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Braço da OMS nas Américas pede reabertura segura das
escolas para conter pandemia
O retorno de crianças e jovens aos bancos escolares deve se dar de forma segura. Este é o
conselho do vice-chefe da Organização Pan-Americana da Saúde, o médico Jarbas
Barbosa.
Nessa entrevista de vídeo à ONU News, ele citou algumas cidades da Europa que
conseguiram retomar as aulas com as medidas de proteção.
Sociedade
“A educação é fundamental. Não só para as crianças, mas para toda a sociedade. A melhor
maneira de ter uma volta às aulas segura é, em primeiro lugar, controlando a transmissão.
Cidades da Europa que reabriram as escolas depois de controlada a transmissão fizeram
isso de uma maneira bem segura. Enquanto a transmissão está intensa numa cidade,
reabrir as escolas pode acelerar essa transmissão e produzir surtos nessas escolas.
Sintomas
Para Jarbas Barbosa, algumas medidas são fundamentais para reabrir as escolas e para
manter o funcionamento delas sem qualquer risco aos estudantes e suas famílias. Ele
explicou alguns sinais aos quais professores, pais e alunos devem estar atentos.
“Então, primeiro é controlar a transmissão nas cidades, nos estados que querem reabrir e
retornar às escolas que é tão importante.
Segundo: depois de controlado quando se vai abrir as escolas é importante ter um
protocolo bem definido, que todos os pais, os professores, os alunos estejam bem
informados. Ninguém deve ir à escola se tem algum sintoma de febre, tosse, espirro, por
exemplo. Tem que se oferecer o uso de máscaras para crianças maiores, adolescentes e

jovens. A questão da lavagem de mãos frequente, ou seja, distanciamento físico quando é
possível. Tomar todas as medidas que podem evitar com que as escolas sejam um foco de
um surto.
De maneira que essa volta possa se dar de maneira segura. A educação é muito
importante, mas é muito importante que este retorno se dê de maneira segura.”
Risco
Em todo mundo, mais de 1,6 bilhão de crianças e jovens deixaram de ir à escola por causa
do risco de contaminação com a pandemia.
Na semana passada, a Unesco divulgou um guia sobre o retorno dos alunos e o que pode
ser feito pelos professores para apoiar as crianças.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que até a tarde desta segunda-feira, o
mundo tinha mais de 30 milhões de casos de Covid-19 e pelo menos 959 mil mortes. Mais
da metade dos casos e de mortes estão na região das Américas.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/09/1726942?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=c84ea1ff6cEMAIL_CAMPAIGN_2020_09_23_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-c84ea1ff6c-105027597

Construindo sociedades resilientes após COVID-19: o caso
para investir na saúde materna, neonatal e infantil
Sociedades resilientes respondem rápida e efetivamente aos desafios de saúde e às
consequências econômicas associadas, e se adaptam para ser mais responsivas aos
desafios futuros. Embora só seja possível reconhecer a resiliência retrospectivamente, a
pandemia COVID-19 ocorreu em um ponto da história humana em que, exclusivamente,
há conhecimento suficiente disponível sobre os determinantes da saúde no início da vida
para indicar claramente que o foco é materno, neonatal, e a saúde infantil (MNCH) irá
promover a resiliência posterior. Este conhecimento oferece uma oportunidade sem
precedentes para interromper estratégias arraigadas e reinvestir em MNCH no chamado
novo normal pós-COVID-19. Além disso, a análise das consequências de curto, médio
prazo e longo prazo de choques socioeconômicos anteriores fornece insights importantes
sobre os domínios de MNCH, como desenvolvimento neurocognitivo e nutrição, para os
quais o investimento gerará o maior benefício. Tais considerações se aplicam a países de
alta renda (HICs) e países de baixa e média renda (LMICs). No entanto, a implementação
de políticas adequadas no período de recuperação pós-COVID-19 será um desafio e requer
compromisso político e engajamento público.
FONTE:https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2468-2667%2820%2930200-0

Roteiro do COVID-19 para a recuperação: um relatório para
a nação
Em vez de recomendar uma única opção dominante para a resposta à pandemia na
Austrália, os autores apresentam e explicam duas opções para consideração do país eliminação ou adaptação controlada. Qualquer escolha entre essas duas opções envolve
um trade-off delicado entre proteger a saúde, apoiar a economia e o bem-estar da
sociedade. Este relatório também se concentra no impacto do vírus e na recuperação de
curto prazo. O resumo executivo fornece uma estrutura ética (página 23; duas opções
para a resposta à pandemia (página 26; 58); três requisitos para o sucesso na recuperação,
independentemente do caminho seguido (página 13); e seis imperativos na
implementação da recuperação plano (página 17).
Os seguintes princípios são propostos pelos autores para orientar o processo de
recuperação:







Quaisquer medidas que sejam implementadas para administrar a COVID-19 devem
ser compatíveis com um compromisso com a responsabilidade democrática e a
proteção das liberdades civis.
O acesso igual a cuidados de saúde e uma rede de segurança social deve ser
fornecido para todos os membros de nossa comunidade.
O custo econômico deve ser compartilhado de forma justa por toda a comunidade.
Os programas de renovação e recuperação devem se concentrar nos mais afetados
primeiro.
Uma recuperação forte exigirá uma parceria confiável entre governos e sociedade
civil, incluindo empresas, setor comunitário , sindicatos, academia e comunidades
locais.

FONTE:https://go8.edu.au/wp-content/uploads/2020/05/Go8-Road-to-Recovery.pdf
FONTE:https://go8.edu.au/wp-content/uploads/2020/05/Go8-Road-to-Recovery_Summary.pdf
FONTE:https://go8.edu.au/wp-content/uploads/2020/04/Go8_Road-to-Recovery_Snapshot.pdf

COVID-19: Do distanciamento físico à abordagem da
comunidade
Enfrentando a pandemia Covid-19 e os bloqueios, o Programa de Resiliência a Inundações
da Cruz Vermelha Mexicana que é implementado como parte da Aliança de Resiliência a
Inundações de Zurique (ZFRA) teve que interromper todas as atividades comunitárias e
face a face. Em vez disso, a equipe de resiliência a inundações desenvolveu e
implementou a “Estratégia de Conscientização da Comunidade Covid-19”.
Este estudo de caso descreve como a equipe apoia remotamente 22 comunidades nos
municípios de Teapa e Jonuta, no estado de Tabasco, para lidar com a crise Covid-19. As
principais mensagens de conscientização sobre como manter distância física, medidas
básicas de prevenção e diferenças entre a Covid-19 e a dengue foram compartilhadas
como áudios, vídeos e infográficos por meio de mídias sociais e alto-falantes da
comunidade. O estudo de caso apresenta desafios e principais lições aprendidas.
FONTE:https://preparecenter.org/wp-content/uploads/2020/09/MX_Case-Study-1-COVID19-1.pdf

Unicef Portugal apoia reabertura das escolas promovendo
ambiente saudável
O Fundo da ONU para Infância, Unicef, em Portugal lançou uma ação de apoio para o
retorno seguro dos alunos às escolas do país.
O alvo de novas recomendações da agência são crianças, jovens, famílias, pais, cuidadores
e comunidade escolar.
Rotina
Uma nota publicada esta segunda-feira sublinha a importância de se reabrir a escola
“enquanto espaço seguro e protetor para o desenvolvimento de todas as crianças”. No
total, Portugal teve mais de 21,5 mil casos ativos com 1.920 mortes durante o alto período
da pandemia.
As autoridades portuguesas anunciaram o uso de máscara e o distanciamento físico para
evitar novas infecções pela Covid-19 como parte dos esforços para a retomada de aulas
presenciais.
Para a diretora-executiva do Unicef Portugal, Beatriz Imperatori, mais do que locais para a
aprendizagem de conteúdos acadêmicos, as escolas “são espaços que garantem às

crianças o acesso a serviços essenciais de educação, de proteção, de nutrição e de saúde”.
Para ela, reabertura dos colégios é uma ótima notícia para os alunos.

Unicef/Josue Mulala
Interrompimento de aulas em todo o mundo teve um custo, mas pode ser
evitado
A agência realça que cerca de nove meses após a pandemia, 19.872 milhões de alunos em
51 países ainda não regressaram às salas de aula. A proporção corresponde à metade da
população estudantil do globo.O Unicef aponta que é importante que as partes envolvidas
no processo colaborem e que, “em cada comunidade educativa, cada um dos seus
membros, seja responsável pelo cumprimento das medidas.”
Oportunidade
Imperatori realça que a responsabilidade, o diálogo e o envolvimento de todos sejam “a
nota dominante para manter as escolas abertas, para que todas as crianças tenham um
espaço seguro para crescer e aprender, garantindo assim que todas têm uma
oportunidade justa.”
Nas recomendações para o regresso escolar o destaque vai para o direito à educação, à
saúde, à proteção e garanta o bem-estar da criança a agência. Os materiais foram
colocados ao dispor dos leitores em https://www.unicef.pt/covid-regresso-as-aulas.
Crianças e jovens têm vídeos que destacam a importância de respeitar as normas de
segurança na escola. Já as famílias têm o guia com orientações com o título Como será o
regresso à escola durante a pandemia da Covid-19? Outras Recomendações estão na
publicação “A pandemia da Covid-19 e as máscaras: Recomendações para as famílias – O
que deve saber sobre as máscaras e como apoiar a sua família na sua correta utilização.”
Parceria
Os pais terão ainda um guia para promover a saúde psicológica e o bem-estar das crianças
e jovens no regresso à escola. O documento foi produzido em parceria com a Ordem dos
Psicólogos Portugueses.

Antes, a diretora-executiva do Unicef, Henrietta Fore, destacou que é preciso que “se olhe
para as necessidades infantis como um todo e se garanta que o interesse superior da
criança é a prioridade”.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/09/1726862?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=bd28cbdfb7EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_22_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-bd28cbdfb7-105027597

Iniciativa global para distribuição justa de futuras
vacinas reúne 156 países
A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que 156 países já aderiram ao esquema
global da Covax. A aliança pretende garantir a distribuição justa de futuras vacinas contra
a Covid-19.
A agência lidera a iniciativa com alguns dos 64 países mais desenvolvidos do mundo. Estas
nações têm capacidade de se autofinanciar e concentram cerca de dois terços da
população global.
Níveis de renda
Segundo a OMS, até esta segunda-feira havia 30.949.804 casos e 959.116 mortes por
Covid-19 em todo o mundo.
A parceria que também inclui a Aliança de Vacinas Gavi e a Coalizão para Inovações de
Preparação para Epidemias, Cepi, tinha estabelecido até sexta-feira o prazo às nações
interessadas para assumirem compromissos vinculativos.
A meta da Covax é distribuir 2 bilhões de doses de doses da futura vacina em todo o
mundo até 2021. A prioridade é imunizar profissionais de saúde e 20% de pessoas mais
vulneráveis em países participantes, independentemente do nível de renda.
O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus disse que a via mais rápida para o fim da
pandemia e acelerar a recuperação econômica global é garantir que “algumas pessoas
sejam vacinadas em todos os países”
Desafios
Falando a jornalistas, em Genebra, ele citou novas pesquisas mostrando que a grande
maioria apoia o acesso equitativo às vacinas. Para ele é encorajador “o grande número se
inscrevendo na Iniciativa Covax.”
Pata Tedros, um dos maiores desafios é o funcionamento eficaz do programa Acelerador
ACT de Acesso a Tecnologias da Covid-19 sobre vacinas, tratamentos e diagnósticos. Cerca
de US$ 3 bilhões foram investidos na fase inicial, o correspondente a 10% dos US$ 35
bilhões para sua expansão e impacto.

A agência precisa imediatamente de US$ 15 bilhões “para manter o ímpeto e permanecer
no caminho certo” para cumprir os cronogramas definidos para a iniciativa.
Promessas
Tedrosapontou ainda o desafio de impulsionar a ação do Acelerador ACT e do Covax. A
fase atual é um “ponto crítico” nesse sentido, sendo preciso um “aumento significativo no
compromisso político e financeiro dos países.”
Nos próximos dias, a aliança Covax espera que mais 38 países de alta renda se juntem à
iniciativa.
As áreas de pesquisa e desenvolvimento já receberam promessas de US$ 1,4 bilhão para
investir em vacinas. No entanto, a OMS disse precisar com urgência de fundos que estão
no intervalo entre US$ 700 milhões e US$ 800 milhões.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/09/1726932?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=bd28cbdfb7EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_22_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-bd28cbdfb7-105027597

ONU pede a países para combater
e desinformação sobre Covid-19

notícias

falsas

A Organização Mundial da Saúde, OMS, organizou esta quarta-feira um evento com o
tema “Gestão da infodemia: promovendo comportamentos saudáveis no tempo da Covid19 e mitigando os danos da desinformação”.
O secretário-geral da ONU afirmou por mensagem de vídeo que “a Covid-19 não é apenas
uma emergência de saúde pública, é também uma emergência de comunicações.”
Perigo
Segundo António Guterres, “assim que o vírus se espalhou pelo globo, mensagens
imprecisas e até perigosas proliferaram descontroladamente nas redes sociais, deixando
as pessoas confusas, enganadas e imprudentes.”
Para ele, “o antídoto é garantir que fatos científicos e orientações sobre saúde circulem
ainda mais rápido e alcancem as pessoas onde quer que elas acessem informações.”
Ele diz que isso será especialmente importante para construir a confiança do público na
segurança e eficácia de futuras vacinas.
Guterres mencionou a iniciativa das Nações Unidas “Verificado”, que coopera com
parceiros
de
mídia,
influenciadores
e redes
sociais
para
divulgar
conteúdos científicos, oferecer soluções e inspirar solidariedade.

Para o chefe da ONU, “só juntos e solidários, com um público bem informado, é possível
sair desta pandemia seguros e melhores.”
Apelo
No final do evento, uma declaração conjunta de seis agências da ONU* e parceiros pediu
que os Estados-membros combatam o problema, distribuindo informações precisas, com
base na ciência, para todas as comunidades e, em particular, grupos de alto risco.
Sem confiança e informações corretas, testes de diagnóstico não serão usados e
campanhas de imunização não cumprirão suas metas
Segundo as agências, a Covid-19 é a primeira pandemia na história em que a tecnologia e
as redes sociais estão sendo usadas em grande escala para manter as pessoas seguras,
informadas, produtivas e conectadas.
Ao mesmo tempo, essa tecnologia está permitindo uma ‘infodemia’ que prejudica a
resposta global e compromete as medidas de controle.
Diagnóstico
A declaração menciona tentativas de espalhar informações erradas para promover
agendas alternativas de grupos ou indivíduos, o que acaba custando vidas.
As agências afirmam que “sem confiança e informações corretas, os testes de diagnóstico
não serão usados, as campanhas de imunização não cumprirão suas metas e o vírus
continuará prosperando.”
Além disso, o debate público continua sendo polarizado, amplificando o discurso de
ódio, o risco de conflito, violência e violações dos direitos humanos. Perspectivas de longo
prazo para o avanço da democracia, direitos humanos e coesão social também estão
sendo ameaçadas.
Resposta
Foi neste contexto que o secretário-geral da ONU lançou a iniciativa de Resposta às
Comunicações das Nações Unidas, em abril desse ano.
A organização também publicou uma Nota de Orientação sobre como Abordar e
Combater o Discurso de Ódio relacionado à Covid-19.
Na Assembleia Mundial da Saúde, em maio, os Estados-membros da Organização Mundial
da Saúde, OMS, também aprovaram uma resolução sobre o tema.
Agora, as agências e parceiros pedem que os líderes cooperem e ouçam suas
comunidades. Também apelam a outras partes interessadas, como jornalistas e redes
sociais e pesquisadores, para desenvolverem estratégias eficazes contra o problema.

*Organização Mundial da Saúde, OMS, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef,
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Pnud, Organização das Nações
Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, Programa Conjunto das Nações Unidas
sobre HIV/Aids, Unaids, União Internacional de Telecomunicações, UIT, Global Pulse
e Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/09/1727222?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=d50047a45dEMAIL_CAMPAIGN_2020_09_24_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-d50047a45d-105027597

Retornando à Aprendizagem durante a Crise Toolkit
Este kit de ferramentas ajuda os planejadores da educação a planejar e tomar decisões
importantes sobre o retorno ao aprendizado durante e após interrupções na educação
causadas por crises, como o COVID-19, de uma forma que seja equitativa, inclusiva e
desenvolva
a
resiliência
dos
sistemas
educacionais.
O kit de ferramentas inclui:
 5 prioridades principais para fazer com que as crianças e jovens aprendam;
 Dicas práticas e referências para vincular ações prioritárias à construção

da

resiliência do sistema educacional;
 Exemplos reais e melhores evidências de estratégias de reabertura de país;
 12 ferramentas práticas e preenchíveis para organizar planos nacionais ou

de retorno à aprendizagem; e
 Recursos globais adicionais.

locais

FONTE:https://www.edulinks.org/sites/default/files/media/file/Returning%20to%20Learning%20During%20Crises.pdf

Em meio à pandemia, as escolas da América têm muito a
aprender
com
a
educação
de
refugiados
Levar as crianças de volta à escola em segurança durante uma pandemia é um novo
desafio que os legisladores, administradores, professores e pais americanos enfrentam
neste outono - mas o desafio de educar durante uma crise há muito atormenta contextos
de guerra e deslocamento.
O alcance desta crise global é sem precedentes, mas a dimensão da educação não é nova.
Antes da pandemia, 250 milhões de crianças e jovens em idade escolar em todo o mundo

estavam fora da escola. Esses jovens estavam extremamente concentrados em contextos
frágeis e afetados por conflitos. Na verdade, as crianças refugiadas tinham cinco vezes
mais probabilidade de estar fora da escola do que seus pares. As soluções criativas que
foram implantadas para alcançar essas crianças sem acesso a escolas físicas, uma conexão
confiável com a Internet, professores totalmente treinados e muito mais, são aquelas que
os tomadores de decisão nos EUA devem aprender.
FONTE:https://www.newsweek.com/education-reopening-schools-pandemic-1532670?fbclid=IwAR3SUNu_HPxCUQv9DNHJrapIlPf5j16KAK1Vev63BIr14CWBIXHSYuZDqE

EUA: A mudança climática está despejando volumes
recordes de chuva. Não estamos equipados para lidar com
isso
Por Steve Cochran
O furacão Sally atingiu a fronteira do Alabama com a Flórida esta semana, causando um
dilúvio de chuvas "históricas" ao se mover para a costa. No momento, cerca de 30
polegadas já caíram em várias áreas , com aumento repentino e chuva combinados
causando inundações em toda a costa oriental do Golfo e movendo-se para o interior.
Embora as tempestades causadas por furacões sejam frequentemente uma causa
significativa de enchentes devastadoras, as chuvas intensas estão aumentando esses
riscos, inclusive para comunidades muito além da costa. Os cientistas descobriram que os
furacões estão se movendo mais lentamente , o que leva a mais chuva despejada sobre
uma área. Ao mesmo tempo, a mudança climática está aumentando a umidade na
atmosfera, criando maiores aguaceiros durante furacões, tempestades e outros eventos
de chuva forte. No sudeste dos Estados Unidos, há cerca de 30% mais chuva caindo hoje
durante chuvas fortes do que no final dos anos 1950, e o número de chuvas intensas de 2
dias aumentou cerca de 60% desde o início dos anos 1900.
De acordo com um novo relatório da Datu Research encomendado pela EDF, o custo de
desastres climáticos de bilhões de dólares, incluindo furacões e inundações, quadruplicou
desde 1980. E uma análise recente da First Street Foundation descobriu que mais
propriedades nos EUA, aproximadamente 14,6 milhões, estão em risco de inundação do
que nunca.
Como a mudança climática leva a furacões mais intensos e aumenta as chuvas,
precisamos de uma ação ousada hoje em relação à crise climática e construir uma maior

resiliência para proteger as pessoas e propriedades dos efeitos das condições
meteorológicas extremas.
Furacões causam chuvas e danos históricos
Em 2017, o furacão Harvey causou US $ 130 bilhões em danos, inundando Houston e
comunidades em todo o sudeste do Texas com um recorde de 70 polegadas de chuva. Os
cientistas observam que essa chuva intensa foi agravada pela mudança climática ,
descobrindo que "as mudanças climáticas causadas pelo homem tornaram a precipitação
recorde em Houston cerca de três vezes mais provável e 15 a 38 por cento mais intensa."
A Carolina do Norte também experimentou mais do que o seu quinhão de desastres,
tendo sido atingida por 20 furacões separados de bilhões de dólares desde 1980. Mais
recentemente, os furacões Matthew e Florence deram um golpe duplo no estado que se
estendeu muito além da costa. As chuvas extremas das tempestades causaram o fluxo de
água rio abaixo, destruindo casas, meios de subsistência e comunidades.
Desastres como Harvey, Matthew e Florence quase sempre atingem com mais força as
áreas de baixa renda e as comunidades de cor , agravando as desigualdades sociais, raciais
e políticas existentes. Essas tempestades são uma chamada urgente à ação para construir
maior equidade e resiliência antes que ocorra um desastre.
Chuvas fortes também são uma ameaça crescente
Não são apenas os furacões que geram chuvas excessivas e causam inundações massivas tempestades não tropicais e outros eventos de chuva forte também.
Os sistemas de drenagem e gerenciamento de água de nosso país são antiquados e mal
equipados para lidar com a nova normalidade dessas chuvas intensas e impulsionadas
pelo clima. Córregos, rios e riachos atingem rapidamente a capacidade máxima,
transbordando de suas margens e inundando comunidades e negócios que nunca antes
haviam sido inundados.
O meio-oeste passou por vários anos de inundações consecutivas que devastaram
comunidades e plantações. Em 2019, inundações inundaram milhões de acres de terras
agrícolas, causando US $ 10,8 bilhões em danos diretos e tornando-se uma
das inundações interiores mais caras dos Estados Unidos já registradas .
Como a água flui rio abaixo, ela representa uma grave ameaça para lugares como Nova
Orleans. Em resposta, o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA operou o Bonnet
Carré Spillway - uma estrutura construída após a Grande Inundação de 1927 para aliviar a
pressão sobre os diques do Rio Mississippi - cinco vezes sem precedentes nos últimos
cinco anos. Isso inclui, pela primeira vez, fazer isso duas vezes em anos consecutivos e
duas vezes no mesmo ano. O que o Corpo de Engenheiros do Exército projetou como uma

válvula de alívio ocasional, a mudança climática tornou uma necessidade quase anual de
proteger 1 milhão de pessoas na Louisiana dessas inundações.
Como podemos lidar melhor com toda essa água?
Devemos agir proativamente e fazer investimentos que criem maior resiliência a
condições climáticas extremas antes que ocorra um desastre, pois cada dólar investido
antes de um desastre economiza US $ 6 em recuperação ao país .
Para construir resiliência e reconstruir melhor, devemos priorizar a infraestrutura
natural por sua capacidade de absorver água e limitar as inundações das comunidades
ribeirinhas às costeiras. Em resposta aos recentes furacões, a Carolina do
Norte promulgou uma legislação que ajuda o setor privado a levar esses projetos adiante
com mais eficiência, para limitar as inundações às comunidades e fazendas. Louisiana está
avançando em projetos de desvio rio acima de Nova Orleans que retirariam água do rio
Mississippi, limitando o uso do vertedouro Bonnet Carré e, ao mesmo tempo, restaurando
áreas úmidas vitais. No Centro-Oeste, os agricultores estão usando técnicas
inovadoras para limitar o escoamento e proteger melhor as lavouras contra os choques
do clima extremo.
Com tudo isso, as comunidades mais vulneráveis devem permanecer uma prioridade de
ação, especialmente antes que ocorra um desastre. Desde Harvey, a EDF tem trabalhado
com parceiros no Texas para desenvolver um banco de dados inovador que compilou as
necessidades de mais de 25.000 residentes, a fim de mobilizar ações e promover políticas
que ajudem as comunidades em desastres que variam de furacões a poluição do ar e
COVID-19. Ainda precisamos fazer mais.
Uma chamada urgente para ação climática e resiliência
A triste ironia é que, enquanto Sally despeja quantidades prejudiciais de chuva na parte
oriental do país, incêndios florestais causados pela seca devastam o oeste dos Estados
Unidos. Esses extremos inversos representam a realidade da mudança climática em nosso
país e devem nos mobilizar a todos para agir sobre o clima agora .
Isso significa mover os EUA para uma economia 100% limpa até 2050. Também significa
fazer investimentos em grande escala para se adaptar às condições climáticas extremas
que já ocorrem. O custo da inação é muito alto para suportar por mais tempo.
FONTE:https://www.edf.org/blog/2020/09/17/climate-change-dumping-record-amounts-rain-were-notequipped-handle-it

Incêndio florestal causou contaminação generalizada da
rede de distribuição de água potável
O Tubbs Fire (2017) e o Camp Fire (2018) são os primeiros incêndios florestais conhecidos
em que foi descoberta uma contaminação química generalizada da água potável na rede
de distribuição de água e não na fonte de água após o incêndio. Em ambos os desastres, a
água potável excedeu os limites de exposição definidos pelo governo estadual e federal
para vários contaminantes de compostos orgânicos voláteis (VOC) (por exemplo, benzeno
a 40.000 µg / L [Tubbs] e> 2.217 µg / L [Camp]).
Este trabalho descreve os fatores que influenciam as ameaças à qualidade da água potável
induzidas por incêndios florestais com base nas descobertas desses dois incêndios e
explora questões científicas e políticas relacionadas. Por exemplo, certos plásticos na rede
podem servir como fonte primária de VOC por meio da pirólise de plástico in situ. A
despressurização da rede de distribuição provavelmente transportou água contaminada
que posteriormente contaminou a infraestrutura não danificada. Como os incêndios
florestais na interface selvagem-urbana tendem a ocorrer com mais frequência, é
necessária maior evidência científica para orientar as respostas das agências que
protegerão melhor a saúde pública.
FONTE:https://awwa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/aws2.1183

EVENTOS

Nota de conceito - Dia Internacional para a Redução do
Risco de Desastres 2020
A Assembleia Geral das Nações Unidas designou 13 de outubro como o Dia Internacional
para a Redução do Risco de Desastres para promover uma cultura global de redução do
risco de desastres. É uma oportunidade de reconhecer o progresso que está sendo feito

em direção à redução do risco de desastres e perdas de vidas, meios de subsistência e
saúde, de acordo com a Estrutura Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030
adotada na Terceira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Redução do Risco de
Desastres no Japão em março 2015. A Estrutura Sendai tem sete metas estratégicas e 38
indicadores para medir o progresso na redução do risco de desastres e perdas. Esses
indicadores alinham a implementação da Estrutura de Sendai com a implementação dos
ODS e do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.
FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/73197?&a=email&utm_source=pw_email

O 9º diálogo público-privado do MEFIN (PPD9) sobre clima
de redução de riscos e desastres pandêmicos
Contexto
Embora o COVID-19 afete pessoas em todo o mundo, o setor informal - famílias de baixa
renda frequentemente dependentes de meios de subsistência informais e as micro e
pequenas empresas informais - são desproporcionalmente suscetíveis aos seus riscos e
impactos adversos. A diferença de fatores socioeconômicos, como a falta de proteção
social e mecanismos de assistência financeira ao setor informal, leva a pandemia a
intensificar a pobreza e a desigualdade.
Os desastres, sejam eles decorrentes de pandemias ou mudanças climáticas, colocam em
risco não apenas a subsistência das pessoas, mas também suas vidas. Embora esses riscos
possam ser mitigados e preparados até certo ponto, o risco residual sempre
permanecerá. Isso representa uma oportunidade para o setor de seguros compreender e
transferir o risco remanescente para garantir que, especialmente as populações
vulneráveis, sejam mais resilientes aos riscos e impactos dos desastres. O diálogo regular
da indústria de seguros com os reguladores de serviços financeiros, agências de proteção
social e autoridades de gestão de desastres climáticos é fundamental para a entrega
sustentável de soluções de financiamento de risco para o setor informal.
Objetivo principal
O objetivo da 9ª edição do Diálogo Público-Privado (PPD9) - quatro séries de webinars que
acontecerão de 29 a 30 de setembro de 2020 - é explorar o papel e as possibilidades do
setor de seguros para ajudar as famílias de baixa renda e negócios informais para melhor

lidar com os riscos climáticos e de desastres por meio de soluções adequadas de
financiamento de risco de desastres (DRF). Mais especificamente, a série de webinars visa:
1. Examine o papel do seguro social e dos esquemas de proteção para tornar o setor
informal mais resiliente aos riscos climáticos e de desastres, e as formas de tornar
esses esquemas mais acessíveis.
2. Discuta como as características de diferentes segmentos de famílias de baixa renda
e micro e pequenas empresas informais devem ser consideradas no
desenvolvimento de soluções de DRF.
3. Explore por que e como desenvolver soluções DRF orientadas pela demanda junto
com os clientes e beneficiários.
4. Destacar o papel do setor de seguros, reguladores e autoridades de DRM na gestão
de riscos climáticos e de desastres como parte de um esforço mais sistêmico.
Para alcançá-los, o PPD9 envolve quatro sessões de webinar de uma hora, cada uma
correspondendo respectivamente a um objetivo de aprendizagem:
PPD9 Sessão 1: Seguro Social e Proteção para o Setor Informal
PPD9 Sessão 2: Diversidade no Setor Informal e o que isso significa para as seguradoras
PPD9 Sessão 3: A necessidade de soluções de financiamento de risco de desastres
impulsionadas pela demanda
PPD9 Sessão 4: Papel do seguro na gestão de desastres para o vulnerável
Para se registrar gratuitamente, visite o link fornecido.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73656_MEFIN%20PPD9%20Concept%20Note.pdf
FONTE:https://mefin-ppd9.carrd.co/

INFORMAÇÕES
PROMOTOR BRASIL
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3
CAMPINAS RESILIENTE - OBSERVATÓRIO
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio
REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

http://www.cidadesresilientes.net/
PREVENTIONWEB
http://www.preventionweb.net/english/
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes

