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Conscientização pública e educação pública para a 
redução do risco de desastres: Mensagens-chave 
orientadas para a ação para famílias e escolas 

Este modelo validado e bem pesquisado por especialistas foi desenvolvido para apoiar 
os NDMOs, as Sociedades Nacionais RC / RC, Save the Children e outros parceiros para 
apoiar a adaptação nacional e a adoção de mensagens educacionais orientadas para a 
ação para segurança doméstica e escolar. 

As mensagens cobrem toda a prevenção de desastres domésticos e familiares, bem 
como mensagens específicas de perigo para: Seca, calor extremo / onda de calor, frio 
extremo e tempestades de inverno / onda de frio, grandes epidemias e doenças 
pandêmicas, terremotos, deslizamentos de terra e escombros tsunami e tempestade, 
erupções vulcânicas, ciclones tropicais, inundações, tempestades de granizo, incêndios 
florestais e perigos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. Ele também tem 
seções sobre proteção infantil em desastres e emergências e procedimentos 
operacionais padrão para desastres e emergências nas escolas. 

Considerações sobre deficiência, gênero, inclusão e mudança climática são tecidas em 
todo o conteúdo. 

O modelo fornece uma estrutura, estrutura e orientação para seleção e adaptação com 
a participação de especialistas em nível nacional. 

As mensagens são usadas para apoiar o desenvolvimento e o controle de qualidade de 
materiais educacionais formais e informais destinados à conscientização pública e à 
mudança social e comportamental. 

NB Isto substitui a primeira edição, publicada em 2011, que continha apenas 6 riscos 
específicos. As traduções da primeira edição estão disponíveis através do IFRC, e as 



traduções da segunda edição também estarão disponíveis. As adaptações individuais 
dos países são listadas separadamente. 

FONTE:http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/reducing_risks/302200-Public-awareness-
DDR-guide-ES.pdf 

 

Confiança da vacina cai nas Filipinas após o susto da 
vacina contra a dengue: por que é importante para a 
preparação para uma pandemia? 

Em novembro de 2017, foi anunciado que a nova vacina contra a dengue (“Dengvaxia”) 
tinha riscos para aqueles que não haviam sido expostos à dengue. Enquanto alguns 
países procederam com o ajuste da orientação de acordo, as Filipinas reagiram com 
indignação e agitação política com a nomeação e vergonha das autoridades 
governamentais envolvidas na compra da vacina, bem como com os cientistas 
envolvidos nos testes e avaliações de vacinas. O resultado foi a quebra da confiança do 
público em torno da vacina contra a dengue, bem como o aumento da ansiedade em 
torno das vacinas em geral. The Vaccine Confidence Project TMmediram o impacto desta 
crise, comparando os níveis de confiança em 2015, antes do incidente, com níveis em 
2018. Os resultados refletem uma queda drástica na confiança das vacinas de 93% 
“concordando fortemente” que as vacinas são importantes em 2015 para 32% em 2018. 
Houve uma queda na confiança naqueles que concordam fortemente que as vacinas 
estão seguras de 82% em 2015 para apenas 21% em 2018; Da mesma forma, a confiança 
na eficácia das vacinas caiu de 82% em 2015 para apenas 22%. Este artigo destaca a 
importância da identificação rotineira de lacunas ou quebras na confiança pública, a fim 
de restabelecer a confiança, antes de uma ameaça de pandemia, quando a cooperação 
social e política for fundamental para uma resposta eficaz. 

Palavras-chave: confiança vacina ,  vacina contra a 
dengue ,  Dengvaxia ,  Filipinas ,  preparação para uma pandemia ,  a percepção de 
risco ,  a confiança do público ,  o índice de confiança vacina 

Marcando seu 100 º aniversário, tem havido inúmeros artigos e livros que refletem 
sobre a gripe de 1918 “espanhol” a partir de perspectivas científicas, de saúde pública, 
históricos e sociais. O traço comum é o reconhecimento de que foi o maior assassino na 
história da pandemia registrada, matando mais pessoas do que as batalhas da Primeira 
Guerra Mundial. As estimativas para o número de pessoas que morreram variam entre 
50 a 100 milhões. Foi, como um artigo descreveu, a “mãe de todas as 
pandemias”. 1Taubenberger JK , Morens DM. Gripe de 1918: a mãe de todas as pandemias . Emerg Infect Dis. 2006; 12 

(1): 15 - 22 . doi: 10.3201 / eid1201.050979 .[Crossref] , [PubMed] , [Web of Science ®],  [Google Scholar] 

Enquanto os aniversários pedem “lições aprendidas”, e os esforços de resposta em 
torno da pandemia A / H1N1 de 2009 - um descendente da cepa original de 1918 - 



regularmente se referiam à gripe espanhola para alertar os políticos eo público de que 
isso não era “apenas gripe”. público parecia despreocupado. 

Além disso, embora não houvesse vacina disponível para combater o flagelo de 1918, a 
disponível em 2009 tinha uma captação inferior à ideal, se houver. 2Preto S , Rappuoli R . Uma 

crise de confiança pública nas vacinas . Sci Translational Med. 2010 ; 2 (61): 61. doi: 10.1126 / 

scitranslmed.3001738 .[Crossref] , [Web of Science ®] ,  [Google Scholar] - 4Bish Um , Yardley G , Nicoll Um , Michie S . Fatores 

associados à captação da vacina contra influenza pandêmica: uma revisão sistemática . Vacina. 2011 ; 29: 6472- 6484 . doi: 10.1016 

/ j.vaccine.2011.06.107 .[Crossref] , [PubMed] , [Web of Science ®],  [Google Scholar] 

Talvez o episódio de 1918 tenha sido considerado há muito tempo para ter 
relevância. Um conto de história trágico, mas percorremos um longo caminho desde 
então. De fato, de muitas perspectivas, tem havido enormes avanços científicos e de 
saúde pública. Mas, quando se trata de emoção pública, quase não evoluímos. De fato, 
com o advento da internet e das mídias sociais, a disseminação viral de ansiedades, 
crenças e rumores alcançou níveis sem precedentes de velocidade e se espalhou pelo 
mundo. Plataformas de mídia social como o Facebook têm sido usadas para propagar 
notícias falsas e alegações infundadas, prejudicando ferozmente programas, instituições 
e indivíduos sem controle e equilíbrio. O pensamento crítico tornou-se cada vez mais 
desafiado pela crença na conspiração e nas falsas narrativas. 5Atlani-Duault G , Kendall C . Influenza, 

antropologia e incertezas globais . Med Anthropol. 2009 ; 28 (3): 207 - 211 . doi: 10.1080 / 01459740903070519 .[Taylor & Francis 

Online] , [Web of Science ®],  [Google Scholar] 

Experiências históricas, narrativas pessoais e memórias da comunidade não são 
esquecidas, particularmente quando desencadearem ansiedade e preocupação 
passadas. 6Larson HJ , Heymann D . Resposta da saúde pública à gripe A (H1N1) como uma oportunidade para construir a 

confiança pública . JAMA 2010 ; 303 (3): 271 - 272 . doi: 10.1001 / jama.2009.2023 .[Crossref] , [PubMed] , [Web of Science 

®],  [Google Scholar]No contexto de incerteza e risco agudos, a confiança torna-se 
fundamental. Refletindo sobre onde os episódios de relutância e recusa da vacina 
expuseram a desconfiança subjacente, as tensões políticas e as hostilidades subjacentes 
podem ajudar a antecipar onde é mais necessária a criação de confiança. Não podemos 
esperar até que as pandemias atinjam, devemos nos preparar para a próxima “grande 
campanha”, quando a confiança e a cooperação serão fundamentais para conter a 
disseminação de doenças e mitigar seus impactos na saúde e na sociedade. 

O exemplo do drama político, clamor público e quebra da confiança nas Filipinas, após 
um risco recém-relatado identificado em uma vacina contra a dengue recentemente 
introduzida, é um conto pungente. Revela o custo da confiança quebrada no contexto 
de alto risco. Confiança que precisa ser reconstruída em breve, antes que uma pandemia 
atinja. Não apenas o atual pânico da vacina contra a dengue minou a confiança na vacina 
contra a dengue, mas também nas vacinas de forma mais ampla, bem como em outras 
intervenções fornecidas pelas clínicas de saúde, como a medicação para 
desparasitação. A história das Filipinas revela as implicações para uma confiança pública 
mais ampla nas intervenções e estratégias de saúde do governo, caso ocorra uma greve 
de pandemia. 

O pânico das vacinas contra a dengue nas Filipinas 



No dia 29 th novembro 2017, a Sanofi anunciou uma nova descoberta de que sua nova 
vacina contra a dengue representava um risco quando administrado a pessoas não 
previamente expostos a dengue. 7Pang t , Gubler D , Goh DYT , Ismail Z . Grupo de defesa das vacinas contra a 

dengue na Ásia. Vacinação contra dengue: é necessária uma abordagem mais equilibrada . The Lancet. 2018 ; 

391: 654 . doi: 10.1016 / S0140-6736 (18) 30245-9 .[Crossref] , [PubMed] , [Web of Science ®],  [Google 

Scholar] , 8Rosenbaum L . Trolleyology e o dilema da vacina da dengue . Nova Inglaterra J Med. 2018 ; 379 (4). doi: 10.1056 / 

NEJMp1804094 .[Crossref] , [Web of Science ®] ,  [Google Scholar]Infelizmente, ao contrário dos outros países 
que usaram esta nova vacina, e lidaram com o novo alerta ao aconselhar as autoridades 
locais relevantes, mudando a orientação e alterando o rótulo, as Filipinas reagiram com 
um dramático clamor público e político. Houve uma campanha de mídia tendenciosa; a 
mídia social foi impulsionada por falsas narrativas com o objetivo de difamar 
autoridades, cientistas e reguladores; inquéritos separados do senado e do congresso 
que se assemelharam à inquisição; um Ministério Público exumando corpos e 
concluindo que a vacina da dengue causou as mortes apesar de não haver evidências 
sólidas; e um punhado de profissionais de saúde distorcendo informações científicas e 
regulatórias. Tudo isso alimentou uma polêmica altamente política e provocou pânico 
público. 

Os resultados das várias investigações parlamentares parecem demonstrar que a 
tolerância ao risco de vacina é baixa e que uma vacina de risco zero é a única que seria 
aceitável. Até mesmo a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi questionada no 
decorrer da investigação. A reação levou à ansiedade e ao medo do público em torno da 
vacina contra a dengue (e de vacinas mais amplamente), bem como de outras 
intervenções de saúde, como a desparasitação, tanto em programas de saúde pública 
quanto em clínicas particulares. 

Acusações de impropriedade foram dirigidas às autoridades de saúde que lançaram a 
campanha de vacinação em três regiões do país com a maior carga de doenças em 2016, 
em um esforço para ajudar a deter uma epidemia de dengue debilitante e, em alguns 
casos, fatal. 9Vannice K , Chocarro G , Pfleiderer H , Bellah Um , Ward M , Yoon IK , Hombach J . O valor das revisões 

regulatórias conjuntas multinacionais: a experiência de uma consulta técnica conjunta da OMS sobre o dossiê CYD-TDV 

(Dengvaxia®) . Vacina. 13 de outubro de 2017 ; 35 (43): 5731 - 5733 . doi: 10.1016 / 

j.vaccine.2017.07.044 .[Crossref],[PubMed],[Web of Science ®], [Google Scholar] Os casos de dengue foram muito 
altos de 2012 a 2015, preenchendo as salas de emergência dos hospitais e se 
assemelhando a uma "zona de guerra". Entre 2014 e 2015, houve um aumento de 65% 
no número de casos de dengue nas Filipinas. Até o final de 2015, foram registrados 
200.415 casos suspeitos de dengue e 598 mortes, em comparação com 121.000 casos 
registrados em 2014.10Herriman R. Philippines relata mais de 200.000 casos de dengue em 2015 . Notícias de surto 

hoje. 2016 10 de fevereiro [acessado em 2018 02 de agosto]. http://outbreaknewstoday.com/philippines-reports-more-than-

200000-dengue-cases-in-2015/ [Google Scholar] Alguns governos locais declararam estado de 
calamidade. A oportunidade de introduzir uma nova vacina contra a dengue, endossada 
pela OMS, parecia uma panacéia para a crise da saúde pública. 

Os casos de dengue diminuíram em 2017; mas, nas Filipinas, a notícia do potencial risco 
de vacina em certas circunstâncias, subjugou qualquer percepção do benefício da vacina 
e, em vez disso, tornou-se uma faísca que alimentava as chamas do fermento político 
subjacente. 



Medição da confiança da vacina 

Em um esforço para medir o impacto dos medos e ansiedade na confiança mais ampla 
das vacinas, as Filipinas foram re-pesquisadas pelo Vaccine Confidence Project TM com 
seu Vaccine Confidence Index TM , usando a mesma abordagem de amostragem 
representativa usada para os dados de 2015 relatados em “ O estudo “State of Vaccine 
Confidence 2016” (no qual os métodos são totalmente descritos). 11Larson HJ , de 

Figueiredo A , Xiahong Z , WS Schulz , Verger P , Johnston IJ , cozinheiro AR , Jones NS . O estado da confiança das vacinas 2016: 

insights globais através de uma pesquisa de 67 países . EBioMedicina 2016 ; 12: 295 - 301 . doi: 10.1016 / 

j.ebiom.2016.08.042 .[Crossref] , [PubMed] , [Web of Science ®],  [Google Scholar] O estudo de 2018 entrevistou 
mais 1500 participantes para os 1000 pesquisados em 2015. 

Os resultados refletem uma queda dramática na confiança geral da vacina de 93% 
“concordando fortemente” que as vacinas são importantes para apenas 32% no estudo 
de 2018. Com relação às percepções de segurança das vacinas, houve uma queda 
naqueles que concordaram fortemente que as vacinas estão seguras de 82% em 2015 
para 21% em 2018 ( Figura 1 ); e a resposta sobre a confiança na eficácia das vacinas 
caiu de 82%, concordando fortemente com apenas 22%. Mesmo a questão de saber se 
as vacinas são compatíveis com as crenças religiosas dos entrevistados diminuiu 
significativamente, de 63% concordando com apenas 21% concordando. 

Figura 1. A confiança nas vacinas diminuiu substancialmente nas Filipinas entre 2015 e 
2018. 

A confiança nas vacinas nas Filipinas diminuiu em todas as quatro medidas de confiança 
medidas pelo Vaccine Confidence Project TM : a porcentagem de entrevistados 
concordando que as vacinas são importantes para as crianças diminuiu de 99,5% em 
2015 para 76,2% em 2018. Quedas semelhantes são observado para a segurança da 
vacina (97,3% para 65,2%), eficácia (97,0% para 67,9%) e compatibilidade com crenças 
religiosas (83,8% a 67,9%). 



 
Mostrar tamanho completo 

Conclusão 

Episódios como a resposta das Filipinas ao risco de vacina contra a dengue, apesar dos 
benefícios, são sinais de profunda dissidência e desconfiança que precisam ser 
consideradas antes de uma pandemia. Embora as autoridades de saúde e os programas 
de imunização não possam resolver as tensões políticas mais amplas e a polarização da 
sociedade, duas medidas podem ser tomadas. Em primeiro lugar, restabelecer a 
credibilidade para uma reputação e confiança danificadas no Departamento de Saúde 
das Filipinas e no programa de imunização, mas em segundo lugar, para os atores globais 
envolvidos examinar essa experiência e considerar seu manejo do risco em tempos de 
incerteza. 

FONTE:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645515.2018.1522468?scroll=top&needAcc
ess=true 

 

 

Valorizando as consequências globais da mortalidade da 
mudança climática, considerando os custos e benefícios 
da adaptação 

Este estudo fornece a primeira avaliação econômica abrangente do potencial letal da 
mudança climática, com um método que considera tanto os benefícios quanto os custos 
da adaptação. O objetivo final dos pesquisadores é estimar as consequências da 



mortalidade das mudanças climáticas, tanto as mortes causadas pelo calor extremo 
quanto os custos que a sociedade pagará para manter as pessoas fora de perigo, em 
termos de dólares por tonelada de dióxido de carbono (CO2) emitido. 

Esta pesquisa tem como objetivo fortalecer a base empírica da estimativa “parcial” para 
o custo social do carbono, que se concentra em estimativas de mortalidade induzida por 
mudanças climáticas. É “parcial” precisamente porque mede apenas os impactos da 
mortalidade e perde a miríade de outras maneiras pelas quais as mudanças climáticas 
afetarão o bem-estar. Fazer isso fornece uma abordagem que pode ser aplicada a outros 
aspectos da economia global para fornecer uma visão completa e clara de como, por 
que e onde os custos da mudança climática provavelmente surgirão no futuro.  

FONTE:http://www.impactlab.org/wp-content/uploads/2018/08/CIL_Mortality_Research_Summary-
1.pdf 

 

Alimentando o mundo em um clima em mudança: um 
roteiro de adaptação para a agricultura 

Este documento de discussão apresenta as principais questões a serem consideradas 
em um roteiro de adaptação para a agricultura, com um foco particular nos países em 
desenvolvimento. Os conhecimentos e experiências dos cientistas e parceiros do CCAFS 
em todo o mundo foram condensados para responder a questões como: Quais são os 
principais riscos climáticos para a agricultura e as implicações de não adaptação? Quais 
são as áreas-chave onde a ação é necessária para avançar na implementação de práticas 
agrícolas resilientes ao clima? Quais são as lições emergentes dos esforços de adaptação 
bem-sucedidos na agricultura? Quais são os principais caminhos para aumentar a 
adaptação agrícola? 

Existe uma necessidade urgente de investir em sistemas agrícolas modernos e ágeis no 
mundo em desenvolvimento, especialmente para apoiar os pequenos agricultores mais 
vulneráveis, acompanhando as mudanças climáticas. 

De acordo com os especialistas, cinco recomendações devem tornar-se o “necessário” 
de agora em diante para combater os riscos da mudança climática e garantir a segurança 
alimentar, que precisa ser realizada em escala em futuras pesquisas, políticas, ações e 
defesa agrícola. 

1. Promover práticas e tecnologias resistentes ao clima e com baixas 
emissões. Existe uma necessidade urgente de investir em sistemas agrícolas 
modernos e ágeis no mundo em desenvolvimento, especialmente para apoiar os 
pequenos agricultores mais vulneráveis, acompanhando as mudanças climáticas. 

2. Expandir os serviços digitais de informação climática. Obter informações 
oportunas e personalizadas para os agricultores será crucial para ampliar a 



adoção de ferramentas e técnicas comprovadas e eficazes para a construção de 
resiliência. Sistemas de assessoria digital, com dados atualizados e disseminação 
do acesso à tecnologia digital são a resposta. 

3. Mobilizar financiamento inovador para alavancar investimentos dos setores 
público e privado para adaptação. Exemplos incluem a facilitação de parcerias 
público-privadas e o uso de fundos públicos para alavancar uma atividade muito 
maior do setor privado. 

4. Reforçar as organizações e redes de agricultores e consumidores. Devem-se 
canalizar recursos consideráveis para apoiar ações coletivas, capacitar 
agricultores e outras organizações locais e empoderar a participação de 
mulheres e jovens da área rural. 

5. Entregando políticas e instituições habilitadoras. Os governos devem aumentar 
seu foco no fornecimento de políticas que apoiem a agricultura resiliente, a fim 
de atender às metas de adaptação para o setor; mobilizar tecnologias, 
ferramentas e práticas agrícolas apropriadas; e apoiar a segurança alimentar 
global. 

FONTE:https://cdn.gca.org/assets/2018-10/18_WP_GCA_Agriculture_1001_Oct5.pdf 

 

EUA: aquisições financiadas pelo governo após desastres 
são lentas e injustas - veja como isso pode mudar 

Por  AR Siders,  bolsista de pós-doutorado da Universidade de Harvard 

Tempestades destrutivas como os  furacões Florence  e  Michael  provocam conversas 
difíceis sobre a possibilidade de  reconstrução  ou  recuo . O retiro é uma parte 
estabelecida da gestão de inundações nos EUA: as agências governamentais  pagam às 
pessoas para se afastarem do perigo  por várias décadas. Mas o processo é falho e 
precisa ser melhorado. 

Nos Estados Unidos, as “propriedades de perdas repetitivas” que foram danificadas e 
reconstruídas várias vezes usando pagamentos de seguros federais de inundação 
custaram ao governo e aos contribuintes mais de  US $ 12,1 bilhões . E o desafio está 
crescendo. O aumento dos mares devido à mudança climática pode inundar de  400 a 
1.100 cidades costeiras dos Estados Unidos  neste século, afetando cerca de  4 a 13 
milhões de americanos . 

Às vezes, o caminho mais seguro para manter as pessoas seguras é transferi-las para 
fora da planície de inundação, um processo chamado de  retiro gerenciado ou 
estratégico . Mas quando analisei alguns dos  maiores programas de retiro  nos Estados 
Unidos, descobri que o processo é muito menos direto ou justo do que deveria ser. Eu 
também encontrei maneiras de melhorar isso. 



Milhares de aquisições ao longo de 25 anos 

Desde 1993, a FEMA gastou mais de  US $ 4 bilhões  para comprar cerca de 40.000 casas 
em  1.100 comunidades  em 44 estados. Os edifícios são demolidos e a terra é obrigada 
a ser mantida como espaço aberto, talvez um parque ou uma zona húmida para absorver 
as futuras águas das cheias. Outras agências federais  também financiam aquisições. 

Algumas comunidades inteiras foram realocadas. Eles incluem cidades do meio-oeste 
do rio, como  Pattonsburg, Missouri ,  Valmeyer, Illinois  e  Soldiers Grove, 
Wisconsin . De acordo com um relatório de 2017,  17 comunidades dos EUA  - 
principalmente nativos americanos - estão em processo de se mudar de ilhas baixas e 
áreas costeiras para evitar inundações. No geral, a  FEMA não tem financiamento 
suficiente para aquisições para atender à demanda . 

Recentemente, analisei oito dos maiores esforços de compra dos EUA para ver como as 
autoridades decidiram  quais casas comprar . Foi uma pergunta que eu encontrei 
enquanto morava em Nova York durante e após a  Supertempestade Sandy  em 2012. 
Mais de 2.500 pessoas em Nova York e no estado  manifestaram interesse em receber 
aquisições , mas  apenas algumas centenas receberam ofertas . Eu queria saber o 
porque. 

Trabalhando o sistema 

Normalmente, as aquisições são oferecidas após desastres, quando as pessoas decidem 
reconstruir residências e empresas severamente danificadas ou se mudar da planície de 
inundação. Os governos locais e estaduais têm autoridade para oferecer aquisições, de 
modo que os residentes que podem se organizar em grupos e envolver agências do 
governo tenham a melhor chance de obter ofertas de compra. As autoridades não 
querem fazer ofertas até que tenham certeza de que um grupo de moradores 
está  disposto a vender . Eles querem comprar grandes áreas de terra que podem ser 
convertidas em parques ou zonas úmidas, em vez de lotes dispersos que são difíceis de 
manter. 

Mesmo quando as comunidades pedem para serem compradas, as autoridades podem 
dizer não com  base no custo  ou nas possíveis  perdas de receita com impostos sobre a 
propriedade . Em tais casos, os moradores podem precisar se  organizar e fazer 
petições , como alguns bairros de Staten Island fizeram depois de Sandy. 

Um processo lento e confuso 

O processo de compra não é transparente. Muitas pessoas lutam para descobrir se suas 
casas são elegíveis, com base em informações de sites, press releases e documentos 
públicos. Alguns critérios menos claros incluem: “ compatibilidade com valores 
comunitários e naturais ” e “ entendimento mútuo (governo local e estadual) do 
benefício ” da aquisição. 

A falta de transparência torna difícil para os proprietários a  tomar decisões  sobre se a 
esperar por uma oferta de compra, ou para  confiar no processo . Mesmo que recebam 



ofertas, pode levar de  três a quatro anos  para finalizar a compra, o que é mais longo 
do que muitas pessoas podem esperar depois de perder suas casas. 

Resultados inegáveis 

Políticas aparentemente simples podem ter conseqüências não intencionais. Os 
programas federais de gerenciamento de risco de enchente devem ser “ custo-efetivos ” 
para evitar gastos excessivos. No entanto, raramente é custo-efetivo construir  uma 
barreira de inundação  de US $ 34 milhões em frente a casas de US $ 100.000, portanto 
projetos de gerenciamento de inundações como esse geralmente acabam  protegendo 
áreas ricas . Áreas de baixa renda ficam  mais expostas a danos causados por 
tempestades e inundações . 

Da mesma forma, comprar uma casa de US $ 1 milhão depois de um desastre faz menos 
sentido do que comprar 10 casas de US $ 100.000. Como resultado, as áreas de baixa 
renda são mais propensas a serem alvos de retiros gerenciados após desastres. Essas 
comunidades tendem a ter um número elevado de moradores de minorias, devido 
a  políticas discriminatórias do passado e desigualdades históricas. 

Ajudar as comunidades que estão em maior risco e com o menor número de recursos 
pode ser uma boa política, se for feito intencionalmente e de forma a abordar a 
equidade social. No entanto, se essas questões não forem consideradas, as políticas de 
mitigação de inundações podem  exacerbar a segregação racial e 
econômica  ,  deslocando moradores de baixa e média renda  que não podem gastar 
grandes somas em casas resilientes ao clima. 

Discriminação também pode surgir de outras formas. Após as tempestades, os 
avaliadores determinam quanto dano cada casa sofreu. Se uma casa está 
“substancialmente danificada”, o que significa que os reparos custariam 50% de seu 
valor avaliado, ela deve ser realocada ou elevada, o que pode ser um custo proibitivo 
para os proprietários. Casas de baixo valor são mais propensas a sofrer danos 
substanciais. E os proprietários que não podem se dar ao luxo de mudar ou levantar suas 
casas podem se sentir  pressionados a aceitar uma compra , embora essas ofertas sejam 
tecnicamente voluntárias. 

Em alguns casos, as autoridades  propositalmente encontraram casas mais 
danificadas  em áreas de baixa renda. Outros  optaram por não aplicar resultados 
substanciais de danos  para permitir que as pessoas voltassem para suas casas. Isso 
pode parecer caridoso a curto prazo, mas a longo prazo deixa os moradores vulneráveis 
ao próximo desastre. 

Outros pesquisadores descobriram ainda mais problemas com aquisições nos EUA. A 
terra comprada é frequentemente  deixada como lotes abandonados  porque os 
governos locais carecem de recursos para mantê-la. Pessoas cujas casas são compradas 
podem se  mudar para outras planícies de inundação , ou para áreas que são mais 
vulneráveis socialmente,  reduzindo o potencial de ganhos futuros de seus filhos . 



Pior de tudo, apesar de mais de mil comunidades terem participado de aquisições ao 
longo de 30 anos, pesquisas sugerem que houve pouco esforço para  aprender lições e 
melhorar esses programas ao longo do tempo . 

Melhorando o processo 

O retiro gerenciado é uma ferramenta importante e só se tornará mais importante à 
medida que a mudança climática intensificar as tempestades e as inundações. Mas o 
processo precisa de reforma. 

Uma melhor comunicação pode melhorar muito o processo de compra. Os funcionários 
do governo precisam tomar decisões mais transparentes sobre onde e quando recuar, 
e devem envolver as comunidades nessas decisões para melhorar a confiança no 
processo. Conversas sobre retiro devem abordar a desigualdade social explicitamente e 
discutir onde as pessoas podem se mudar. Ter essas discussões antes da greve dos 
desastres daria às pessoas tempo para refletir sem o estresse emocional e financeiro da 
recuperação pós-desastre. Isso também pode acelerar o processo de compra. 

As agências federais devem facilitar o aprendizado entre pares sobre as  formas 
inovadoras de algumas comunidades usarem as aquisições proativamente para tornar 
as pessoas mais seguras. E as compras podem ser estruturadas para  minimizar as 
perdas de receitas fiscais locais . 

Mais importante ainda, os americanos precisam começar a ter conversas sobre onde os 
dólares dos impostos federais devem ser gastos para proteger as costas e onde recuar, 
antes que os desastres causados pelo clima se tornem a norma. 

FONTE:https://theconversation.com/government-funded-buyouts-after-disasters-are-slow-and-
inequitable-heres-how-that-could-change-103817 

 

Folder Brasil - Situação da População Mundial 2018 

O Relatório sobre a Situação da População Mundial é publicado anualmente pelo UNFPA 
desde 1978. A cada ano, o relatório enfoca questões de interesse da atualidade 
relacionadas a população e desenvolvimento. Este é o folder com recortes 
específicos sobre o Brasil do relatório "O Poder de Escolha: direitos reprodutivos e a 
transição demográfica" 

FONTE:https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/sumario_executivo_br.pdf 

 

 



Prioridades do novo diretor assistente da Organização 
Pan-Americana de Saúde 

Jarbas Barbosa assumiu este mês o cargo de diretor assistente da 
Organização Pan-Americana de Saúde, Opas. O representante diz que o 
braço regional da Organização Mundial da Saúde nas Américas deve 
reforçar parcerias entre países lusófonos. 

O novo diretor assistente da Organização Pan-Americana da Saúde, Opas, acredita que 
as parcerias entre o Brasil e os países lusófonos de África e Ásia devem ser fortalecidas. 

Nesta entrevista com a ONU News, Jarbas Barbosa fala sobre as suas prioridades para a 
instituição, dizendo que a Agenda de Saúde Sustentável para as Américas reúne todas 
as dificuldades dos países da região. 

Barbosa diz que “um dos grandes problemas é que alguns países atravessam situações 
de crise económica e instabilidade política, o que exige um esforço ainda maior da 
organização.” 

FONTE:https://news.un.org/pt/interview/2018/10/1644132 

 

 

EVENTOS 

    

 Barcelona Resilience Week 2018 
 

FONTE:http://urbanresiliencehub.org/wp-content/themes/unresiliencehub/BRW-Programme.pdf 

FONTE:https://www.youtube.com/watch?v=uqbiz9izomo&feature=youtu.be 

 

Fundo de População da ONU participa de atividades em 
SP sobre acolhimento de refugiados e migrantes 

Em São Paulo, a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) promove nesta 
semana dois eventos sobre refúgio e migração. Um workshop vai capacitar instituições 



e profissionais que trabalham com o acolhimento e a integração de estrangeiros no 
Brasil, estejam eles em situação de deslocamento forçado ou não. Um seminário reúne 
instituições de direitos humanos da Bolívia, Colômbia, Peru, México, Equador e Brasil 
para discutir a recepção de venezuelanos. 

As duas atividades tiveram início nesta terça-feira (23) e contam com programação até 
o próximo sábado (27). 

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) é uma das organizações que 
participam do Seminário Ibero-americano: Proteção aos direitos de Venezuelanas e 
Venezuelanos — Por uma acolhida humanitária na América Latina. O representante da 
agência da ONU no Brasil, Jaime Nadal, esteve presente hoje numa mesa sobre migração 
e grupos vulneráveis, como mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiências, 
indígenas e população LGBTI. 

O organismo também participa como facilitador da oficina “Necessidades específicas, 
intersetorialidade e interseccionalidades: raça, gênero, idade e diversidade”. O objetivo 
do diálogo é sensibilizar o público sobre os problemas vividos por minorias em contextos 
de refúgio. A analista para assuntos humanitários do UNFPA no Brasil, Irina Bacci, explica 
que o evento é importante para aprimorar a atuação de quem trabalha com assistência. 

“Muitas vezes, a rede de acolhimento e direitos de migrantes e refugiados atende as 
pessoas com este contexto, garantindo os seus direitos como migrante ou refugiado, 
mas não sabe lidar com as necessidades específicas e a oficina ajudará a compreender 
para que as pessoas não fiquem em situação de vulnerabilidade e possam ser atendidos 
em uma perspectiva intersetorial, contemplando a diversidade, raça, gênero, etnia e 
idade”, avalia a especialista. 

Também participa do seminário a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do 
Brasil. O evento acontece em seguimento ao Encontro de Defensorias Públicas, que 
ocorreu no Equador, em setembro deste ano. 

A reunião de instituições e especialistas é promovida pela Rede de Capacitação a 
Refugiados e Migrantes, da ESMPU. O fundo da ONU ingressou no organismo em 
outubro. A articulação institucional é composta ainda pelo Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), a Organização Internacional para as Migrações 
(OIM), a Conectas Direitos Humanos, o Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) 
e a Defensoria Pública da União. 

A rede promove workshops gratuitos nas cidades que atualmente participam do 
programa de interiorização de migrantes e refugiados venezuelanos. O primeiro foi 
realizado em Belém, no Pará. O segundo treinamento ocorreu em Manaus, no 
Amazonas. No mês de novembro, a ação está prevista para acontecer em Roraima. 

Serviço: 
O seminário acontece no Auditório do CREA (Av. Angélica, 2364 – Consolação, São 
Paulo), a partir das 8h30. 



As oficinas ocorrem na Procuradoria da República em São Paulo (R. Frei Caneca, 1360 – 
Consolação, São Paulo), a partir das 9h. 

Para se inscrever nas atividades gratuitas, basta acessar o 

site https://escola.mpu.mp.br/integra/inscricoesAbertas. 

FONTE:http://escola.mpu.mp.br/a-escola/comunicacao/noticias/encontro-reforca-necessidade-de-
acolhida-humanitaria-de-migrantes-e-refugiados-venezuelanos/view 

 

 



 

 

        INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

         CEPED – PARANÁ 

        http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

                    


