantenha, com segurança, a vacinação em dia 
 https://www.unicef.org/brazil/media/8786/file 
 Cartaz 3: Segurança dos profissionais envolvidos com a vacinação 
 https://www.unicef.org/brazil/media/8791/file 

O download dos materiais também pode ser feito em sbim.org.br e 
em www.sbp.com.br. 

O material é parte da campanha “Vacinação em dia, mesmo na pandemia”, que tem 
como objetivo conscientizar especialistas e o público em geral sobre a importância de 
não deixar de se vacinar. A iniciativa inclui ações uma variedade de ações e conteúdos 
digitais. 

O movimento é justificado por uma série de motivos: 

Interromper a vacinação rotineira — em especial de crianças menores de 5 anos, 
gestantes e outros grupos de risco — e as estratégias de seguimento e contenção de 
surtos pode levar ao aumento de casos de doenças imunopreveníveis e ao retorno de 
doenças eliminadas ou controladas. No curto, médio e longo prazo, as consequências 
podem ser mais graves do que as causadas pela pandemia. 

Mais de 117 milhões de crianças de 37 países podem deixar de receber a vacina que 
previne o sarampo, alertam o UNICEF, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras 
instituições. Campanhas de vacinação contra a doença já foram adiadas em ao menos 
24 países. 

Nesse sentido, 19 estados brasileiros registram circulação ativa do sarampo, 
destacando-se o Pará, com 40,9% dos casos confirmados. Em números absolutos, os 
principais afetados têm de 20 a 29 anos. No entanto, a incidência entre menores de 5 
anos é mais elevada (13,1/100 mil habitantes). 

A febre amarela também preocupa. Há casos em mais de 50 municípios dos estados do 
Paraná (principal foco), São Paulo, Santa Catarina e Pará. Além disso, devido ao risco de 
expansão geográfica, a vacinação foi intensificada em cerca de 150 municípios vizinhos. 

Ondas de surtos de doenças imunopreveníveis podem representar outra grande ameaça 
global, especialmente em um momento em que os sistemas de saúde já se encontram 
sobrecarregados. De acordo com a OMS, o sarampo infectou em 2018 quase 10 milhões 
de pessoas e matou mais de 140 mil, a maioria crianças menores de 5 anos. 

A vice-presidente da SBIm e coordenadora científica da cartilha, Isabella Ballalai, destaca 
a abrangência da publicação, que inclui instruções sobre o planejamento da vacinação, 
organização das salas de vacinas, bem como busca de locais alternativos, caso não seja 
possível adotar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) todas as medidas de 
distanciamento social exigidas, devido à concorrência com os demais atendimentos. 



“Outra preocupação é a proteção da saúde dos profissionais que participam do processo 
de vacinação. A cartilha apresenta os cuidados necessários para os envolvidos — da 
portaria à sala de vacinação, passando pela equipe de segurança e limpeza — e normas 
de vestuário, higienização, entre outras”, diz. 

A chefe da Área de Saúde e HIV/aids do UNICEF no Brasil, Cristina Albuquerque, pondera 
que o medo de comparecer às salas de vacinação é compreensível no contexto atual, 
mas lembra que as doenças preveníveis por vacina também são extremamente 
perigosas e capazes de levar à morte ou deixar sequelas. 

“A pandemia de COVID-19 é uma situação inédita para a nossa geração. No entanto, 
outras infecções graves continuam a circular. A meningite bacteriana, por exemplo, 
pode levar à morte em poucas horas. Não podemos nos descuidar”, alerta. 

O presidente do Departamento de Imunizações da SBP e membro da Comissão Técnica 
para Revisão dos Calendários Vacinais da SBIm, Renato Kfouri, lembra que o Brasil já 
vinha de um movimento de queda progressiva nas coberturas vacinais. A consequência 
mais imediata foi a perda, em 2019, do certificado de eliminação do sarampo, 
conquistado pouco menos de três anos antes. 

“A volta do sarampo foi um retrocesso inaceitável, extremamente frustrante para todos 
que atuaram ao longo de décadas para alcançar a conquista. Agora, temos um longo 
caminho a percorrer. Esperamos que a publicação venha contribuir para que o mesmo 
não aconteça com outras enfermidades, como a poliomielite, por exemplo”, afirma. 

FONTE:https://sbim.org.br/ 

 

OMS espera ter 2 bilhões de doses de vacina contra Covid-
19 já no próximo ano 
A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou esta quinta-feira que espera que cerca 
de 2 bilhões de doses de uma vacina contra a Covid-19 estejam ao dispor até o final do 
próximo ano. 

Será dada atenção a grupos de “populações prioritárias”, segundo a cientista-chefe da 
agência, Soumya Swaminathan. Em entrevista, em Genebra, ela afirmou, no entanto, 
que ainda não há vacina com eficácia comprovada. 

Investimentos 

A representante disse que a expetativa para 2021 é que haja "2 bilhões de doses de uma, 
duas ou três vacinas eficazes para serem distribuídas em todo o mundo". A cientista 
disse que o grande condicionamento não é tanto o fato de não haver vacina, mas os 
investimentos em torno de US$ 2 bilhões até o final de 2021. 



Quanto à capacidade de imunizar as populações prioritárias, ela destacou que os países-
membros precisam concordar e chegar a um consenso sobre o tema. 

Nesta quinta-feira, a OMS notificou 8.242.999 casos confirmados e 445.535 mortes pelo 
novo coronavírus. 

Distribuição 

A agência recomenda que em primeiro lugar sejam pessoas em risco, incluindo idosos e 
pacientes com doenças preexistentes, como diabetes ou doenças respiratórias, além de 
trabalhadores expostos ao vírus. 

Swaminathan destacou que ainda não há uma estratégia para uma possível distribuição 
global das vacinas contra a Covid-19. Ela afirmou que a OMS vai propor essas soluções. 

Hidroxicloroquina 

No informe, a especialista disse estar definitivamente provado que a hidroxicloroquina, 
frequentemente usada para tratar a malária, não é eficaz para impedir a morte de 
pessoas com o novo coronavírus que estejam hospitalizadas. 

Para Soumya Swaminathan, ainda pode haver um papel desse medicamento na 
prevenção da Covid-19, estando ainda em curso ensaios clínicos para testar a relevância 
da hidroxicloroquina. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/06/1717262?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=d6c0163e4f-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_19_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-d6c0163e4f-
105027597 

 

 

Congratulando-se com os primeiros resultados do uso da 
dexametasona nos pacientes mais doentes com COVID-
19, a OMS alerta que não há cura para todos 
As descobertas iniciais sugerem que, para pacientes hospitalizados com coronavírus em 
oxigênio, a dexametasona - um medicamento anti-inflamatório prescrito de baixo custo, 
disponível em todo o mundo - pode reduzir a mortalidade por COVID-19 em cerca de 
um quinto. 

Para os que usam ventiladores, a mortalidade é reduzida em um terço, de acordo com 
uma equipe de pesquisadores da Universidade de Oxford que comparou cerca de 2.000 
pacientes tratados com o esteróide com 4.000 que não. 

 



"Esta é uma notícia muito bem-vinda para os pacientes com doenças graves", disse 
o diretor-geral da OMS , Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante um briefing virtual da 
mídia de Genebra. 

Mas ele enfatizou que a dexametasona não mostrou efeito benéfico para aqueles com 
sintomas mais leves que não precisam de suporte respiratório.  

"Esses medicamentos só devem ser usados sob rigorosa supervisão clínica", disse ele, 
enquanto a OMS estimava o número de mortes por COVID-19 em todo o mundo em 
434.796 na terça-feira, dentre os 7,94 milhões de casos relatados. 

Michael Ryan, diretor executivo do Programa de Emergências em Saúde da OMS, disse 
que a OMS está aguardando mais detalhes antes de poder elaborar diretrizes clínicas 
para compartilhar com as autoridades de saúde pública em todo o mundo. 

“Isso não é para casos leves. Isso não é para profilaxia ”, disse o Dr. Ryan, alertando que 
a dexametasona está associada à replicação viral. 

Seu potencial para lidar com o COVID-19 é apenas um dos muitos avanços que devem 
ser alcançados no caminho para derrotar efetivamente o vírus, acrescentou. 

Por meio do fórum global de pesquisa e inovação da OMS no COVID-19 , centenas de 
pesquisadores de todo o mundo estão correndo para encontrar diagnósticos, 
terapêuticas e vacinas de qualidade para o coronavírus.  

Uma de suas prioridades é investigar o potencial de medicamentos existentes como 
dexametasona e remdesivir, um medicamento relativamente novo contra o Ebola que 
parece reduzir a duração dos sintomas do coronavírus de 15 para 11 dias.  

Enquanto o COVID-19 está tocando em todos os cantos do mundo, o Sr. Tedros enfatizou 
a necessidade de manter o foco também em questões essenciais de saúde pública, como 
malária, tuberculose e HIV-AIDS.  

A esse respeito, ele anunciou que a agência de saúde da ONU e seus parceiros criaram 
um novo roteiro para uma abordagem integrada das doenças tropicais negligenciadas - 
uma categoria que inclui 20 doenças, incluindo elefantíase, doença do sono, hanseníase, 
lepra, tracoma e vermes intestinais.  

"Essas doenças desfiguram, desativam e podem matar", disse ele, "e são mais graves em 
locais de pobreza e em áreas remotas onde o acesso a serviços de saúde de qualidade é 
extremamente limitado".  

Respondendo às perguntas dos jornalistas, Tedros observou a velocidade com que o 
COVID-19 se espalhou pelo planeta, de 85.000 casos relatados nos dois primeiros meses 
da pandemia para seis milhões desde meados de abril.  

Solidariedade necessária para combater vírus, um “assassino em movimento rápido”  

“Este vírus é muito perigoso. Ele se move rapidamente e é um assassino ", disse o 
Diretor-Geral, acrescentando:" Somente se movendo mais rápido podemos derrotá-lo - 
e isso requer unidade e solidariedade ".  



Ryan disse que o surto no Brasil - o país mais atingido da América Latina, com 867.624 
casos e 43.332 mortes até terça-feira - disse que há sinais de que a situação está 
estabilizando.  

Mas ele alertou que “ainda é um momento de extrema cautela” e instou os brasileiros 
a dobrar e manter o foco no distanciamento social, na higiene pessoal e no apoio a 
grupos vulneráveis, incluindo comunidades minoritárias e pobres.  

Maria Van Kerkhove, líder técnica da OMS na pandemia do COVID-19, disse que os 
governos devem depender de dados sólidos para determinar como, quando e onde 
facilitar as restrições ao movimento e às reuniões públicas - e estar pronto para 
reintegrá-los, espero que temporariamente .  

FONTE:https://news.un.org/en/story/2020/06/1066572 

 

Alguns estados continuam com o planejamento de 
resiliência a inundações, apesar dos desafios do 
coronavírus 

Apenas dois dias após o anúncio de pedidos de permanência em casa por coronavírus, 
o governador da Virgínia Ocidental, Jim Justice (R), assinou uma legislação 
estabelecendo um escritório de resiliência. Esta nova agência é incumbida de 
desenvolver uma estratégia abrangente para se preparar para inundações e outros 
riscos naturais. A Virgínia Ocidental é um dos vários estados que avançam com 
estratégias - em todas as agências estaduais - para mitigar os custos e impactos 
crescentes das inundações, continuando a gerenciar os esforços de resposta ao 
coronavírus. 

E esses custos podem ser extraordinários. De acordo com a Administração Nacional 
Oceânica e Atmosférica, desde 2000 os desastres relacionados a inundações em todo o 
país causaram mais de US $ 845 bilhões em perdas e danos físicos a ativos como 
residências, empresas e infraestrutura crítica, um número que provavelmente 
aumentará se as inundações se tornarem mais frequente e extremo, como os 
especialistas prevêem O governo federal tem sido incapaz de reduzir esses custos, 
pressionando os estados a planejar e se preparar para o risco de inundação - 
que  pesquisa mostra  ser uma medida prudente: para cada US $ 1 investido em 
mitigação de desastres, a sociedade economiza uma média de US $ 6 em futuros custos 
de recuperação . 

Nos últimos anos, um número crescente de estados lançou esforços para desenvolver e 
centralizar planos para promover a resiliência a inundações, iniciativas que muitos 
continuam realizando enquanto lidam com os desafios da pandemia de COVID-19. 



Na Carolina do Norte, o governador Roy Cooper (D) reconheceu recentemente a 
importância do desenvolvimento contínuo da estratégia de resiliência, dizendo: 
"Enquanto trabalhamos para derrotar o COVID-19, também devemos permanecer 
vigilantes no planejamento e preparação para futuros desastres naturais". 

O estado estabeleceu o Escritório de Recuperação e Resiliência da Carolina do Norte 
(NCORR) em 2018, após anos consecutivos de furacões destrutivos. Em meio aos 
esforços de resposta à pandemia, a NCORR continua seu trabalho com o Departamento 
de Qualidade Ambiental da Carolina do Norte para criar um plano estadual de avaliação 
e resiliência de riscos climáticos. Em março, o estado divulgou  um relatório  avaliando 
padrões climáticos históricos e projeções futuras; esse relatório informará o plano 
estadual de resiliência esperado para o verão.  

Em Nova Jersey, o diretor de resiliência e o Conselho Interinstitucional de Resiliência 
Climática - criado pelo governador Phil Murphy (D) por ordem executiva em outubro de 
2019 - estão elaborando uma estratégia abrangente de resiliência climática e de 
inundação para integrar medidas de redução de risco de inundação em agências 
estaduais e locais . As autoridades estaduais fizeram a transição para audiências virtuais 
e fóruns de engajamento de partes interessadas durante a pandemia, e seu trabalho 
está a caminho de ser apresentado neste outono. Murphy também  orientou  o 
Departamento de Proteção Ambiental a reformar os requisitos regulatórios e de 
permissão ambiental para considerar ameaças climáticas nas decisões de uso da terra 
para reduzir o desenvolvimento em áreas de alto risco.  

Outros estados também estão dando os primeiros passos em direção aos planos de 
resiliência. O Tennessee está avaliando seu risco para desastres naturais e a eficácia das 
práticas de mitigação entre as agências estaduais. Da mesma forma, Washington criou 
seu grupo de trabalho de Resiliência a Desastres em 2018 para avaliar o papel potencial 
de um programa de coordenação estadual. O relatório do Tennessee é esperado para 
este verão, enquanto Washington planeja concluir sua revisão até o final de 2020. 

Esses exemplos mostram que os estados podem continuar a responder à pandemia 
enquanto tomam medidas para ajudar a proteger seus cidadãos de inundações caras e 
perigosas. É fundamental que os estados se antecipem ao aumento dos custos de 
desastres, especialmente agora com recursos ainda mais sobrecarregados pela 
pandemia. À medida que os esforços de resposta do COVID-19 continuam, o 
planejamento de resiliência para futuras inundações também precisa avançar.  

FONTE:https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2020/06/02/some-
states-continue-with-flood-resilience-planning-despite-coronavirus-challenges 

 

Aprendendo com desastres: Nepal lida com pandemia 
de coronavírus 5 anos após o terremoto 



 

Por Sara Shneiderman, Universidade da Colúmbia Britânica; Jeevan Baniya, 
Universidade de Tribhuvan; e Philippe Le Billon, Universidade da Colúmbia Britânica 

Um tipo de desastre nos prepara para outro? Cinco anos após terremotos devastadores, 
os cidadãos nepaleses e seu governo estão ponderando sobre essa questão enquanto 
estão presos devido à pandemia de coronavírus. 

Após os terremotos em 2015, quase 9.000 pessoas morreram, enquanto mais de 
800.000 perderam suas casas e 2,8 milhões foram deslocadas. Em muitas áreas rurais, 
os terremotos agravaram os efeitos de uma guerra civil de uma década que terminou 
em 2006, mas deixou o país em um período de prolongada instabilidade política. 

Agora, os quase 30 milhões de cidadãos do Nepal foram mandatados para ficar em casa 
desde 24 de março, e o comércio turístico e outras cadeias de suprimentos 
internacionais das quais o país depende são severamente restringidos. Apesar de 
relativamente poucos casos confirmados anteriormente, o vírus agora está se 
espalhando por muitos distritos do país . 

A experiência do Nepal com esses distúrbios em cascata pode nos ajudar a entender 
como várias vulnerabilidades podem não apenas desafiar as comunidades, mas também 
ajudá-las a gerar abordagens complexas para antecipar e mitigar as interrupções 
sistêmicas. Essas são as habilidades necessárias para enfrentar a pandemia em todos os 
lugares . 

Escassez de mão-de-obra e financiamento da reconstrução 

Cada desastre é diferente, mas eles podem revelar padrões sistêmicos em suas 
conseqüências. No Nepal, o conflito civil, o terremoto e agora a pandemia ocorreram 
durante uma rápida transformação econômica e social, incluindo a mudança do Nepal 
de uma economia agrária para uma economia de caixa e a expansão da migração laboral. 

Quando o desastre ocorre, aqueles que já estão mais precariamente posicionados 
dentro desses processos de transformação em larga escala podem sofrer mais. Em cada 
uma das três crises do Nepal, os mecanismos de resposta de cima para baixo falharam 
em envolver seus cidadãos mais vulneráveis. 



A paz sustentável permanece longe da realidade. Isso ocorre em parte porque algumas 
das populações mais afetadas não foram substancialmente incluídas no processo de paz 
após a guerra civil. (A Comissão da Verdade e Reconciliação do Nepal nunca concluiu sua 
tarefa) . 

Da mesma forma, as pessoas afetadas pelo terremoto não foram totalmente incluídas 
no planejamento das políticas de reconstrução, como a escolha de materiais e projetos 
de casas. Muitos estão insatisfeitos com a abordagem de reconstrução e as casas que 
precisavam construir . 

A guerra civil e a instabilidade política empurraram mais pessoas para a 
migração , levando a remessas que agora representam 30% do PIB do país . 

Essa migração provavelmente reduziu o número de mortos no terremoto e as remessas 
ao exterior ajudaram a financiar a reconstrução. Agora, as remessas estão em risco, pois 
a crise do COVID-19 diminui as economias e os fluxos internacionais de trabalho são 
interrompidos. 

Lições do programa de reconstrução do Nepal 

Nossa pesquisa mostra que as doações e empréstimos para reconstrução de moradias 
particulares foram essenciais para o processo de reconstrução . Como os governos de 
todo o mundo estão oferecendo programas de subsídios sem precedentes a grande 
parte de suas populações, a experiência da Autoridade Nacional de 
Reconstrução do Nepal (NRA) no desembolso de subsídios à reconstrução de moradias 
particulares pode fornecer algumas lições úteis. 

Primeiro, a criação rápida de autoridades e canais de desembolso é fundamental. Mas 
interesses políticos adquiridos podem ofuscar as necessidades imediatas de resposta a 
desastres. Demorou cerca de seis meses para a ARN ser oficialmente mandatada e 
operacional. O atraso ocorreu devido a conflitos entre os partidos políticos. 

Segundo, os pagamentos devem ser significativos e fáceis de receber. Os pagamentos 
muito baixos simplesmente entram em despesas diárias de sobrevivência. Embora bem-
vindos, eles não permitiram que os proprietários concluíssem a reconstrução. A maioria 
das famílias teve que suplementar com remessas ou outras receitas. 

Cinco anos após o desastre, a taxa de conclusão formal da reconstrução gira em torno 
de 65%. Muitos permanecem incapazes de concluir a reconstrução ou continuam a viver 
em estruturas vulneráveis . 

Códigos de construção rigorosos impostos por engenheiros - em um local onde a maioria 
dos proprietários construíram sua própria residência anteriormente sem a necessidade 
de uma licença de construção - diminuíram drasticamente o processo de desembolso, 
pois muitas pessoas não conseguiam atender aos requisitos de projeto devido à falta de 
capital, materiais ou mão de obra qualificada. trabalho. Os regulamentos foram 
finalmente relaxados para permitir que as pessoas concluíssem suas casas e recebessem 
o valor total da doação. 



Mulheres e membros de grupos historicamente marginalizados enfrentaram desafios 
desproporcionais no acesso a esses recursos para construir suas casas. Embora as 
disposições sobre igualdade de gênero e inclusão social tenham sido enfatizadas nos 
documentos de política de reconstrução, a implementação está faltando no terreno. A 
ARN carece de qualquer evidência visível de mulheres em cargos de liderança. 

Terceiro, o setor financeiro informal foi fundamental para acessar 
empréstimos; embora a ARN retrate o desembolso pelos bancos como tendo 
aumentado a transparência e permitindo que uma grande parte da população rural 
acesse instituições financeiras, havia limitações significativas nesse processo . 

Os bancos impuseram essas condições de tributação aos mutuários que poucos 
acessaram empréstimos subsidiados pelo governo. Em vez disso, muitos se voltaram 
para empréstimos informais de parentes, credores privados locais e 
cooperativas . Embora flexíveis e principalmente guiados por normas sociais baseadas 
na comunidade, alguns desses empréstimos apresentavam taxas de juros abusivas. 

Para aqueles que quase concluíram a reconstrução, o atual bloqueio pode apresentar 
uma oportunidade para concluir projetos domésticos. Sem oportunidades de trabalho 
assalariado, algumas famílias estão usando o tempo em casa para dar retoques finais 
em suas novas residências. Mas para aqueles que não conseguiram concluir a 
construção, o bloqueio pode parecer uma piada cruel. Como você pode ficar em casa 
quando não possui um? 

Vulnerabilidade e solidariedade 

O setor econômico informal foi devastado com o bloqueio do COVID-19, aumentando 
os riscos para os que mais precisam. A classe trabalhadora em situações econômicas 
marginais e os migrantes que não são protegidos pela previdência social foram ainda 
mais marginalizados pelas três situações de crise. 

O país está passando por caravanas de migrantes internos que retornam às suas 
aldeias depois de perder empregos em Katmandu e em outras cidades. Da mesma 
forma, os migrantes internacionais que contribuem com 30% do PIB do país estão em 
situações precárias nos países de destino - desempregados e incapazes de se alimentar, 
mas também incapazes de voltar para casa . 

No entanto, o fechamento de fronteiras e reduções drásticas no fluxo de pessoas não 
significam o fim da solidariedade. Pelo contrário, a diáspora nepalesa pode e ajuda , 
principalmente através de contribuições financeiras, como ajudaram na sequência dos 
terremotos. Também no contexto da pandemia, eles foram uma tábua de salvação para 
muitos. 

Cinco anos depois, as comunidades afetadas pelo terremoto no Nepal não retornaram 
ao estado anterior ao desastre. Em vez disso, eles criaram novas vidas por meio de uma 
combinação de criatividade, perseverança, uso cuidadoso dos recursos disponíveis e 
renda suada, com alguma intervenção estatal e internacional. Agora, as lições que 
aprenderam podem ter um novo significado. 



Deepak Thapa contribuiu para esta peça. Ele é Diretor de Ciências Sociais Baha em 
Kathmandu, Nepal. 

FONTE:https://theconversation.com/learning-from-disasters-nepal-copes-with-coronavirus-
pandemic-5-years-after-earthquake-134009 

 

 

 

Maio foi o mês mais quente já registrado por serviços de 
meteorologia desde 1850 
A temperatura global do planeta, nos primeiros cinco meses de 2020, foi a segunda mais 
alta já registrada, um pouco atrás de 2016, um ano marcado por um forte fenômeno de 
El Niño. Já o mês de maio, deste ano, foi o mais quente desde o início dos registros por 
serviços de meteorologia, no século 19. 

As informações foram confirmadas pela Organização Meteorológica Mundial, OMM. 
Segundo a agência da ONU, é “muito provável” que 2020 esteja entre os cinco anos mais 
quentes desde 1850. 

Tendência 

América do Sul, Europa e Ásia tiveram seu período mais quente de janeiro a maio. 
Grande parte do norte da Ásia mostrou temperaturas pelo menos 3,5 ° C acima da 
média. Os ponteiros baterem o recorde também em partes dos oceanos Atlântico, 
Pacífico e Índico. 

A análise confirma uma tendência de aquecimento a longo prazo devido aos gases de 
efeito estufa na atmosfera. 

Os anos entre 2015 e 2019 representam o período dos cinco anos mais quentes. Entre 
2010 e 2019, aconteceu a década mais quente. Desde 1980, cada década tem 
temperaturas mais altas do que qualquer uma no século anterior. 

Os sete maios mais quentes ocorreram nos últimos sete anos. Nos últimos 44 anos, as 
temperaturas desse mês ficaram sempre acima da média do século 20. 

Diferenças 

O Serviço de Mudança Climática Copernicus, que está associado à OMM, afirmou que 
"embora o planeta como um todo esteja aquecendo, isso não está acontecendo de 
maneira uniforme.” 

No Hemisfério Norte, a Sibéria teve temperaturas excepcionalmente altas, até 10 ° C 
acima da média. Esta situação causou um degelo precoce na região. Já grande parte do 
Alasca, teve temperaturas abaixo da média em maio. 



A OMM lembra ainda que as temperaturas da superfície terrestre são apenas um 
indicador da mudança climática. Temperatura e acidificação dos oceanos, nível do mar, 
extensão do gelo no Ártico e Ártico e níveis de dióxido de carbono na atmosfera são 
outros indicadores, e todos continuam em níveis recordes. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/06/1717582?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=3ffc37c32f-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_20_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-
3ffc37c32f-105027597 

 

Confiança e comunicação dos riscos de inundação: 
comparando os papéis dos governos locais, voluntários 
em serviços de emergência e vizinhos 

Este estudo compara diferentes níveis de confiança nos governos locais, voluntários em 
serviços de emergência e assistência e vizinhos, e como a confiança nesses grupos molda 
as percepções e ações dos cidadãos em relação aos riscos de inundação. A modelagem 
de equações estruturais é aplicada a uma amostra de 2007 famílias sujeitas a inundações 
na Áustria. Uma série de respostas cognitivas e comportamentais aos riscos de 
inundação é regredida com base na confiança demonstrada nos três grupos. 

Entre esses três grupos de curadores, os autores identificam voluntários como 
especificamente qualificados para conscientizar e comunicar riscos: Os voluntários são 
o grupo mais confiável e são percebidos como mais competentes no campo da mitigação 
de riscos de inundação do que os outros dois grupos. A confiança nos voluntários 
aumenta a percepção de risco e reduz a adoção de respostas não protetoras, como 
negação e pensamento positivo. 

FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jfr3.12313 
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INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 

 


