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As consequências do COVID-19 e outros desastres para a
vida selvagem e a biodiversidade
Revisamos os canais econômicos pelos quais a pandemia de COVID-19 e as subsequentes
respostas políticas podem afetar a vida selvagem e a biodiversidade. A pandemia é
colocada no contexto de mais de 5.000 surtos de doenças, desastres naturais, recessões e
conflitos armados em uma amostra de 21 países com alta biodiversidade. A característica
mais saliente da pandemia é a criação de choques múltiplos de renda para famílias rurais
e costeiras em países com biodiversidade, correlacionados entre setores de atividades e
espacialmente. Várias oportunidades e desafios de pesquisa e política são explorados.
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-020-00480-7

CITES e o conteúdo de doenças zoonóticas no comércio
internacional de animais selvagens
O comércio internacional de vida selvagem é um fator que contribui para o risco de
doenças zoonóticas. Usando estatísticas descritivas, este artigo mostra que, nas últimas
décadas, o volume e o padrão da vida selvagem comercializada internacionalmente
mudaram consideravelmente e, com isso, os patógenos zoonóticos que são
comercializados. Em uma análise econométrica, fornecemos evidências de que um acordo
internacional de comércio ambiental poderia ser usado para limitar a disseminação de
patógenos zoonóticos e doenças. Mais especificamente, combinando dados de doenças
zoonóticas com dados de comércio de animais selvagens da Convenção sobre o Comércio
Internacional de Espécies de Fauna e Vida Silvestre Ameaçadas de Extinção (CITES),

mostramos que tornar os requisitos de comércio mais rigorosos leva a uma diminuição no
número de animais comercializados e, incidentalmente, também o número de doenças
zoonóticas que são comercializadas.
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-020-00456-7

Vincular a Destruição Humana da Natureza ao COVID-19
aumenta o apoio às políticas de conservação da vida
selvagem
Este artigo investiga se narrativas que variam a causa da pandemia COVID-19 afetam os
resultados de conservação pró-vida selvagem. Em um experimento online pré-registrado
(N = 1081), alocamos os indivíduos aleatoriamente em um grupo de controle ou em um
dos três grupos de tratamento narrativo, cada um apresentando uma causa provável
diferente para o surto de COVID-19: uma causa animal; uma causa animal e humana
(AHC); e uma causa animal, humana ou de laboratório. Descobrimos que a narrativa do
AHC suscitou um apoio significativamente maior à política de conservação, especialmente
para proibições no comércio de vida selvagem, quando comparado ao grupo de
controle. Os possíveis mecanismos que impulsionam esse efeito são que as narrativas do
AHC eram menos familiares, geravam maior envolvimento mental e emocional e induziam
sentimentos de que empresas e governos são responsáveis por mitigar a extinção da vida
selvagem.
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-020-00444-x

Risco de doença de interações humano-meio ambiente:
Economia do Meio Ambiente e do Desenvolvimento para
Política Conjunta de Conservação-Saúde
O surgimento de COVID-19 se junta a uma coleção de evidências de que a saúde local e
global é influenciada pelas interações humanas com o ambiente natural. Estruturas que
modelam simultaneamente decisões para interagir com sistemas naturais e mecanismos
ambientais de propagação de doenças zoonóticas permitem a identificação de alavancas
de políticas para mitigar o risco de doenças e promover a conservação. Aqui, destacamos
as oportunidades para ampliar as estruturas de economia da conservação existentes que
representam o comportamento humano para incluir a transmissão de doenças, a fim de
informar a política de risco de doenças de conservação. Usando exemplos de mercados de

vida selvagem e extração florestal, pedimos que economistas de meio ambiente, recursos
e desenvolvimento desenvolvam e analisem modelos com base empírica das decisões das
pessoas sobre a interação com o meio ambiente, com particular atenção aos ambientes
de LMIC e fatores de risco ecológico-epidemiológicos. Integrar as decisões que conduzem
as interações humano-ambiente com a pesquisa ecológica e epidemiológica em uma
abordagem interdisciplinar para compreender a transmissão de patógenos informará a
política necessária para melhorar os resultados de conservação e disseminação de
doenças.
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-020-00449-6

Doenças infecciosas e produção de carne
A maioria das doenças infecciosas em humanos se origina em animais. Neste artigo,
exploramos o papel da pecuária e do consumo de carne no surgimento e amplificação de
doenças infecciosas. Primeiro, discutimos como a produção de carne aumenta os riscos de
epidemia, seja diretamente por meio do aumento do contato com animais selvagens e de
criação ou indiretamente por meio de seu impacto no meio ambiente (por exemplo, perda
de biodiversidade, uso de água, mudança climática). Os sistemas alimentares tradicionais,
como a carne de caça e a agricultura de quintal, aumentam os riscos de transmissão de
doenças por animais selvagens, enquanto a agricultura intensiva amplifica o impacto da
doença devido à alta densidade, proximidade genética, aumento da imunodeficiência e
transporte de animais de criação. Em segundo lugar, descrevemos os vários custos diretos
e indiretos de doenças infecciosas de origem animal e, em particular, como essas doenças
podem impactar negativamente a economia e o meio ambiente. Por último, discutimos
políticas para reduzir os custos sociais das doenças infecciosas. Embora as estruturas
regulatórias existentes, como a abordagem “Uma Saúde”, enfoquem o aumento da
biossegurança e preparação para emergências das fazendas, enfatizamos a necessidade
de alinhar melhor os incentivos das partes interessadas e reduzir o consumo de
carne. Discutimos em particular a implementação de uma taxa pigouviana “zoonótica” e
inovações como alimentos à base de insetos ou carne cultivada. Enfatizamos a
necessidade de alinhar melhor os incentivos das partes interessadas e reduzir o consumo
de carne. Discutimos em particular a implementação de uma taxa pigouviana “zoonótica”
e inovações como alimentos à base de insetos ou carne cultivada. Enfatizamos a
necessidade de alinhar melhor os incentivos das partes interessadas e reduzir o consumo
de carne. Discutimos em particular a implementação de uma taxa pigouviana “zoonótica”
e inovações como alimentos à base de insetos ou carne cultivada.
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-020-00484-3

COVID-19, Crise Sistêmica e Possíveis Implicações para o
Comércio de Carne Selvagem na África Subsaariana
Os animais selvagens desempenham um papel integral e complexo nas economias e
ecologias de muitos países em todo o mundo, incluindo os da África Ocidental e Central, o
foco desta perspectiva política. O comércio de carne silvestre e seu papel nas dietas têm
sido enfatizados como consequência das discussões sobre as origens do COVID-19. Como
resultado, tem havido pedidos para o fechamento dos “mercados úmidos” da
China; maior escrutínio do comércio de animais selvagens em geral; e os holofotes foram
colocados nos riscos potenciais apresentados pelo crescimento das populações humanas e
pela redução dos habitats naturais para a transmissão de doenças zoonóticas de animais
para humanos. No entanto, até o momento, pouca atenção foi dada às consequências do
choque econômico do COVID-19 para o comércio de animais selvagens; as pessoas que
dependem dela para seu sustento; e a vida selvagem que é explorada. Nesta perspectiva
de política, argumentamos que as ligações entre a pandemia COVID-19, os meios de
subsistência rurais e a vida selvagem são provavelmente mais complexas, mais nuançadas
e de maior alcance do que está representado na literatura até agora. Desenvolvemos um
modelo causal que rastreia as implicações prováveis para o comércio de carne selvagem
da crise sistêmica desencadeada pelo COVID-19. Nós nos concentramos na onda de
choque econômico resultante, conforme manifestado no colapso da demanda global por
commodities como petróleo e serviços de turismo internacional, e o que isso pode
significar para as economias e meios de subsistência africanos locais. Rastreamos a onda
de choque até as consequências para o uso e a demanda por carnes silvestres à medida
que as famílias respondem a essas mudanças.
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-020-00474-5

Preocupações ambientais e regulatórias durante a
pandemia COVID-19: resultados da pesquisa pandêmica de
alimentos e estigma
Neste artigo, apresentamos dados da Pandemic Food and Stigma Survey (PFSS), uma
amostra representativa nacional de adultos nos Estados Unidos destinada a identificar
como a pandemia está afetando as preocupações com os alimentos e o meio
ambiente. Duas pesquisas foram realizadas em maio e junho de 2020. Nossa análise
sugere que a preocupação do público sobre a contratação do COVID-19 tem sido alta; no
entanto, a infecção com COVID-19 não foi a única preocupação. A maioria dos

entrevistados permaneceu fortemente preocupada com as questões ambientais, como as
mudanças climáticas, enquanto as respostas às súbitas relaxações das políticas ambientais
e de segurança alimentar variaram. Analisamos os dados do PFSS para identificar os
fatores associados às preocupações sobre pandemia e mudanças regulatórias
ambientais. Em geral,
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-020-00438-9

Conscientização pública sobre a natureza e o meio
ambiente durante a crise da COVID-19
À medida que nossos padrões de comportamento mudam devido à crise COVID-19, nosso
impacto na natureza e no meio ambiente também muda. Os níveis de poluição estão
mostrando reduções significativas. As pessoas estão mais conscientes da importância do
acesso aos espaços verdes e azuis locais. Ao analisar o comportamento de pesquisa online
em vinte países europeus, investigamos como a consciência pública sobre a natureza e o
meio ambiente evoluiu durante a crise do COVID-19. Descobrimos que a crise anda de
mãos dadas com uma mudança positiva na consciência pública dos tópicos relacionados à
natureza, mas essa consciência dos tópicos ambientais permanece inalterada. Embora os
níveis decrescentes de poluição e a atenção da mídia possam reduzir o senso geral de
urgência para lidar com os problemas de poluição,
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-020-00445-w

Cinco lições do COVID-19 para o avanço da mitigação das
mudanças climáticas
O nexo de COVID-19 e mudança climática até agora chamou a atenção para reduções de
emissões de gases de efeito estufa (GEE) de curto prazo, respostas de saúde pública e
pacotes de estímulo de recuperação limpa. Adotamos uma abordagem mais holística,
fazendo cinco amplas comparações entre as crises com cinco lições associadas para a
política de mitigação das mudanças climáticas. Primeiro, o atraso é caro. Em segundo
lugar, o desenho da política deve superar os preconceitos do julgamento
humano. Terceiro, a desigualdade pode ser exacerbada sem ação oportuna. Quarto, os
problemas globais requerem múltiplas formas de cooperação internacional. Quinto, a
transparência das posições normativas é necessária para navegar pelos julgamentos de
valor na interface ciência-política. Aprender com os desafios da política durante a crise do
COVID-19 pode aumentar os esforços para reduzir as emissões de GEE e preparar a
humanidade para crises futuras.

FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-020-00453-w

Impactos da pandemia COVID-19 nos mercados agrícolas
globais
Este artigo analisa os impactos sobre os mercados agrícolas globais do choque de
demanda causado pela pandemia do COVID-19 e da primeira onda de medidas de
bloqueio impostas pelos governos no primeiro semestre de 2020 para contêlo. Especificamente, realizamos uma análise baseada em cenários nas previsões de
crescimento econômico do FMI para 2020 e 2021 usando um modelo de mercado agrícola
global de commodities múltiplas. De acordo com nossos resultados, a queda acentuada no
crescimento econômico causa uma queda nos preços internacionais da carne em 7–18%
em 2020 e nos produtos lácteos em 4–7% em comparação com uma situação normal de
negócios. Após a desaceleração da economia, os preços dos biocombustíveis caíram
fortemente em 2020, seguidos por suas principais matérias-primas, milho e
oleaginosas. Embora as perdas de renda e as interrupções da cadeia de abastecimento
local associadas à pandemia indubitavelmente tenham levado a um aumento da
insegurança alimentar em muitos países em desenvolvimento, o consumo global de
alimentos não é afetado em grande parte devido à demanda inelástica da maioria das
commodities agrícolas e a curta duração do choque. Do ponto de vista ambiental, os
impactos do COVID-19 apontam para uma redução modesta dos gases de efeito estufa
diretos da agricultura de cerca de 1% ou 50 milhões de toneladas de equivalente de
dióxido de carbono em 2020 e 2021.
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-020-00473-6

Novos testes rápidos de Covid-19 podem transformar
resposta nas Américas
Os novos testes rápidos e portáteis de Covid-19 recentemente aprovados pela
Organização Mundial da Saúde, OMS, podem transformar a resposta contra a pandemia
na América Latina e Caribe.
A afirmação é da diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, Opas. Segundo Carissa
Etienne, os testes permitirão que os profissionais de saúde realizem testes precisos e
rápidos, mesmo em comunidades remotas.
Acesso

Nesse momento, a Opas já pode fornecer acesso a centenas de milhares desses testes a
um preço acessível por meio do seu Fundo Estratégico. Milhões são esperados nas
próximas semanas.
Ao contrário dos testes rápidos anteriores de anticorpos, que geralmente dão um
resultado negativo durante os estágios iniciais da infecção, os novos testes rápidos são
muito mais precisos.
Segundo Carissa Etienne, os profissionais de saúde poderão gerenciar melhor os casos,
isolando
os
pacientes, evitando disseminação e
começando o
tratamento
imediatamente.
Etienne disse que os testes serão particularmente úteis em áreas de difícil acesso, onde
não existe fácil acesso a um laboratório e que foram desproporcionalmente afetadas pela
pandemia.
Estudo
A Opas também está conduzindo estudos-piloto em quatro países para ajudar a aproveitar
ao máximo esses novos diagnósticos.
O escritório está observando de perto como os testes são usados no Equador, El Salvador,
México e Suriname. Os dados coletados ajudarão os países dentro e fora da região a
aproveitar ao máximo os novos diagnósticos.
Entretanto, a Opas também começou a ajudar os países a implementar novos protocolos
de teste para que os profissionais de saúde saibam como usar os novos diagnósticos e
relatar seus resultados.
A diretora pediu que as autoridades nacionais levem os novos testes até os hospitais e
clínicas de saúde que estão na linha de frente da luta contra o vírus, mas avisou que
“nenhuma inovação é uma panaceia.”, disse ela.
Situação
Até esta quinta-feira, mais de 18 milhões de casos de Covid-19 e quase 600
mil mortes tinham sido relatadas na região.
O Canadá está enfrentando uma segunda onda e na Argentina os casos continuam a
acelerar. O Caribe está registrando um grande número de casos e, em muitos países, a
pandemia também se espalhou para áreas menos povoadas.
Etienne disse ainda que “os novos testes vão capacitar profissionais de saúde, estejam
eles trabalhando no meio da Amazônia ou em um centro urbano, para diagnosticar e
cuidar de pacientes imediatamente, impedindo novas infecções.” Segundo ela, “isso pode
mudar o jogo.”

A chefe da Opas disse que os países devem continuar aderindo às medidas de saúde
pública para prevenir a propagação do vírus, como testar e isolar os casos e rastrear
contatos para evitar novas infecções.
FONTE: https://news.un.org/pt/story/2020/10/1729802?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=0911bdcbc5EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_17_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-0911bdcbc5105027597

Como a Rússia, a China e outros governos usam a
desinformação do coronavírus para reformular a geopolítica
Por Isra Thange , Nicola Bariletto , Luca Zanotti , Jacob Rob , Samikshya Siwakoti , Jacob N.
Shapiro , 12 de outubro de 2020
No final de maio, um artigo publicado pela revista online Strategic Culture
Foundation afirmou que um funcionário do governo alemão vazou informações revelando
que o COVID-19 era “um falso alarme global”. As medidas da Alemanha para controlar a
pandemia estavam causando mais danos do que o próprio vírus, afirma o artigo. A peça
foi viral e foi reenviada uma gritante 15.020 vezes. Mas a Strategic Culture Foundation não
era uma fonte de informação independente e confiável - nem sobre o coronavírus ou
qualquer outra coisa. Com o objetivo de focar na análise de políticas e assuntos globais, o
jornal era na verdade uma operação de fachada para o Serviço de Inteligência Exterior da
Rússia, que o dirigia, e para o Ministério de Relações Exteriores do país.

O fato de o COVID-19 estar sendo incorporado aos esforços de propaganda do governo,
como a Strategic Culture Foundation - que publicou, de acordo com o Departamento de
Estado dos EUA, "pensadores ocidentais marginais e teóricos da conspiração" para seu
público-alvo de ocidentais - não é nenhuma surpresa. O precursor do Serviço de
Inteligência Estrangeiro, o KGB , fez uma campanha global de desinformação na década de
1980, acusando os Estados Unidos de desenvolver o HIV para uso como uma “ arma
racial ” , enfraquecendo a diplomacia americana durante a Guerra Fria. Mais uma vez,
uma crise de saúde está sendo usada como alimento para a desinformação que países
como a Rússia esperam que ajude a remodelar o campo de jogo geopolítico.
Como parte de um projeto da Universidade de Princeton sobre narrativas de
desinformação COVID-19, temos catalogado as várias histórias falsas que têm circulado
online desde o início da pandemia. Nossos dados estão cheios de histórias que
consideramos narrativas de curto prazo ou que são relevantes para um evento que se
aproxima nos próximos dois a três meses. Conforme abordado em um artigo anterior ,
essas histórias falsas geralmente aumentam ou denegrem um político ou facção
política. Outro conjunto de desinformação política tem um objetivo separado: estabelecer
condições para que argumentos sejam feitos a longo prazo, nos próximos anos.

Rede de desinformação COVID-19 da Rússia . A duvidosa Strategic Culture Foundation ,
com seu logotipo profissional e página “sobre” aparentemente legítima, foi apenas um
dos vários sites de desinformação apoiados pelo Kremlin que o Departamento de Estado
dos EUA identificou em um relatório de agosto. O site não divulgou seus links para o
governo russo. Essa rede de chamados sites proxy também incluiu SouthFront e Global
Research , que divulgaram narrativas que vão desde alegações de que o coronavírus
foi fabricado em um laboratório dos Estados Unidos até acusaçõesque a Organização
Mundial da Saúde e os governos estão enganando o mundo com uma “pandemia do
medo” que beneficia corporações poderosas às custas do público. Essas reivindicações
fazem parte do esforço coordenado de grupos afiliados ao governo, como a Strategic
Culture Foundation, para dar forma a eventos internacionais.
A tendência de desinformação mais comum de longo prazo mostrada em
nossos dados envolve conteúdo projetado para deslegitimar governos, como as histórias
que visam países que o governo russo considera adversários. Notavelmente, os
propagandistas russos têm sido particularmente ativos em divulgar narrativas anti-EUA e
anti-OTAN por toda a Europa. Em março, por exemplo, uma história espalhada em vários
sites pró-Kremlin argumentava que os soldados norte-americanos levariam o coronavírus
para países nos quais realizassem exercícios militares.
Além disso, as autoridades russas podem ter vinculado seus esforços de desinformação
relacionados ao coronavírus cibernético com uma operação de influência do mundo real
na Itália. Nessa operação, soldados foram enviados de Moscou à cidade italiana de
Bérgamo com o objetivo oficial de ajudar as autoridades locais a lidar com a emergência
do COVID-19. No entanto, como alegado em reportagem conjunta do
grande jornal italiano La Stampa e Coda Story , uma organização de mídia sem fins
lucrativos, oficiais da agência de inteligência militar da Rússia, o GRU, também foram
enviados a Bergamo para coletar informações confidenciais. “Qualquer serviço de
inteligência tiraria vantagem dessa situação, especialmente os russos”, disse Hamish de
Bretton-Gordon, um ex-comandante da Otan aos meios de comunicação. O governo
russorejeitou o relatório e afirmou que a Rússia estava apenas tentando ajudar a Itália nas
áreas mais atingidas do país.
Na Síria, a desinformação ligada ao estado parece ter visado não apenas o campo de jogo
geopolítico figurativo, mas um campo de batalha literal. Sputnik Árabe - o braço do
Oriente Médio de um russo meios de comunicação controlados pelo Estado outlet-superdimensionado COVID-19 casos em da Síria Idlib e espalhar rumores de pacientes
infectados escapando de hospitais para deslegitimar a resposta à pandemia
na última fortaleza rebelde-held no país. Uma estação de rádio regional, Sham FM, fez
afirmações falsas semelhantes sobre a transmissão do coronavírus na província rebelde. A
Rússia, é claro, é um forte apoiador do regime do presidente sírio Bashar al-Assad.
A China também joga o jogo da desinformação. Os Estados Unidos vêm perdendo
credibilidade no cenário mundial por se mostrarem incapazes de lidar com o vírus. O

presidente Donald Trump tentou resolver esse fracasso lançando a culpa em outro lugar e
referindo-se ao SARS-CoV-2, o nome oficial do novo coronavírus, como o “vírus da
China”. Enquanto isso, a China aumentou seu perfil internacional por meio de ajuda e uma
abordagem aparentemente competente, embora pesada, para controlar a disseminação
do coronavírus, apesar do fato de o vírus provavelmente ter se originado lá. A pandemia
prejudicou seriamente a imagem dos Estados Unidos, com pesquisas internacionais da
população global refletindo uma visão cada vez mais sombria da resposta ao COVID-19
dos EUA.
A China também busca objetivos geopolíticos de longo prazo durante a crise, buscando
desacreditar os Estados Unidos e promover a imagem global da China. Como aconteceu
com a Rússia, o aparato de propaganda chinês explorou a pandemia para iniciar
uma campanha mundial de desinformação , em particular tentando transferir a culpa pelo
surto para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, eles tentaram aumentar a percepção
do Partido Comunista e dos esforços da China para combater a propagação do
vírus. Ocasionalmente, a desinformação originada na Rússia é reempacotada na China, já
que ambos os países aproveitaram a fraca resposta dos Estados Unidos ao COVID-19 para
lançar dúvidas sobre a capacidade do país de responder à crise.
Mas o esforço para explorar a pandemia para ganhos geopolíticos se estende muito além
dos Estados Unidos, Rússia e China. Existem outros exemplos de governos que exploraram
a pandemia para obter ganhos geopolíticos, às vezes incorporando a desinformação da
COVID-19 em queixas geopolíticas de longa data. Em março, por exemplo, a PressTV, uma
rede controlada pelo estado iraniano, argumentou que “os elementos sionistas
desenvolveram uma cepa mais mortal do coronavírus contra o Irã”. Histórias semelhantes
foram espalhadas em outros países, incluindo Iraque e Afeganistão .
Os governos investiram recursos extensos nos esforços para influenciar os debates
políticos online. Trolls ligados ao governo russo espalham desinformação online para
tentar influenciar a eleição presidencial de 2016 nos EUA. A desinformação em conflitos
geopolíticos não é novidade, e agora os russos e outros estão usando a desinformação
relacionada ao COVID-19 para moldar a política internacional de acordo com sua
preferência.
Nota do Editor: Esta é a sexta parte de uma série de pesquisadores que trabalham com o
projeto de desinformação COVID-19, da Universidade de Princeton, Estudos Empíricos de
Conflitos. Liderados pelo professor Jacob Shapiro e Samikshya Siwakoti - um especialista
em pesquisa para o projeto de estudos de conflito -, os alunos de Princeton e outras
universidades estão catalogando as várias narrativas falsas que surgem online sobre a
pandemia COVID-19. Os leitores podem ver a planilha de desinformação da
equipe aqui https://esoc.princeton.edu/publications/esoc-covid-19-

disinformation-tracking-report .

FONTE:https://thebulletin.org/2020/10/how-russia-china-and-other-governments-use-coronavirus-disinformationto-reshapegeopolitics/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=ThursdayNewsletter10152020&utm_con
tent=DisruptiveTechnology_CovidGeopolitics_10122020

Agências da ONU querem ação para evitar que mais 132
milhões passem fome por causa da pandemia
As roturas econômicas e sociais causadas pela pandemia devem elevar o número de
pessoas subnutridas. No ano passado, 690 milhões enfrentavam essa situação no mundo.
Em 2020, estima-se que até 132 milhões de pessoas a mais poderão passar fome.
Em declaração conjunta, quatro agências da ONU dizem que é essencial dar uma resposta
rápida à situação “que deixa dezenas de milhões de pessoas em risco de serem arrastadas
para a pobreza extrema”.
Necessitados
O grupo também recomenda que, ao mesmo tempo, seja garantido um apoio humanitário
e de recuperação que chegue aos mais necessitados.
Nesta terça-feira, as agências realçaram que “agora é momento de solidariedade e apoio
globais, especialmente com os mais vulneráveis nas sociedades, especialmente em
economias emergentes e em desenvolvimento”.
Essa união é apontada como saída para “superar os impactos interligados de saúde,
sociais e econômicos da pandemia e para evitar a escalada para uma catástrofe
humanitária e de segurança alimentar prolongada”.
E os efeitos disso seriam a perda dos ganhos atingidos no desenvolvimento, alertam a
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, o Fundo
Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura, Fida, a Organização Internacional do
Trabalho, OIT, e a Organização Mundial da Saúde, OMS.
Trabalho
As agências realçam que o mundo sofreu uma “dramática perda de vidas humanas” com a
Covid-19, que também causou desafios sem precedentes em áreas como saúde pública,
sistemas alimentares e mundo do trabalho.
Cerca de 3,3 bilhões de pessoas correm o risco de perder os meios de subsistência. Os
informais são particularmente vulneráveis, porque a maioria não tem proteção social,
acesso a cuidados de saúde de qualidade ou perdeu meios de produção.

O novo coronavírus destacou fragilidades no sistema alimentar depois do fechamento de
fronteiras, das restrições impostas ao comércio e das medidas de confinamento.
Os agricultores perderam acesso aos mercados devido à situação “que dizimou empregos
e colocou milhões de meios de subsistência em risco”. Para as agências, a segurança
alimentar e nutricional de milhões ficou ameaçada, em especial em economias de baixa
renda, por desemprego, doença ou morte de chefes de família.
Pobreza
Para milhões de trabalhadores agrícolas, a crise expõe altos níveis de pobreza, desnutrição
e problemas de saúde. Estas pessoas sofrem com a falta de segurança e proteção no
trabalho e outros tipos de abuso.

Em condições de insegurança, os trabalhadores dependem de empréstimos predatórios
ou do trabalho infantil. Entre os mais afetados pela situação estão migrantes.
O documento realça que garantir a segurança e a saúde de todos os trabalhadores
agroalimentares será fundamental para salvar vidas e proteger a saúde pública, os meios
de subsistência e a segurança alimentar.
As agências apontam que na crise da Covid-19 convergem a segurança alimentar, a saúde
pública e as questões laborais, em particular nas áreas da saúde e segurança dos
trabalhadores.
Segurança
Para abordar a dimensão humana da crise, o grupo apela que haja adesão às práticas de
segurança e saúde no local de trabalho. Outro pedido é que seja garantido o acesso ao
emprego decente e à proteção dos direitos laborais em todas as indústrias.
Entre as “ações imediatas e objetivas para salvar vidas e meios de subsistência” estão “a
extensão da proteção social para a cobertura universal de saúde e o apoio ao rendimento
dos mais afetados.”
Os beneficiários envolvem trabalhadores informais e em empregos mal protegidos e mal
pagos, incluindo jovens, trabalhadores mais idosos e migrantes. A situação das mulheres
também deve merecer atenção especial, porque o grupo está sobre representado em
empregos mal remunerados e na prestação de cuidados.
A proposta prevê transferências de dinheiro, abonos de família e alimentação escolar
saudável. Outras medidas são apoio ao abrigo e iniciativas de ajuda alimentar para
retenção e recuperação de empregos e alívio financeiro de micro, pequenas e médias
empresas.

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/10/1729442?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=cfcae38fc9EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_14_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-cfcae38fc9-105027597

COVID limpa o céu para drones observadores da Terra no
Nepal
Por Andrew J. Wight
Os dados geoespaciais fornecidos por drones podem ser cruciais para a preparação para
emergências e o planejamento de infraestrutura no Nepal. Os aviões a jato, entretanto,
podem atrapalhar.
Normalmente, obter autorização para voos de drones no Vale de Kathmandu do Nepal é
difícil devido à presença do movimentado Aeroporto Internacional de Tribhuvan , que
atendeu mais de 7 milhões de passageiros em quase 130.000 voos em 2018. Mas a
redução drástica nos voos devido aos bloqueios de COVID-19 apresentou uma janela para
mapear áreas usando drones, também chamados de veículos aéreos não tripulados
(UAVs).
Uttam Pudasaini , co-fundador do provedor de serviços geoespaciais Naxa e coordenador
da empresa social Nepal Flying Labs , disse que uma equipe de voluntários passou horas
por dia no projeto de pesquisa em três municípios, incluindo dois no Vale de Kathmandu.
“Se não fosse pelo COVID-19, teria sido um desafio mapear áreas urbanas centrais densas
como essas. Em outro momento, teria levado semanas de preparação ”, disse ele,
observando que as recentes reformas do governo permitem que os governos municipais
emitam licenças para drones com peso inferior a 2 quilos.
Pudasaini disse que as imagens de alta resolução coletadas pelos drones podem ser
usadas para preparar mapas de base urbanos, planos de preparação para emergências e
rotas de evacuação em áreas densas. Ele disse que o Nepal, cerca de 75% coberto por
montanhas e colinas , é uma das áreas mais propensas a desastres do mundo, mas que os
UAVs podem tornar a coleta de dados menos arriscada e mais eficiente.
“A modelagem de risco de inundação é um resultado importante de um mapa topográfico
mais preciso, e um modelo digital de elevação pode ser gerado usando as imagens de alta
resolução”, disse ele, acrescentando que sítios históricos, incluindo templos antigos,
também foram documentados pelo projeto .

“Para um país como o Nepal, que enfrenta muitos desafios, fico feliz que os governos
locais estejam apoiando esse trabalho”, disse Pudasaini.
Siddhanta Neupane , oficial de tecnologia da informação e comunicação do município de
Changunarayan, no Nepal, disse que há anos o governo local deseja usar
drones. Changunarayan é o lar de cerca de 54.000 pessoas na orla rural-urbana do Vale de
Kathmandu.
O prefeito de Neupane e Changunarayan, Som Prasad Mishra, entrou em contato com
Pudasaini em março. Desde então, 21 voos de drones senseFly eBee tiraram 1.828 fotos
em cerca de 35 quilômetros quadrados.
“Estamos procurando desenvolver um sistema GIS [sistema de informações geográficas]
interativo para o município, com base nos dados dos drones ... a maior parte do terreno é
muito íngreme, então estamos procurando maneiras de mitigar deslizamentos de terra ou
enchentes de monção”, disse Neupane.
Alta resolução
Markus Gerke , professor da Universidade Técnica de Braunschweig na Alemanha e
especialista em fotogrametria, disse que câmeras ópticas em UAVs como as usadas no
Nepal têm resolução de 5 a 10 centímetros por pixel, muito maior do que a de 10 metros.
resolução por pixel de alguns dados de satélite de código aberto.
“Isso significa que detalhes como a situação das moradias (até mesmo o tipo de telhado),
saúde da infraestrutura e até mesmo meio-fio podem ser vistos nas imagens baseadas no
UAV”, disse ele.
Uma Shankar Panday , engenheira de computação e professora assistente
da Universidade de Kathmandu , disse que assim que a fase de coleta de dados for
concluída (está em espera até o fim da temporada de monções), o processamento de
dados levará alguns dias, usando o supercomputador da Universidade de Kathmandu ou
soluções de computação em nuvem, além da assinatura de acordos e outras formalidades
oficiais.
Panday disse que projetos de drones como esse são vitais para o Nepal. “É bom ter ideias
de fora, mas são as ideias locais que são implementadas com mais facilidade.”
FONTE:https://eos.org/articles/covid-clears-the-skies-for-earth-observing-drones-in-nepal

Nepal: por que mais mulheres morrem em desastres
naturais
Por Tufan Neupane
O frágil terreno do Himalaia no Nepal oferece uma das maiores taxas de mortalidade do
mundo por deslizamentos de terra e inundações repentinas. E 2020 foi particularmente
destrutivo com três vezes mais vítimas em comparação com os anos anteriores. Até agora,
291 pessoas perderam a vida, 67 ainda estão desaparecidas e 223 ficaram feridas em 481
deslizamentos de terra em todo o país entre 1º de abril e 13 de setembro.
As mulheres suportam o peso da maioria dos desastres, como inundações, terremotos e
deslizamentos de terra no Nepal, porque o campo foi "feminizado" pela emigração de
homens. E são as mulheres que tendem a ficar dentro de casa com mais frequência do
que os homens.
Do total de 8.193 mortes no terremoto de 2015, 55% (4.497) eram mulheres. Mesmo
entre as crianças mortas, as meninas (17%) superavam os meninos (15%). Foi apenas na
cidade de Katmandu que mais homens do que mulheres foram mortos há cinco anos.
“As mulheres têm mais probabilidade do que os homens de morrer de um surto ou
desastre porque têm menos acesso a informações e raramente participam de habilidades
de aprendizagem em desastres”, disse Sirjana Tamang, vice-presidente da aldeia Jugal de
Sindhupalchok, que viu vários deslizamentos de terra nesta monção. “As percepções
socioculturais da sexualidade e as crenças tradicionais sobre a responsabilidade de gênero
também colocam as mulheres em maior risco de desastres.”
FONTE:https://www.nepalitimes.com/here-now/why-more-women-die-in-nepals-natural-disasters/

Atitude de percepção pública de risco e eficácia na busca
de informações sobre enchentes: um estudo formativo
para campanhas e políticas de preparação para desastres
As inundações estão entre os desastres e desastres naturais mais frequentes e
devastadores em muitos estados do sul dos Estados Unidos. Este estudo examinou a
relação e a previsibilidade recíproca entre dois construtos teóricos - atitude de percepção
de risco (RPA) e eficácia na busca de informações (ISE) - em relação às inundações
pluviais. Além disso, este estudo estendeu esses construtos teóricos para investigar as
diferenças no RPA e ISE entre os segmentos de público em potencial, fornecendo aos

profissionais uma visão aplicável para o planejamento de campanhas eficazes de
prevenção de enchentes e gerenciamento de risco. A análise dos dados de 716 residentes
no sul da Louisiana revelou uma relação estatisticamente forte entre RPA e ISE. Esta
pesquisa também identificou segmentos de público específicos que se beneficiariam com
um aumento no RPA e ISE em relação a inundações.
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s13753-020-00307-5
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