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Países das Américas unem esforços para garantir acesso 
às vacinas contra COVID-19 

Os países das Américas estão unindo esforços para garantir o acesso a tratamentos e 
vacinas contra a COVID-19, afirmou nesta terça-feira (14) a diretora da Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS), Carissa F. Etienne. 

“Atuando como um bloco, os Estados-membros da OPAS se beneficiarão de nossa 
expertise técnica, bem como de nossas décadas de experiência em garantir e distribuir 
vacinas de maneira rápida e eficiente. Também garantiremos que o processo seja o mais 
inclusivo possível, alocando as doses de maneira justa entre os países participantes”, 
disse. 

A diretora da OPAS explicou que o Fundo Rotatório da OPAS para vacinas pode ser usado 
como um ativo estratégico para comprar e distribuir vacinas contra a COVID-19, quando 
elas estiverem disponíveis. Cerca de 20 das 150 candidatas a vacina já estão sendo 
testadas em voluntários. 

A OPAS também está envolvida no mecanismo da OMS chamado COVAX – um esforço 
de grupo para negociar com produtores de vacinas – e está apoiando os países da 
América Latina e do Caribe a se unirem a uma colaboração para acelerar o 
desenvolvimento, produção e distribuição de futuras vacinas contra a COVID-19. Sob o 
guarda-chuva do Access to COVID-19 Tools Accelerator (acelerador de acesso a 
ferramentas contra a COVID-19), o mecanismo COVAX negociará em nome de muitos 
países do mundo todo com os produtores de todos as vacinas candidatas promissoras. 

“Já temos 30 países e territórios ingressando no mecanismo por meio do Fundo 
Rotatório da OPAS e estamos animados em ver mais manifestações de interesse de 
nossos Estados-membros nos próximos dias. Quanto mais países se unirem, mais fortes 
seremos”, afirmou a diretora da OPAS. 



De acordo com a diretora, isso permitirá que os países – independentemente do nível 
de renda – obtenham melhores preços e assumam menos riscos do que se negociarem 
individualmente. “Nenhum país deve fazer isso sozinho – especialmente porque 
melhoramos nossas chances de sucesso e reduzimos a concorrência se trabalharmos 
juntos”, observou. 

“A OPAS também está em coordenação com a GAVI e outros parceiros para garantir que 
os países mais vulneráveis de nossa região recebam a vacina contra a COVID-19 com 
subsídios e a um preço acessível”, afirmou. 

O Fundo Rotatório da OPAS, um mecanismo compartilhado de compra e entrega de 
vacinas, trabalha há 35 anos para reunir recursos para 41 países, que podem comprar 
vacinas de alta qualidade e que salvam vidas para seus programas nacionais de 
imunização a preços mais baixos. O Fundo tem sido vital na eliminação da poliomielite, 
sarampo, caxumba e rubéola das Américas. 

“Esse vírus redefiniu a forma como percebemos o tempo. Em poucos meses, 
transformou nosso modo de vida, nossa região e nossas economias. Devemos olhar para 
o futuro para planejar como selecionar, fabricar, pagar e distribuir uma vacina. 
Precisamos melhorar nossas capacidades regulatórias de imunização, criar vigilância 
pós-comercialização de vacinas, aumentar os programas de vacinação e melhorar ou 
adaptar nossas instalações da cadeia de frio”, concluiu a diretora da OPAS. 

Atualização sobre COVID-19 nas Américas 

A diretora da OPAS apresentou os dados sobre COVID-19 na região: “Em 13 de julho, 
chegamos a 6,8 milhões de casos e 288 mil mortes nas Américas. Isso equivale a 
aproximadamente metade de todos os casos e mortes notificados em todo o mundo. 
Na semana passada, nossa região registrou 60% de todos os novos casos e 64% de todas 
as novas mortes no mundo”. A semana passada quebrou recordes, pois as “zonas 
quentes” regionais, como os EUA, relataram sua maior contagem diária de casos. 

Segundo a diretora da OPAS, o número de pessoas que morrem de COVID-19 também 
está subindo, particularmente no Brasil, México e Estados Unidos, que juntos estão 
notificando 77% de todas as mortes na última semana e atualmente enfrentando alguns 
dos surtos mais mortais do mundo. 

FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6229:paises-
das-americas-unem-esforcos-para-garantir-acesso-as-vacinas-contra-covid-19&Itemid=812 

 

Pesando os riscos: fechamento e reabertura de escolas 
sob COVID-19 
 



Temos o prazer de compartilhar um novo documento sobre o impacto do fechamento e 
reabertura da escola na proteção e educação de crianças e jovens, bem como o impacto 
na transmissão do COVID-19. 

Pesando os riscos: Fechamento e reabertura de escolas sob COVID-19 - Quando, por que 
e quais impactos? , a The Alliance e o INEE desenvolveram uma estrutura para uma 
análise equilibrada para informar decisões baseadas no bem-estar infantil holístico 
sobre quando e por que reabrir as escolas. 

A pandemia do COVID-19 resultou em níveis sem precedentes de fechamento de 
escolas, afetando até 90% dos alunos em todo o mundo. Embora fosse necessário fechar 
escolas e outras instituições de ensino para reduzir a transmissão do COVID-19, isso teve 
consequências negativas para o bem-estar de crianças e jovens, especialmente aqueles 
em contextos de crise. Leia mais informações nesta postagem de blog que 
o acompanha. 

A Aliança e o INEE pedem aos tomadores de decisão nos ministérios do governo que 
usem este documento para estruturar uma análise holística do fechamento da escola 
sobre o bem-estar de crianças e jovens e para considerar a reabertura segura das 
escolas. 

Para discutir este artigo e sua divulgação aos tomadores de decisão, entre em contato 
com Mark Chapple - Ponto focal técnico, Colaboração entre proteção infantil e educação 
em emergências. 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/CPHA-
EiE%20Policy%20Paper%20v1.1%20EN%20LowRes_0.pdf 

 

Salve nosso relatório educacional 
Estamos diante de uma emergência educacional. No auge da pandemia do COVID-19, 
mais de 1,6 bilhão de alunos estavam fora da escola. Pela primeira vez na história da 
humanidade, toda uma geração global teve sua educação interrompida. E sabemos de 
crises anteriores que, quanto mais as crianças estão fora da escola, maior o risco de 
não retornar - mais de nove milhões de crianças podem perder a educação para 
sempre. 

Novas análises neste relatório global mostram como o COVID-19 pode afetar o 
financiamento da educação, bem como os países com maior risco de ficar para trás. Ele 
também destaca a mudança que queremos ver para as crianças e nossas 
recomendações para os governos e a comunidade internacional, para que possamos 
continuar aprendendo vivos, apoiando todas as crianças a voltar à escola e construindo 
de volta para uma melhor aprendizagem. 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/save_our_education_0.pdf 

 



 

Banco Mundial lança estudo sobre políticas públicas em 
resposta à pandemia e à crise econômica 

O novo estudo do Banco Mundial “COVID-19 no Brasil – Impactos e Respostas de 
Políticas Públicas” analisa os efeitos da pandemia na economia, educação, saúde, 
infraestrutura e em outras áreas. Foto: Banco Mundial 

Novo estudo do Grupo Banco Mundial, lançado em 10 de julho, traz análises que visam 
contribuir para o diálogo contínuo sobre políticas públicas em resposta à pandemia de 
COVID-19 e à crise econômica e ajudar os formuladores de políticas públicas a elaborar 
medidas para o futuro. 

O documento considera dados e políticas adotadas ou anunciadas até o dia 25 de junho 
de 2020 e avalia os impactos para a população mais pobre e vulnerável, pequenas e 
médias empresas, governos subnacionais, setor de infraestrutura, setor financeiro, 
aprendizagem e educação entre outros. Além disso, busca identificar possíveis medidas 
que possam tratar as vulnerabilidades remanescentes no combate à pandemia. 

Acesse aqui o estudo completo “COVID-19 no Brasil: Impactos e Respostas de Políticas 
Públicas”. 

A pandemia da COVID-19 está expondo o Brasil a um desafio sem precedentes. Para 
conter a pandemia, o Brasil, assim como quase todos os outros países, implementou 
medidas para retardar a propagação do vírus (ou “achatar a curva”) na tentativa de 
evitar sobrecarregar o sistema de saúde com um grande número de pacientes em 
estado grave. Embora o Brasil tenha um dos sistemas de saúde mais robustos da 
América Latina, a capacidade é bastante desigual em todo o país. 

A propagação do vírus em áreas mais pobres e com menor capacidade de atendimento 
médico, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, apresenta uma ameaça à 
capacidade de resposta do sistema aos aumentos da demanda por serviços. Isso 
aumentaria a pressão sobre o sistema de saúde pública já superlotado, colocando em 
risco mais vidas, particularmente entre os pobres e vulneráveis. 

Mesmo antes da crise, o Brasil não havia se recuperado totalmente da recessão de 
2015/16 e o espaço fiscal era limitado. Conquistas importantes para colocar o país no 
caminho da reconstrução de suas reservas fiscais, como a aprovação do teto dos gastos 
de 2016 e a reforma da previdência de 2019, não tiveram tempo suficiente para dar 
frutos antes da COVID-19 assolar o mundo e o Brasil. 

A pandemia, e a consequente resposta da política de saúde, resultaram essencialmente 
em dois choques para o Brasil: um choque externo, incluindo demanda e preços 
externos, e um choque interno, pois a demanda e a oferta foram afetadas pela decisão 



dos consumidores de evitar interações físicas, bem como pelas restrições sobre as 
atividades econômicas impostas para evitar o contágio. 

Além disso, como exportador líquido de petróleo, o Brasil também foi atingido pelo 
choque no preço dessa commodity. Devido a uma forte queda na demanda, os preços 
do petróleo caíram pela metade, e alguns contratos chegaram a números negativos em 
abril de 2020. O resultado desses três choques é a maior recessão já registrada no Brasil. 

FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/106541594362022984/pdf/COVID-19-
in-Brazil-Impacts-and-Policy-Responses.pdf 

 

OMS revela que 10% de vítimas da Covid-19 são 
trabalhadores de saúde  
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Ghebreyesus, destacou 
esta sexta-feira o esforço dos trabalhadores de saúde de todo o mundo, dizendo que “a 
pandemia mostrou que não há saúde sem profissionais de saúde.”  

Cerca de 10% de todos os casos de Covid-19 foram notificados em profissionais do setor. 
Até sexta-feira, havia mais de 13,5 milhões de casos e pelo menos 585 mil mortes.   

Homenagens   

Esta semana, Tedros prestou tributo às vítimas da Covid e aos agentes de saúde durante 
uma cerimônia na Espanha ao lado do rei Felipe VI e do primeiro-ministro Pedro 
Sánchez. 

No dia 14, feriado nacional na França, homenageou ao lado do presidente do país, 
Emmanuel Macron, ao pessoal da saúde na linha de frente da batalha contra a 
pandemia. 

Segundo Tedros, “os dois países estão reconhecendo corretamente a incrível 
contribuição dos trabalhadores da saúde.” Ele destacou o aumento salarial que foi dado 
aos profissionais do setor franceses. 

Dívida  

O chefe da OMS disse que todos têm uma dívida enorme para com os trabalhadores da 
saúde, “não apenas porque cuidaram dos doentes, mas porque arriscaram suas vidas 
para cumprir seu dever.”  

Muitos também sofrem exaustão física e psicológica após meses trabalhando em 
ambientes extremamente difíceis. Para apoiar estes profissionais, a OMS publicou guias 
de orientação e treinamento.  

Nesse momento, a agência realiza pesquisas para entender melhor como a infecção 
ocorre entre os profissionais de saúde e quais os maiores fatores de risco.  



A OMS também está enviando milhões de itens de equipamento de proteção para países 
de todo o mundo e assegurando que o devido funcionamento das instalações 
hospitalares.  

Ajuda   

Para Tedros Ghebreyesus, é preciso lembrar que a pandemia não é a única crise do 
mundo. Muitos países, especialmente na África e no Oriente Médio, ainda sofrem com 
anos de conflito e outras crises humanitárias.  

O convidado da entrevista da OMS a jornalistas, nesta sexta-feira, foi o subsecretário-
geral das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, Mark Lowcock. O chefe 
humanitário falou sobre o novo apelo de US$ 10,3 bilhões para o Plano Global de 
Resposta Humanitária à Covid-19. 

Segundo o plano, a pandemia e as suas restrições estão afetando 220 milhões de 
pessoas que vivem em situações de emergência prolongada.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/07/1720501?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=26e1bfe0cd-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_18_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-26e1bfe0cd-
105027597 

 

 

OPAS e parceiros lançam cursos virtuais sobre COVID-19 
para gestores e profissionais de saúde 

Secretarias estaduais de Saúde de 19 estados brasileiros disponibilizarão uma série de 
cursos virtuais sobre prevenção e controle da COVID-19 e outras doenças infecciosas 
para gestores e trabalhadores de saúde de diversas áreas. 

A iniciativa será lançada nesta quarta-feira (15), às 14h30, por Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (CONASS) e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). 

A cerimônia será transmitida ao vivo pelas redes sociais do 
CONASS: youtube.com/conassoficial e facebook.com/conassoficial. 

Os cursos foram desenvolvidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e traduzidos 
para português pela OPAS. Os temas são: cuidados clínicos relacionados à Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG); projeto para Unidade de Tratamento de SRAG; 
prevenção e controle de infecções causadas pelo novo coronavírus; e doenças 
ocasionadas por vírus respiratórios emergentes, incluindo a COVID-19. 

Essa iniciativa faz parte do projeto, desenvolvido pelo CONASS em parceria com a OPAS, 
de fortalecimento das Escolas de Saúde Pública no Brasil – instituições estaduais que 



tem como missão fortalecer as competências técnicas dos profissionais que atuam no 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Cursos 

Doenças ocasionadas por vírus respiratórios emergentes, incluindo COVID-19 
Este curso fornece uma introdução geral à COVID-19 e vírus respiratórios emergentes. 
Destina-se aos profissionais de saúde pública, gerentes de incidentes e pessoas que 
trabalham para as Nações Unidas, organizações internacionais e ONGs. 

Projeto para Unidade de Tratamento de Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG – 
2020 (COVID-19) 
Este curso oferece um entendimento abrangente dos princípios que norteiam o 
processo de projetos para áreas de triagem em unidades de saúde, instalações 
comunitárias e centros de tratamento de Síndrome Respiratória Aguda Grave – 
incluindo como adaptar um edifício já existente para transformá-lo em um centro de 
tratamento de SRAG. É direcionado a equipes envolvidas na preparação e resposta, 
incluindo administradores e planejadores na área da saúde, arquitetos, engenheiros, 
equipes de logística, água e saneamento básico, equipes de médicos e de enfermagem, 
cuidadores e outros profissionais da saúde, além dos especialistas na área de promoção 
da saúde. 

Cuidados Clínicos na Síndrome Respiratória Aguda Grave – 2020 (COVID-19) 
Este é um guia prático a ser usado pelos profissionais de saúde envolvidos no tratamento 
intensivo, durante surtos de vírus influenza (sazonal), infecção humana por vírus 
influenza aviário (H5N1, H7N9), MERS-CoV, COVID-19 ou outras epidemias virais 
respiratórias emergentes. São abordados temas como ventilação artificial invasiva 
relacionada à Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo; diagnóstico diferencial, 
triagem e reconhecimento precoce de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG); reanimação direcionada para septicemia e choque séptico; 
oxigenoterapia; entre outros. 

Prevenção e controle de infecções (PCI) causadas pelo novo coronavírus (COVID-19) 
Este curso fornece informações sobre o que os serviços de saúde devem fazer para estar 
preparados para responder no caso de surgimento de um vírus respiratório, como o 
novo coronavírus. Também explica como identificar um caso e aplicar adequadamente 
as medidas de prevenção e controle, de modo a garantir que não resultem em mais 
infecções entre os profissionais de saúde e pacientes. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/opas-e-parceiros-lancam-cursos-virtuais-sobre-covid-19-para-
gestores-e-profissionais-de-
saude/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+
Brasil%29 

 



Duas mulheres presidirão painel independente da OMS 
para apurar resposta à pandemia 
A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou o início dos trabalhos de um Painel 
Independente que analisará a resposta e o preparo da agência com relação à pandemia 
de Covid-19. 

Em comunicado, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, informou que o painel 
será co-presidido por duas mulheres: a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia e ex-chefe 
do Programa da ONU para o Desenvolvimento, Helen Clark, e a ex-presidente da Libéria 
e Prêmio Nobel da Paz, Ellen Johnson Sirleaf. 

Aprendizado crítico 

O painel atuará de forma independente e escolherá os membros do grupo assim como 
os membros do Secretariado que apoiará o trabalho.   

A OMS explicou que Clark e Sirleaf foram nomeadas com base em um processo de 
amplas consultas com países-membros e especialistas internacionais. 

Ele disse que não pode imaginar melhores escolhas que as duas líderes fortes e 
independentes para guiar o processo de aprendizado crítico. 

A avaliação da resposta da OMS à pandemia foi solicitada por países-membros, numa 
resolução, durante a 73ª. sessão da Assembleia anual da agência, realizada em maio.   

O objetivo é tirar lições do processo iniciado em janeiro deste ano quando a agência 
notificou ao mundo sobre os primeiros casos da Covid-19 na cidade de Wuhan, na China. 

Colaboração 

Tedros afirmou que este é um momento de autorreflexão e de olhar para o mundo e 
encontrar maneiras de reforçar a colaboração e o modo de trabalhar juntos para salvar 
vidas e controlar a pandemia. Segundo ele, a Covid-19 afetou a vida de todos no mundo 
e merece ser avaliada. 

O chefe da OMS propôs uma sessão especial do Conselho Diretor da agência para 
setembro, na qual se discutirá o avanço do trabalho do painel. Em novembro, o grupo 
apresentará um relatório interino, quando a Assembleia Mundial da Saúde for 
retomada. 

Novos surtos 

Uma sessão regular do Conselho está marcada para janeiro do próximo ano. O relatório 
final deve ser apresentado na próxima Assembleia anual, em maio de 2021. 

Tedros finalizou dizendo que o mundo deve se preparar para novos surtos e outros 
desafios da nossa era como resistência antimicrobiana, desigualdades e crise climática. 
Para ele, a Covid-19 tirou muito de todos, mas ao mesmo tempo tem oferecido ao 
mundo, uma oportunidade de romper com o passado e reconstruir de forma melhor. 



FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/07/1719621?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=4e5882fd89-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_10_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-4e5882fd89-
105027597 

 

Países das Américas se comprometem a garantir 
segurança alimentar no continente 

Países das Américas, incluindo o Brasil, reafirmaram que tomarão medidas nacionais e 
regionais para garantir a segurança alimentar e nutricional no continente, que está em 
risco com a pandemia de COVID-19 e a crise econômica. 

Ministros e secretários de Agricultura, Pecuária, Pesca, Alimentação e Desenvolvimento 
Rural participaram na segunda-feira (13) de um evento virtual promovido pelo 
Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural do México, Víctor Villalobos. 

O encontro teve apoio do Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola (IICA) e da 
Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO). 

Após a reunião, eles emitiram uma posição detalhando como irão agir individualmente 
e em conjunto para garantir a segurança alimentar e nutricional. 

Um dos pontos do compromisso prevê fortalecer a produção de alimentos, produtos 
florestais e agrícolas, pesqueiros e provenientes da aquicultura nos países das Américas, 
que disseram estar convencidos do papel estratégico do setor agroalimentar para a 
recuperação econômica. 

Os ministros também concordaram em fortalecer as medidas e protocolos sanitários 
que protegem a saúde das pessoas e a saúde agrícola, sem prejudicar o fluxo adequado 
de alimentos. 

Outro ponto de acordo foi manter o bom funcionamento dos mercados internacionais 
e nacionais e cadeias de suprimentos locais, por meio do intercâmbio de informações 
sobre disponibilidade, demanda e preços de alimentos. 

Também disseram continuar promovendo a participação de pequenas e médias 
empresas nas cadeias agroalimentares, no decorrer da pandemia e no período de 
reativação econômica, por meio de políticas públicas, investimentos públicos e privados 
e gestão de financiamento preferencial. 

Finalmente, reafirmaram a cooperação técnica internacional, por meio de organizações 
especializadas como o IICA e a FAO, para complementar os esforços de inovação, 
inclusão e sustentabilidade agrícola e rural. 



As autoridades agrícolas destacaram o trabalho conjunto entre países, organizações 
internacionais e agências de cooperação. 

“Devemos manter o intercâmbio de informações, produtos, medidas de saúde agrícola, 
a continuidade dos mercados e o apoio necessário às pequenas e médias empresas, com 
a clara intenção de ter elementos para a recuperação econômica após a pandemia, mas 
também a médio e longo prazo” , disse Víctor Villalobos. 

O secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Sonny Perdue, afirmou que “o restante 
do mundo deve olhar para o relacionamento que temos nas Américas, como um 
exemplo de que a cooperação funciona para todos”. 

Ele acrescentou que seu país está comprometido em manter a cooperação com todos 
os seus parceiros comerciais e pediu para evitar a imposição de medidas que restrinjam 
a troca de produtos, sem a devida justificativa científica. 

“O comércio agrícola é vital para todos os cidadãos, gera empregos, aumenta a renda e 
fornece alimentos seguros e de alta qualidade. Além disso, é vital manter as fronteiras 
abertas para os trabalhadores estrangeiros, mantendo sua segurança, pois eles são 
essenciais e merecem ser tratados dessa maneira “, disse a ministra da Agricultura do 
Canadá, Marie Claude Bibeau. 

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina, disse que 
o setor agrícola está sob grande pressão para manter o suprimento de alimentos, mas 
continua demonstrando sua resiliência. 

“A recuperação estará associada ao setor agrícola, mas precisamos melhorar as 
condições no campo, onde a pobreza do mundo está concentrada. Não podemos voltar 
à situação que estávamos antes da pandemia, teremos que evoluir para um sistema 
mais justo que não recompense a ineficiência.” 

Para o ministro da Agricultura, Silvicultura, Pesca e Transformação Rural de São Vicente 
e Granadinas, Saboto Caesar, existe a necessidade de maior cooperação técnica para 
transformar a base econômica dos países do Caribe, hoje muito focada no turismo e 
fortemente atingida pela pandemia. “Devemos ter novas formas de cooperação, 
multilaterais e bilaterais.” 

Segundo o ministro da Agricultura do Chile, Antonio Walker, “se não tivéssemos 
colaboração internacional, muitos dos habitantes de nossa região não seriam capazes 
de se alimentar”. 

“Todos os países tomaram muitas medidas. No Chile, avançamos na certificação 
eletrônica e criamos um comitê para o fornecimento seguro de alimentos, com a 
participação da agricultura familiar camponesa até o consumidor final. Eles incluem 
agricultores, transportadores, mercados atacadistas, varejistas, supermercados e 
feirantes.” 

Espírito de cooperação regional 



O representante regional da FAO para a América Latina e o Caribe, Julio Berdegué, e o 
diretor geral do IICA, Manuel Otero, também participaram da reunião virtual de 
ministros, que concordaram que o setor agroalimentar pode ser um motor para a 
recuperação econômica necessária pós-pandemia. 

Segundo Otero, o trabalho conjunto na região deve ser acompanhado de medidas 
concretas para alcançar a posição dos ministros. 

“Sempre, e especialmente nessa situação dramática, o setor de agricultores familiares 
deve ser uma prioridade; bem como a dos profissionais de saúde ou agentes de 
segurança pública. Precisamos de uma revolução agrícola digital na agricultura familiar 
e podemos fazê-la, porque a tecnologia para isso hoje tem um baixo custo e um alto 
retorno comprovado. É o setor mais relevante para a segurança alimentar.” 

Berdegué disse que é necessário reduzir as desigualdades na América Latina e no Caribe, 
aumentadas pela COVID-19: “A fome cresceu para 47,7 milhões de pessoas em 2019 e 
a expectativa é de aumentar para quase 67 milhões até 2030, sem considerar o impacto 
da pandemia.” 

“Além disso, nossa região é a mais cara em todo o planeta para que uma pessoa possa 
ter uma dieta saudável, com um custo de quase 4 dólares por pessoa ao dia. Somos uma 
região fabulosamente produtora, mas uma dieta saudável está além do alcance de 
quase 104 milhões de indivíduos.” 

A reunião virtual de 13 de julho foi a segunda reunião hemisférica realizada este ano, 
ambas organizadas pela FAO e pelo IICA. A primeira foi em 23 de abril, convocada pelo 
ministro da Agricultura do Chile, Antonio Walker. Uma próxima reunião desse tipo seria 
realizada em outubro. 

FONTE:http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1298005/ 

 

UNICEF lança curso sobre cuidados com a primeira 
infância em tempos de COVID-19 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) lança nesta sexta-feira (17) o curso 
gratuito “Infâncias em tempos de COVID-19”, que tem foco em fortalecer o trabalho de 
agentes comunitários de saúde, visitadores domiciliares e lideranças comunitárias. 

O material foi desenvolvido em parceria com o Instituto da Primeira Infância (Iprede) e 
traz orientações e conhecimentos básicos sobre a pandemia da COVID-19 e seus 
impactos secundários em crianças menores de 6 anos e suas famílias. 



O distanciamento social, o excesso de informações e o fechamento ou restrições de 
acesso a vários serviços alteraram tanto as rotinas familiares quanto as rotinas de 
trabalho da saúde, assistência social e educação. Além disso, percebe-se o aumento do 
estresse e da ansiedade, inclusive entre crianças. O curso traz estratégias e 
metodologias para que as famílias e os profissionais da primeira infância sigam a rotina 
de cuidados das crianças menores de 6 anos. 

Segundo a chefe de saúde e desenvolvimento infantil do UNICEF no Brasil, Cristina 
Albuquerque, é importante lembrar que as crianças de todas as idades são afetadas 
diretamente pelos efeitos secundários da pandemia. Especificamente, as crianças 
menores de 6 anos podem sofrer com a ausência de estímulos fundamentais para o seu 
desenvolvimento pleno, o aumento da exposição a situações de violência e dificuldade 
de acesso à alimentação adequada e a serviços de atenção primária e especializados. 

“Não podemos deixar a primeira infância desprotegida por conta da pandemia. É 
necessário agir rápido para que cada menina e menino tenha a oportunidade de atingir 
seu potencial pleno. Nesse momento da vida, cada dia conta”, explicou. 

O curso, além de apresentar conceitos básico sobre a COVID-19, abrange temas 
importantes como pré-natal, amamentação, imunização, saúde mental, entre outros 
assuntos importantes para o desenvolvimento infantil. 

O curso é gratuito, tem duração de quatro horas e ficará disponível por três meses. 

Para participar, é necessário preencher um formulário e criar uma conta, através do 
site  https://cursocovid19.unicef.iprede.org.br. 

Para aqueles que concluírem o curso, será emitido um certificado assinado pelo UNICEF 
e o Iprede. 

FONTE:https://cursocovid19.unicef.iprede.org.br/ 

 

Relatório da ONU sobre progresso dos ODS aponta que 
COVID-19 está comprometendo avanços sociais 

O esforço global de 15 anos para melhorar a vida das pessoas em todo o mundo por 
meio do alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030 já 
estava fora de curso no fim de 2019. 

Agora, em um curto período de tempo, a pandemia de COVID-19 desencadeou uma crise 
sem precedentes, causando interrupção no progresso dos ODS, com as pessoas mais 
vulneráveis e pobres do mundo sendo as mais afetadas, de acordo com um novo 



relatório lançado esta semana pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das 
Nações Unidas. 

De acordo com o Relatório 2020 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o 
mundo está progredindo – mesmo que de forma irregular e insuficiente – em áreas 
como melhora da saúde materna e infantil, expansão do acesso à eletricidade e 
aumento da representação das mulheres no governo. 

Mesmo assim, esses avanços foram contrabalanceados pelo aumento da insegurança 
alimentar, da deterioração do meio ambiente natural e das persistentes e generalizadas 
desigualdades. 

Agora, a pandemia da COVID-19 tornou-se rapidamente a pior crise humana e 
econômica de nosso tempo, espalhando-se por todos os países, com o número global 
de mortes excedendo 500 mil, e o número de casos confirmados superior a 10 milhões. 

“Como os Estados-membros reconheceram na Cúpula dos ODS, realizada em setembro 
de 2019, os esforços globais até o momento foram insuficientes para promover a 
mudança de que precisamos, colocando em risco as promessas da Agenda à geração 
atual e às futuras”, declarou o secretário-geral da ONU, António Guterres. 

“Agora, devido à COVID-19, uma crise econômica, social e de saúde sem precedentes 
ameaça vidas e meios de subsistência, fazendo com que o alcance dos Objetivos seja 
ainda mais desafiador”, completou. 

O Secretário-Geral enfatizou que a COVID-19 não afeta a todas e todos da mesma forma. 
“ Embora o novo coronavírus afete todas as pessoas e comunidades, isso não acontece 
de forma igualitária. Ao contrário, tem exposto e exacerbado desigualdades e 
injustiças.” 

Utilizando os dados e estimativas mais recentes, este relatório de levantamento anual 
sobre o progresso, de forma transversal, dos 17 ODS mostra que são os pobres e os mais 
vulneráveis – incluindo crianças, idosos, pessoas com deficiência, migrantes e refugiados 
– os atingidos de forma mais dura pelos efeitos da pandemia da COVID-19. As mulheres 
também estão arcando com o impacto mais pesado desses efeitos. 

Entre as principais conclusões do relatório: 

Estima-se que 71 milhões de pessoas voltem à pobreza extrema em 2020, o primeiro 
aumento na pobreza global desde 1998. Perda de renda, proteção social limitada e 
aumento de preços significam que mesmo aqueles que estavam em segurança podem 
se ver em risco de enfrentar pobreza e fome. 

O subemprego e o desemprego devido à crise significam que 1,6 bilhão de trabalhadores 
já vulneráveis na economia informal –metade da força de trabalho global – podem ser 
significativamente afetados, com suas rendas reduzidas em aproximadamente 60% no 
primeiro mês da crise. 



A população mundial de mais de 1 bilhão de moradores de favelas está sob grave risco 
dos efeitos da COVID-19, sofrendo com a falta de moradia adequada, sem água 
encanada em casa, compartilhando banheiros, com pouco ou nenhum sistema de coleta 
de lixo, em transportes públicos superlotados e com acesso limitado às unidades de 
saúde formais. 

Mulheres e crianças também estão entre os que mais sofrem com os efeitos da 
pandemia. A interrupção nos serviços de vacinação e de saúde e o acesso limitado aos 
serviços de nutrição e dieta têm o potencial de causar mais centenas de milhares de 
mortes de crianças com menos de cinco anos de idade e mais dezenas de milhares de 
mortes maternas em 2020. Muitos países têm visto um surto no registro de violência 
doméstica contra mulheres e crianças. 

O fechamento de escolas manteve 90% dos estudantes em todo o mundo (1,57 bilhão) 
fora das escolas e levou mais de 370 milhões a ficarem sem merenda escolar. A falta de 
acesso a computadores e à internet em casa significa que a aprendizagem a distância 
está fora do alcance de muitos. Aproximadamente 70 países relataram interrupções de 
moderadas a drásticas ou mesmo a suspensão dos serviços de vacinação infantil em 
maio e abril de 2020. 

Quando mais famílias mergulham na pobreza extrema, crianças em comunidades 
pobres e desfavorecidas correm mais risco de trabalho, casamento e tráfico infantis. De 
fato, as conquistas globais na redução do trabalho infantil poderão ser revertidas pela 
primeira vez nos últimos 20 anos. 

O relatório também mostra que a mudança global do clima ainda ocorre mais 
rapidamente do que o previsto. O ano de 2019 foi o segundo mais quente já registrado 
e o último da década mais quente (de 2010 a 2019). Enquanto isso, a acidificação dos 
oceanos está se acelerando, a degradação da terra continua, um número massivo de 
espécies está sob risco de extinção, e modelos de consumo e padrões de produção 
insustentáveis seguem sendo a regra . 

O relatório anual, um esforço conjunto da comunidade estatística global, está sendo 
lançado no dia da abertura do Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento 
Sustentável, em que líderes de governos e diferentes setores da sociedade se reúnem 
para traçar estratégias e esforços para implementar de forma integral os ODS. O 
relatório fornece dados essenciais que permitem tomadores de decisão orientarem seus 
esforços para uma recuperação sustentável. 

“Os princípios nos quais os ODS foram estabelecidos são fundamentais para reconstruir 
melhor na recuperação pós-COVID-19”, disse o subsecretário-geral para Assuntos 
Econômicos e Sociais da ONU, Liu Zhenmin. 

“A busca contínua por esses Objetivos universais manterá os governos com foco no 
crescimento, mas também na inclusão, na equidade e na sustentabilidade. Nossa 
resposta coletiva à pandemia pode servir como ‘aquecimento’ a nossa preparação para 
prevenir uma crise ainda maior – isto é, a mudança global do clima, cujos efeitos já estão 
se tornando bem familiares.”, afirmou. 



Para fazer o download do relatório: https://unstats.un.org/sdgs.  

Sobre os Relatórios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Os relatórios anuais fornecem uma visão geral dos esforços globais de implementação 
dos ODS até o momento, destacando áreas de progresso e pontos que demandam mais 
ação. Eles são preparados pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU 
(DESA, na sigla em inglês), com a contribuição de organizações internacionais e regionais 
e de agências, fundos e programas do Sistema ONU. 

Diversos estatísticos nacionais, especialistas da sociedade civil organizada e da academia 
também contribuem com os relatórios. Para mais informações, 
acesse: https://unstats.un.org/sdgs/. 

Sobre o Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável 

O Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável é o fórum global para 
promover liderança política, orientações e recomendações sobre a implementação da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os 17 ODS, adotados por 
unanimidade pelos líderes globais em 2015. O Fórum oferece a oportunidade para os 
países, a sociedade civil organizada e o setor privado destacarem os esforços realizados 
para o alcance dos ODS, a troca de ideias e boas práticas. 

Para mais informações, acesse: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020. 

FONTE:https://unstats.un.org/sdgs 

 

Desafios e avanços técnicos nos sistemas de alerta 
precoce de inundações (FEWSs) 

Os sistemas de alerta precoce de inundação (FEWSs), uma das medidas mais comuns de 
mitigação de impacto de inundação, estão atualmente em operação globalmente. Os 
FEWS operacionais têm níveis variados de complexidade, dependendo dos dados 
disponíveis, da tecnologia adotada e do know-how. Existem diferenças aparentes na 
sofisticação entre FEWSs nos países desenvolvidos que possuem recursos financeiros, 
infraestrutura tecnológica e recursos humanos e países em desenvolvimento nos quais 
os FEWSs tendem a ser menos avançados. 

Felizmente, os recentes avanços no sensoriamento remoto, inteligência artificial (IA), 
tecnologias da informação e mídias sociais estão levando a mudanças significativas nos 
mecanismos dos FEWSs e oferecem a oportunidade para todos os FEWSs ganharem 
capacidade adicional. Essas tecnologias são uma oportunidade para os países em 
desenvolvimento superarem as limitações técnicas que os FEWSs enfrentaram até 
agora. Este capítulo tem como objetivo discutir brevemente os desafios dos FEWSs e 



expõe os avanços tecnológicos e seus benefícios na previsão de inundações e mitigação 
de desastres. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/72663_challengesandtechnicaladvancesinflo.pdf 

 

Abraçando as funções de abrangência de limites na 
gestão de riscos de inundação: nota de resumo da 
pesquisa de doutorado  

Alcançar a integração no contexto do gerenciamento de riscos de inundação (FRM) é um 
desafio. Frequentemente, é necessário que indivíduos proativos fortaleçam o 
relacionamento com os atores e naveguem nos mecanismos de governança para obter 
conhecimento, planos ou intervenções conjuntos além das fronteiras. Mas, é realmente 
apenas para indivíduos? Esta pesquisa realizada na Inglaterra e na Sérvia identificou 
várias funções de abrangência de fronteiras, mas também destaca suas 
interdependências dinâmicas com o sistema de governança. Essas interações precisam 
ser tratadas em conjunto para reforçar-se positivamente e apoiar a integração no FRM.  

FONTE:https://eprints.mdx.ac.uk/30418/1/Cumiskey_ResearchBriefingNote2_BoundarySpanningRoles.p
df 

 
Fortes chuvas e inundações atingiram grande parte da 
Ásia 
Chuvas e inundações incomumente pesadas de monções estão afetando a Índia e os 
países vizinhos do sul da Ásia, assim como a China e o Japão. Isso causou grandes 
perturbações, deslocamento e perda de vidas, e mais uma vez destacou a importância 
dos serviços meteorológicos e hidrológicos nacionais na proteção da segurança pública. 

Prevê-se que a situação seja agravada por mais chuvas. Mais de 200 mm de precipitação 
podem cair em 24 horas em algumas regiões montanhosas do Butão / Bangladesh, 
Nordeste da Índia, Mianmar e Nepal, de acordo com o Sistema de Previsão de 
Inundações Flash do Sudeste da Ásia. Quantidades semelhantes adicionais podem ser 
possíveis nos próximos 4-5 dias. As autoridades da China também estão alertando para 
mais chuvas. 

“Os desafios impostos pelas devastadoras chuvas e inundações na Ásia estão sendo 
complicados pelo COVID-19. Embora a atenção global esteja compreensivelmente 
focada na pandemia, isso não deve nos distrair da necessidade contínua de investimento 
em sistemas de alerta rápido de vários perigos para aumentar a resiliência, disse o 
secretário-geral da OMM Petteri Taalas. 



 

"Isso é especialmente verdade, dado que as mudanças climáticas estão aumentando o 
risco de eventos extremos de chuvas, inundações e inundações costeiras", disse ele. "A 
OMM e os Serviços Meteorológicos e Hidrológicos Nacionais continuarão trabalhando 
para proteger vidas e meios de subsistência". 

O Departamento Meteorológico da Índia emitiu alertas vermelhos de alto nível para 
chuvas intensas  para muitas subdivisões do norte e nordeste da Índia nos próximos 4 
dias, principalmente Assam e Mehghalaya, Arunachal Pradesh, Bihar e Leste e Oeste de 
Uttar Pradesh, válidas até 12 de maio . 

Vários alertas de inundação foram emitidos pelo Centro de Previsão de Inundações em 
Bangladesh, onde muitas partes do norte dos países foram submersas no final de 
junho. O Centro Nacional de Hidrologia e Meteorologia do Butão e o departamento de 
Hidrologia e Meteorologia no Nepal também estão emitindo avisos para chuvas fortes, 
o potencial de inundações e deslizamentos de terra e o risco de rios quebrarem aterros. 

A monção do sul da Ásia é a espinha dorsal da economia regional. Mas, além de seus 
benefícios, causa perda de vidas e interrupção a cada ano. 

Muitas áreas no centro e norte / nordeste da Índia registraram chuvas de monção acima 
de 150 mm acima da média até agora este ano. Dezenas de milhares de pessoas foram 
expulsas de suas casas na região de Assam, na Índia, e houve inundações costeiras no 
estado de Gujarat. 

Sistema de orientação de inundação instantânea 

Os avisos de fortes chuvas e inundações no sul da Ásia coincidem com uma  sessão de 
treinamento on-line do  Sistema de Orientação contra Inundações Flash , de 8 a 10 de 
julho. Foi liderado pelo Departamento Meteorológico da Índia, que é o Centro Regional 
do Sistema de Orientação contra Inundações do Sul da Ásia , e envolveu mais de 100 



meteorologistas operacionais de 40 sub-escritórios do IMD e do Butão, Bangladesh, 
Nepal e Sri Lanka. 

 

O programa de treinamento promove a implementação do FFGS por meio de Centros 
regionais e nacionais no sul da Ásia, propensos a riscos naturais como inundações 
repentinas, inundações de rios e ciclones tropicais. Os participantes realizaram 
exercícios práticos, discutiram operações regionais e estudos de caso, incluindo Índia, 
Bangladesh, Butão, Nepal, Sri Lanka. 

O FFGS foi desenvolvido para melhorar a capacidade dos NMHSs de emitir alertas e 
alertas de inundações repentinas sobre um grande risco natural. Desde o início de 2020, 
fornece alertas antecipados a três bilhões de pessoas - 40% da população mundial - em 
mais de 60 países. 

A iniciativa global reúne a OMM, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos 
EUA (NOAA), o Centro de Pesquisa Hidrológica (HRC) e a Agência dos EUA para o 
Desenvolvimento Internacional / Agência de Assistência Humanitária (USAID / BHA). 

“Milhares de pessoas morrem em rios e inundações repentinas. Muitos deles poderiam 
ser salvos por alertas antecipados aprimorados, informações sobre os riscos desses 
eventos repentinos e melhor gerenciamento dos recursos hídricos ”, disse Hwirin Kim, 
chefe da Divisão de Serviços Hidrológicos e Recursos Hídricos da OMM, na sessão de 
treinamento. 

China 

 

 

Inundações graves afetaram milhões de pessoas, com dezenas de vítimas. Desde junho, 
as chuvas contínuas atingiram grandes partes do sul da China e as águas de muitos rios 



- incluindo o poderoso rio Yangtze - nas regiões afetadas excederam os níveis de 
alerta. Dezenas de vidas foram perdidas e houve grandes perturbações. 

A Sede Estatal de Controle de Cheias e Alívio da Seca da China melhorou a resposta de 
emergência do controle de inundações do nível IV para o nível III em 7 de julho, 
enquanto as chuvas incessantes continuavam a causar estragos em vastas extensões do 
país. A China possui um sistema de resposta a emergências de controle de inundação de 
quatro camadas, sendo o nível I o mais grave. 

A Administração Meteorológica da China diz que, até 11 de julho, as tempestades ainda 
reinam sobre o sudoeste da China, sul da região do rio Yangtze, região de Jianghan e 
região de Jianghuai, e depois se deslocam para o norte. A forte chuva castigará o norte 
de Jiangxi, o nordeste de Hunan e a bacia do centro e norte de Sichuan. Haverá clima 
convectivo severo, como chuvas fortes de curto alcance. A intensidade horária alcançará 
30-50mm.  

Japão  

Por mais de uma semana, as inundações afetaram partes do sul do Japão, com dezenas 
de mortes e pessoas desaparecidas. Pelo menos 270.000 pessoas foram instruídas a 
evacuar em quatro prefeituras da ilha de Kyushu. 

A Agência Meteorológica do Japão continua a emitir muitos avisos e alertas sobre chuva 
forte, tempestades e chuvas soltas. Também criou um portal multilíngue dedicado 
ao evento de fortes chuvas.  

FONTE:https://public.wmo.int/en/media/news/heavy-rains-and-flooding-hit-large-parts-of-
asia 

 
Relator da ONU diz que Brasil tem que suspender 
despejos durante pandemia 

 
O relator especial da ONU sobre o Direito à Moradia* disse que a crise do novo coronavírus 
no Brasil deve levar o país a suspender todas as ordens de despejo contra famílias. 

Em comunicado, o especialista Balakrishnan Rajagopal disse que milhares de pessoas estão 
sob ameaça de despejo nas cidades e no interior do estado de São Paulo.  

Risco 
Para ele, o Brasil tem o dever urgente de proteger todos e especialmente as comunidades 
sob risco e ameaça da Covid-19, que matou mais de 65 mil pessoas até agora. 

Rajagopal disse que mais de 2 mil famílias já foram despejadas durante a pandemia.  

O relator lembrou que forçar moradores para fora de seus lares, independentemente do 
status legal do contrato imobiliário, é uma violação dos direitos humanos. 



Ele contou que alguns tribunais brasileiros estão suspendendo as ordens de despejo até o 
fim da pandemia. O relator para o Direito à Moradia diz que autoridades locais estão 
priorizando a retomada de posse de propriedades de grandes empresas e proprietários de 
terra em vez da segurança e saúde dos mais vulneráveis. 

Abrigo de emergência 
O especialista em direitos humanos afirma que expulsar as pessoas sem oferecer a elas um 
abrigo de emergência a longo prazo contradiz medidas para evitar a propagação da doença. 

Rajagopal afirma que o Ministério da Saúde no Brasil pediu à população para permanecer 
em casa se apresentarem sintomas da Covid-19, e que lavem as mãos mantendo 
distanciamento físico para evitar o contágio. E ao mesmo tempo, centenas de famílias são 
despejadas de suas casas sem alternativas e correndo o risco de contaminações e de não 
poder cumprir as recomendações de saúde do próprio Ministério. 

O relator especial expressou preocupação com um veto presidencial à proposta do 
Congresso de limitar o impacto das expulsões. Ele lembrou que o Congresso ainda não votou 
uma proposta de lei mais abrangente que suspenderia todas as ordens de despejo durante 
a pandemia. 

Passos 
Ele finalizou pedindo ao Poderes Legislativo e Executivo que deem prioridade à proteção 
dos direitos de comunidades e pessoas em situação vulnerável. 

Para Rajagopal, a pandemia requer medidas de emergência incluindo a moratória absoluta 
de todas as ordens de despejo no Brasil.  

O relator da ONU diz que resolver a crise de moradia no país, que tem uma escassez de 7 
milhões de casas, poderá ajudar o Brasil a dar outros passos de modo transformador. 
  
*Os relatores especiais são independentes das Nações Unidas e não recebem salário por sua 
atuação. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/07/1719591?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=4e5882fd89-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_10_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-4e5882fd89-
105027597 
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          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 

                    

 

 


