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Integrantes da Operação Estiagem aprendem a utilizar 
drones 
 

 
O prefeito Dário Saadi participou do primeiro dia do Curso de Aeronaves Remotamente 
Pilotadas (RPAS - sigla em inglês), dirigido aos servidores das secretarias e órgãos que 
participam da Operação Estiagem. A abertura do curso foi realizada no início da tarde 
desta segunda-feira, 21 de junho, no Parque Ecológico. 
   
Um conjunto de 28 agentes públicos está recebendo treinamento para pilotar 
remotamente os aparelhos aéreos, que são acionados por controle remoto. A capacitação 
envolve tanto o aprendizado técnico quanto a legislação pertinente ao uso dos 
equipamentos. 
   
“Parabéns aos organizadores deste curso. Esta tecnologia é muito importante e pode 
melhorar os serviços na Administração Pública”, disse Dário. 
   
O curso é resultado de uma parceria entre a Defesa Civil de Campinas e o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, contando com a participação da Escola de 
Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS).  



  
A Defesa Civil de Campinas possui quatro drones, que são empregados nas ações do 
órgão, como monitoramento de queimadas e vistorias em áreas de risco. Os aparelhos 
também serão utilizados na área de Saúde para controle de doenças, como dengue. Já a 
Unidade de Vigilância em Zoonoses utilizará os drones no mapeamento de área de riscos 
de enfermidades causadas por animais. Os aparelhos podem, ainda, auxiliar em 
atividades da Guarda Municipal.  
 O treinamento é presencial. A capacitação será realizada até quarta-feira nos períodos da 
manhã e da tarde. 

 

FONTE:https://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=40902 

 

Prevenir a Próxima Pandemia – Doenças Zoonóticas e 
Como Quebrar a Cadeia de Transmissão 

Neste momento de crise, já foram publicados milhares de artigos e diretrizes sobre o 
COVID-19. A maioria deles considera as questões importantes de como responder à crise 
de saúde pública em curso ou como mitigar os impactos da pandemia. Este relatório dá 
um passo para trás e considera as causas básicas do surgimento e propagação do novo 
coronavírus e outras 'zoonoses' - doenças que são transmitidas entre animais e 
humanos. O relatório também oferece um conjunto de recomendações práticas que 
podem ajudar os formuladores de políticas a prevenir e responder a futuros surtos de 
doenças.  

FONTE:https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32919/ZDFAQPT.pdf?sequence=9&isAll
owed=y  

 



Pulmões em perigo: fumaça de incêndio florestal ameaça 
comunidades amazônicas em recuperação de COVID 

 

Por Fabio Teixeria 

Com a aproximação da temporada de incêndios na Amazônia brasileira, residentes e 
médicos temem que a fumaça possa gerar uma emergência de saúde entre pessoas com 
capacidade respiratória danificada pelo COVID-19. 

Nos últimos anos, quando a fumaça da queimada floresta amazônica chegou à 
comunidade indígena Diuna Livramento, no estado do Amazonas, as pessoas bebiam chá 
feito com ervas medicinais locais que acalmavam seus pulmões. 

Mas com a aproximação da "temporada de incêndios" de 2021, o líder local Asterio 
Martins Tomas teme que desta vez o chá de ervas possa não ser suficiente, já que muitos 
em sua comunidade - incluindo ele - ainda estão lutando com as sequelas do COVID-19. 

“Ainda me sinto cansado e meu peito dói. Quando respiro, dói”, disse Tomas, 60, que foi 
infectado pelo coronavírus em março e foi hospitalizado por um breve período. 

A fumaça, quando vier, tornará a vida mais difícil, ele teme. 

"Afeta nossos pulmões, nossa saúde. E não há escapatória, pois em toda parte há 
fumaça." 

O agravamento dos incêndios florestais e florestais está causando impactos ainda não 
bem estudados na saúde das pessoas expostas a eles, de acordo com um relatório da 
Global Climate and Health Alliance, um consórcio de organizações de saúde de todo o 
mundo. 



O relatório, divulgado na quarta-feira, analisou comunidades afetadas por incêndios no 
Canadá, Austrália e Brasil. Ele descobriu que a exposição à fumaça do incêndio florestal 
estava associada a mais visitas ao pronto-socorro. 

No longo prazo, também levou a uma maior vulnerabilidade aos efeitos mais graves do 
COVID-19, descobriram os pesquisadores. 

A taxa de mortes por coronavírus entre indígenas na Amazônia brasileira  é quase 250% 
maior do  que na população em geral, de acordo com um estudo de junho do IPAM, o 
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. 

“Mais e mais pessoas estão sob risco das consequências de longo prazo dos incêndios 
florestais e florestais”, disse Jeni Miller, diretora executiva da Global Climate and Health 
Alliance, em um comunicado. 

Hospitais lotados 

O relatório recomenda que as autoridades de saúde locais "planejem com antecedência 
o retorno das doenças induzidas pelo fumo, enquanto os serviços de saúde continuam a 
lutar contra a pandemia de COVID-19". 

Mas não há muito planejamento, disse Mario Vianna, presidente do sindicato dos médicos 
do estado do Amazonas. 

“A queda da qualidade do ar na região Norte (do Brasil) durante uma pandemia de doença 
respiratória é uma combinação explosiva”, disse Vianna. "Eu não vi nenhuma provisão de 
protocolo ou orientação para se preparar para esta possibilidade." 

Os incêndios e o desmatamento na floresta amazônica aumentaram desde que o 
presidente de direita Jair Bolsonaro assumiu o poder em 2019, clamando por mais 
desenvolvimento na região. 

Os cientistas alertaram que o tempo seco pode tornar os incêndios 
florestais  especialmente graves neste ano . 

O Brasil abriga cerca de 60% da floresta amazônica, a maior floresta tropical do 
planeta. Aproximadamente 27 milhões de pessoas vivem na bacia amazônica, e cerca de 
10 milhões delas vivem em áreas de má qualidade do ar, observou o relatório da Global 
Climate and Health Alliance. 

Como a temporada de incêndios no Brasil começa para valer, os próximos meses serão 
críticos, disse Jerrimar Soares Montenegro, enfermeira da Sinderon, a associação de 
enfermagem do estado de Rondônia, na região amazônica. 



Os hospitais da capital do estado, Porto Velho, ficam lotados todos os anos - de agosto a 
novembro - com pacientes com  problemas respiratórios causados por incêndios 
florestais , disse Montenegro. 

“E agora com a COVID, será praticamente incontrolável”, previu Montenegro. 

Joilson Karapana, líder de um assentamento indígena urbano em Manaus, capital do 
estado do Amazonas, se considera recuperado após ter contraído o coronavírus há cerca 
de um ano. Mas muitos em sua comunidade ainda estão lutando, disse ele. 

“Nossa comunidade tem 700 famílias, mais de 3.000 pessoas. Muitos (dos infectados) 
acabaram com problemas respiratórios. A recuperação não foi de 100%”, disse. 

Ele agora teme que, quando a fumaça vier, a respiração fique mais difícil para eles. 

“Só a preservação do meio ambiente pode impedir isso”, disse ele. 

FONTE:https://news.trust.org/item/20210616125122-dvzjh/ 

 

Cientistas alertam sobre ano ruim para incêndios na 
Amazônia brasileira e pântanos 

Por Jake Spring 

O clima seco neste ano aumenta o risco de incêndios graves na floresta amazônica e no 
Pantanal, dizem os cientistas, alertando que uma seca pode alimentar a destruição de 
biomas essenciais para conter as mudanças climáticas. 

A estação chuvosa deste ano - que vai de novembro a abril - foi ainda mais seca em partes 
da Amazônia sob maior ameaça, conhecida como o "arco do desmatamento", mostram os 
dados do INPE. 

A seca deste ano no Pantanal é mais severa e generalizada do que a que a região viu em 
2020, mostram os dados. 

A mudança climática é provavelmente um dos vários fatores que afetam o clima, 
juntamente com o desmatamento da Amazônia, alterando os padrões regionais de 
chuva e os ciclos de longo prazo existentes no clima. 

FONTE:https://news.trust.org/item/20210527151317-4dqdn 



 

Cinco lições para planejamento participativo durante uma 
pandemia 

Apesar dos bloqueios em massa e das medidas de distanciamento social impostas 
devido à pandemia COVID-19, os planejadores e planejadores urbanos continuaram a 
trabalhar para apoiar as comunidades vulneráveis em todo o mundo. Além da prioridade 
imediata de garantir a saúde, segurança e meios de subsistência de todos, a crise é um 
momento para repensar a forma como planejamos, projetar, desenvolver e gerenciar 
nossas cidades, e para os designers reconsiderarem ferramentas e técnicas destinadas a 
construir a resiliência das comunidades necessitadas . 

Então, como os designers continuaram a se envolver com as comunidades? Como eles 
aprimoraram suas ferramentas de planejamento participativo? E quais descobertas em 
potencial eles fizeram? 

A Aga Khan Agency for Habitat (AKAH), uma agência da Aga Khan Development Network, 
analisou a experiência de alguns dos principais profissionais de planejamento urbano no 
mundo em desenvolvimento para responder a essas perguntas e informar seu próprio 
trabalho durante a pandemia. Esses praticantes incluem Rahul Srivastava, Cofundador da 
Urbz (Índia); Jacqueline Cuyler, Diretora e Cofundadora da 1to1 - Agency of Engagement 
(África do Sul); e Vera Bukachi e Regina Opondo da Kounkuey Design Initiative (Quênia). 

1. Use ferramentas estabelecidas quando for remoto 

Como a maioria das empresas que continuam trabalhando enquanto garantem condições 
de segurança, os profissionais de desenvolvimento ficaram online - usando e testando 
plataformas online para se comunicar e realizar workshops. Embora “não haja substituto 
para a interação face a face”, afirmou Rahul Sriviasta da Urbz, conforme discutimos seu 
trabalho em Dharavi, Índia, tem havido grande sucesso em realizar workshops 
participativos remotamente. 

Após as primeiras semanas de amplo trabalho remoto comprovarem que as comunicações 
internas e externas ainda operam, cada uma das organizações com as quais falamos foi 
estimulada pela possibilidade oferecida pelas diversas plataformas digitais 
disponíveis. Eles testaram formulários de pesquisa online, meios de comunicação sociais, 
programas de videoconferência, ferramentas de mapeamento de smartphone para GIS e 
muito mais. No entanto, houve alguma resistência à adoção de novas ferramentas pelas 
comunidades, e eles descobriram que as ferramentas de engajamento mais eficazes eram 
aquelas que as comunidades já estavam usando. 



“Descobrimos que as plataformas existentes são a única maneira de as pessoas se 
comunicarem, porque ninguém quer baixar um novo aplicativo em seu telefone apenas 
para falar conosco. … Se ainda não existe, não vai acontecer ”, disse Jacqueline Cuyler da 
1to1 - Agência de Engajamento. 

Embora tenha sido comprovado que os grupos de aplicativos de mensagens sociais são a 
melhor maneira de se comunicar, organizar e manter o envolvimento crítico com os 
residentes, surgiram as seguintes questões: Quem tem acesso a smartphones e dados 
nessas comunidades vulneráveis? Estamos alcançando um público amplo? 

Onde a Kounkuey Design Initiative teria fornecido alimentos ou itens de cuidados em suas 
oficinas de planejamento comunitário antes da pandemia COVID, agora ela oferece 
pacotes de dados. Ele estima que 50 por cento dos residentes em Kibera têm um 
smartphone e, caso não tenham, a iniciativa ajuda a coordenar o compartilhamento de 
smartphones. 

“Se alguém que identificamos não tiver um smartphone, tentamos levá-lo a alguém que 
tenha um telefone e também fornecemos um pacote de dados para participar”, disse Vera 
Bukachi, da Kounkuey Design Initiative. 

2. Não subestime as soluções seguras de baixa tecnologia 

Embora grande parte do trabalho tenha ficado online, cada uma das organizações com as 
quais falamos continuou a realizar oficinas comunitárias face a face, ao mesmo tempo em 
que aplica as medidas de segurança necessárias. 1to1 - Agência de Engajamento resumiu 
suas lições aprendidas ao implementar workshops comunitários com segurança: 

 Siga as diretrizes locais e da OMS mais recentes e forneça o equipamento 
necessário: máscaras faciais, desinfetante para as mãos, instalações para lavagem 
das mãos, etc. 

 Relembre os participantes das boas práticas de prevenção e segurança COVID por 
meio de cartazes e quadros de avisos 

 Use superfícies que possam ser limpas e lamine tudo, por exemplo, use toalhas de 
mesa transparentes sobre desenhos ou imprima desenhos em vinil para as pessoas 
desenharem e, em seguida, higienize. 

3. Grupos menores = mais engajamento 

O número reduzido de participantes capazes de se engajar em um único workshop tem 
sido um grande desafio para cada organização, quer isso signifique dividir os grupos em 
menos de 10 participantes ou ter delegados representativos de grupos 
comunitários. Números reduzidos significam mais workshops, mais funcionários, mais 
tempo para compilar os resultados e, portanto, mais financiamento. Gerenciar os 



protocolos também requer mais equipe - onde anteriormente um membro da equipe 
conduzia um workshop, agora são necessários seis facilitadores. 

“Temos sido muito abertos com nossos doadores sobre o fato de que isso vai demorar 
mais do que pretendíamos, porque mais tempo significa mais dinheiro”, disse Vera 
Bukachi, da Kounkuey Design Initiative. 

Falando sobre como isso afetou a qualidade da participação dos residentes, Jacqueline 
Cuyler explica que, embora o número de participantes tenha diminuído no geral, a 
capacidade de cada participante de contribuir de forma construtiva aumentou. 

“A informação e a participação são muito mais ricas devido a muito mais vozes serem 
ouvidas com clareza. Essas vozes altas na sala não estão abafando o resto porque estamos 
em grupos de apenas cinco ou 10, em vez de uma voz falando sobre todos os 50. Os 
outros colaboradores agora têm a oportunidade de transmitir e ter seu próprio espaço 
para apresentar uma abordagem, um design ou uma proposta ”, disse Jacqueline Cuyler 
da 1to1 - Agência de Engajamento.  

4. A coleta de dados é essencial para a segurança do cidadão 

A coleta rápida de informações significativas e dados precisos é um dos principais 
objetivos do planejamento participativo. Ao trabalhar com comunidades vulneráveis, os 
profissionais de desenvolvimento estão em melhor posição para acessar esses dados 
precisos e usá-los para aumentar a conscientização sobre atividades ou problemas e 
desafiar a resposta do COVID. Isso é o que a Kounkuey Design Initiative e 1to1 - Agency of 
Engagement fizeram. 

A Kounkuey Design Initiative tem trabalhado com o Kings College London para mapear 
as atividades em Kibera durante a pandemia COVID. 

 



O mapeamento GIS da comunidade da Kounkuey Design Initiative iniciou as respostas do 
COVID-19. 
Cortesia da Kounkuey Design Initiative 

“É tudo, desde o fornecimento de água a materiais educacionais, porque as escolas foram 
fechadas, e do fornecimento de roupas a materiais sanitários para mulheres que não 
podem pagar, todos os projetos estabelecidos apenas como resultado da COVID”, disse 
Vera Bukachi da Kounkuey Design Initiative. 

Entre as muitas descobertas encontradas estava que era uma viagem de ida e volta de 9 
minutos de / para estações dedicadas para lavagem das mãos para 80% dos residentes, 
mais tempo para os outros 20%. Para combater este e outros problemas discutidos acima, 
foram registradas mais de 270 intervenções, sendo 105 delas lideradas localmente. Esses 
dados defendem uma mudança de visão dos assentamentos informais como “focos” de 
doenças e mais como líderes na luta por soluções. 

Da mesma forma, 1to1 - Agência de Engajamento tem mapeado lavatórios de mãos e 
banheiros em assentamentos informais em Joanesburgo, a fim de defender mais apoio e 
questionar se as regras de bloqueio se aplicam ao mesmo grau aqui. “Como você pode 
esperar que alguém fique em casa quando seu banheiro nem mesmo está em sua 
casa?” disse Jacqueline Cuyler da 1to1 - Agência de Engajamento. 

Responder a emergências é um esforço concertado, em que a comunicação e o 
compartilhamento de conhecimento se tornam essenciais para garantir a segurança dos 
cidadãos. 

5. A confiança é a chave 

A presença existente na comunidade e a confiança estabelecida foram essenciais para que 
essas organizações conseguissem o que fizeram nas atuais circunstâncias. No entanto, 
essas organizações também experimentaram uma redução no engajamento durante a 
pandemia, com os residentes não respondendo às mensagens digitais contínuas sem 
interações face a face. “Nós gastamos anos de capital social tentando manter 
relacionamentos nas redes sociais”, disse Jacqueline Cuyler da 1to1 - Agency of 
Engagement. 

Ainda existem lacunas claras no trabalho remoto e no envolvimento com as comunidades 
quando o distanciamento social e o uso de máscara são necessários. Como Vera Bukachi, 
da Kounkuey Design Initiative, destacou, 80 por cento da comunicação é a linguagem 
corporal, que não é expressa em chamadas de vídeo e a resolução de conflitos é muito 
mais fácil face a face. Portanto, é necessário um equilíbrio entre as interações online e 
face a face. 



“Percebemos que, se não formos capazes de fazer 100 por cento face a face, ainda 
podemos ser eficazes e eficientes. Estamos no processo de encontrar esse 
equilíbrio. Portanto, daqui para frente, desde que o COVID-19 esteja em declínio, 
voltaremos a mais reuniões físicas, mas haverá menos do que antes porque não são tão 
necessárias ”, disse Regina Opondo, da Kounkuey Design Initiative. 

As experiências desses praticantes reforçam a necessidade de flexibilidade e persistência 
diante de condições incertas. Olhando para essas abordagens, a pandemia COVID19 criou 
claramente uma oportunidade importante para reimaginar a melhor forma de envolver as 
comunidades e apoiar sua voz e agência. 

O AKAH criou uma estrutura de planejamento urbano e rural e uma metodologia de 
planejamento participativo (referido como “Planejamento de Habitat”) para o nível de 
aldeia, planejamento periurbano e urbano. O AKAH está usando a estrutura em quatro 
locais no Tajiquistão e no Afeganistão, e em breve lançará projetos semelhantes no 
Paquistão, Síria e Índia. Para fortalecer ainda mais o envolvimento da comunidade no 
Planejamento de Habitat, o AKAH aplicará algumas das lições aprendidas com a 
experiência desses profissionais durante a pandemia COVID19. 

Atualmente, o AKAH está trabalhando com o governo do Tajiquistão e o UN-Habitat em 
uma iniciativa de planejamento de habitat - o Programa de Resiliência Urbana Khorog 
(KURP) - para orientar o desenvolvimento urbano ecologicamente resiliente e sustentável 
e o crescimento econômico no assentamento de alta montanha de Khorog. A iniciativa 
fornecerá suporte técnico às autoridades nacionais e municipais para criar um plano 
estratégico espacial, diretrizes e políticas para orientar o futuro crescimento urbano de 
Khorog. 

FONTE:https://www.akdn.org/project/five-lessons-participatory-planning-during-pandemic 

 

 

O Canadá contribui com mais de CAD 22 milhões para a 
resposta COVID-19 da FAO 

FAO para aumentar a segurança alimentar e os meios de subsistência de comunidades 
vulneráveis na África e na América Latina. 

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) recebe uma 
contribuição de CAD 22,4 milhões (US $ 17,7 milhões) do Canadá para aumentar a 
segurança alimentar e a subsistência de comunidades vulneráveis - especialmente 



mulheres, jovens e povos indígenas - sofrendo com os impactos do COVID -19 em nove 
países da África e da América Latina. 

A contribuição do Canadá irá para o Programa de Resposta e Recuperação COVID-19 da 
FAO , e é a maior contribuição até hoje para este Programa - um plano para mitigar os 
impactos imediatos da pandemia e para fortalecer a resiliência de longo prazo dos 
sistemas agroalimentares. 

Os CAD 22,4 milhões irão beneficiar comunidades vulneráveis em risco de ou com alto 
risco de insegurança alimentar aguda na Bolívia, República Democrática do Congo, Etiópia, 
Honduras, Nicarágua, Níger, Peru, Sudão do Sul e Sudão. 

A FAO trabalhará com governos e outros parceiros para garantir que as comunidades mais 
afetadas pelo COVID-19 nesses nove países tenham acesso sustentado a alimentos 
nutritivos e fontes de renda; os sistemas agroalimentares funcionam melhor; e os padrões 
de segurança alimentar durante o COVID-19 e além são aprimorados. 

"Agradecemos ao Governo do Canadá por sua parceria contínua e fortalecida com a FAO 
para apoiar as pessoas que sofrem o impacto da pandemia COVID-19", disse o Diretor 
Geral da FAO QU Dongyu. 

“Esta contribuição irá percorrer um longo caminho - desde o apoio à recuperação de 
cadeias de abastecimento de alimentos essenciais, aumentando a segurança alimentar e a 
renda dos pobres urbanos até o fortalecimento da resiliência dos agricultores atingidos 
pelos surtos de gafanhotos do deserto e COVID-19”, acrescentou. 

“O Canadá continuará trabalhando com a comunidade global para fortalecer a resiliência 
dos sistemas agroalimentares e proteger os meios de subsistência das pessoas afetadas 
pela pandemia”, disse Karina Gould, Ministra do Desenvolvimento Internacional do 
Canadá. 

A pandemia COVID-19 causou interrupções nas cadeias de abastecimento de alimentos 
nacionais e regionais, com produtores e distribuidores de alimentos sofrendo perdas 
generalizadas. 

A FAO está particularmente preocupada com a insegurança alimentar aguda que atingiu 
o máximo de cinco anos em 2020 devido a conflitos, choques econômicos e eventos 
climáticos extremos frequentemente exacerbados pela COVID-19, afetando pelo menos 
155 milhões de pessoas em 55 países / territórios. A FAO também está preocupada com 
os impactos de longo prazo da pandemia, que pode deixar centenas de milhões de 
pessoas em todo o mundo sem acesso a alimentos nutritivos adequados. 

Em resposta, a FAO tem conduzido avaliações rápidas de alimentos e mercados 
locais; ajudar os agricultores a acessar sementes, mercados, treinamento em práticas 



agrícolas inteligentes para o clima e atividades de diversificação de renda; fortalecimento 
de organizações comunitárias rurais e agrícolas, incluindo organizações de mulheres; e 
fornecer apoio para programas públicos de proteção social com enfoque de gênero para 
comunidades rurais e marginalizadas. 

Sobre o Programa de Resposta e Recuperação COVID-19 da FAO 

Lançado em meados de 2020, o Programa de Resposta e Recuperação COVID-19 da 
FAO  visa abordar de forma proativa e  sustentável os impactos socioeconômicos da 
pandemia . Em consonância com a abordagem da ONU de "reconstruir melhor" e em 
busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, visa mitigar os impactos imediatos 
da pandemia enquanto fortalece a resiliência de longo prazo  dos sistemas 
agroalimentares sustentáveis e inclusivos . 

O Programa abrange sete áreas prioritárias principais: reforçar um plano de resposta 
humanitária global para COVID-19; melhorar os dados para a tomada de decisão; garantir 
a inclusão econômica e a proteção social para reduzir a pobreza; reforçar o comércio e os 
padrões de segurança alimentar; aumentar a resiliência dos pequenos proprietários para 
recuperação; prevenir a próxima pandemia zoonótica por meio de uma abordagem 
reforçada de Uma Saúde; e, desencadear a transformação dos sistemas agroalimentares. 

FONTE;http://www.fao.org/news/story/en/item/1400429/icode/ 

 

O Manchester Briefing sobre COVID-19: Lições 
internacionais sobre recuperação e renovação do governo 
local e nacional, Edição 38 

O foco do Manchester Briefing desta semana (edição 38) é o papel do indivíduo em 
relação às crises e os benefícios do envolvimento público no planejamento de 
emergência. Discutimos como a recuperação restabelece a preparação, enquanto a 
renovação aumenta a resiliência e consideramos como a Capacidade de Resiliência Local 
pode ser compreendida, sustentada e aprimorada pelo governo local. Compartilhamos 
lições de: 

 Omã e Paquistão - comunidades como capacidade de resiliência local; 
 Filipinas - lições de política de emprego; 
 América Latina e EUA - transformando para trabalho híbrido; 
 Burkina Faso - COVID-19 e cadeias de abastecimento alimentar; 
 Itália - resiliência inclusiva a desastres; 
 Nova Zelândia - comunidades informando a recuperação; 



 Reino Unido - princípios de coprodução. 

O estudo de caso da Universidade de Manchester apresenta as principais lições do 
Relatório do Escritório de Auditoria Nacional do Reino Unido 'Aprendizado inicial com a 
resposta do governo à pandemia COVID-19'. Fique à vontade para compartilhar o briefing 
com sua rede. Se você gostaria de contribuir com seu conhecimento, entre em contato 
conosco em recoveryproject@manchester.ac.uk. 

FONTE:https://www.alliancembs.manchester.ac.uk/media/ambs/content-assets/documents/news/the-
manchester-briefing-on-covid-19-b38-wb-18th-June-2021.pdf 

 

'Faça as coisas resilientes.' Perspectivas dos residentes 
sobre as responsabilidades pela adaptação ao risco de 
inundação na Inglaterra 

O objetivo desta contribuição é compreender como os residentes de áreas de risco de 
inundação percebem a sua própria responsabilidade e a de terceiros na gestão do risco 
de inundação. Os residentes devem tomar medidas adaptativas para reduzir o risco de 
enchentes - essa afirmação ressoa cada vez mais no debate acadêmico sobre gestão de 
risco de enchentes (FRM). Portanto, deve-se presumir que uma mudança na divisão de 
responsabilidades entre os atores envolvidos é um imperativo, ou seja, além do poder 
público, os residentes devem se tornar mais responsáveis por sua própria resiliência às 
inundações. No entanto, as perspectivas dos residentes sobre as suas próprias 
responsabilidades e as responsabilidades dos outros para a ação adaptativa ainda não 
foram exploradas extensivamente. 

Nesta contribuição, os autores distinguem quatro noções de responsabilidade na análise 
das perspectivas dos residentes em relação às medidas de adaptação ao risco de 
inundação realizadas por autoridades públicas, seguradoras e os próprios residentes. Um 
estudo qualitativo na Inglaterra mostra como os residentes percebem as 
responsabilidades pela adaptação ao risco de enchentes em várias noções e atores, 
incluindo eles próprios. Os autores descobriram que os residentes têm expectativas e 
percepções claras sobre como eles acham que a responsabilidade é dividida entre as 
partes interessadas e como eles gostariam que fosse. Além disso, o discurso sobre a 
divisão de responsabilidades na FRM levanta questões e provoca incompatibilidades entre 
os parâmetros legais formais e as percepções dos residentes. Com os insights sobre as 
percepções dos residentes 

FONTE;https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfr3.12727 



 

Covid-19: OMS preocupada com rápida expansão 
da variante Delta em 85 países 
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, realçou esta sexta-feira que a 
melhor maneira de prevenir a evolução de novas variantes do coronavírus é retardar sua 
transmissão.  

Falando a jornalistas, de Genebra, Tedros Ghebreyesus chamou a atenção para a variante 
Delta. É a mais transmissível das identificadas até agora e circula em pelo menos 85 
países, com uma expansão rápida entre as populações não vacinadas.  

Expansão rápida  

O chefe da agência da ONU ressaltou que são esperadas novas variantes e que estas 
continuarão sendo relatadas por essa ser a atuação de vírus. Mas explicou que a evolução 
e o surgimento de variantes podem ser evitados travando a transmissão.  

Tedros destacou que a preocupação da OMS tem sido a rápida 
disseminação, sublinhando que é muito simples a lógica: “mais transmissão, mais 
variantes. Menos transmissão, menos variantes.”  

Em nível global, a agência notificou 179.686.071 casos confirmados e 3.899.172 
mortes. Pelo menos 2.624.733.776 doses foram administradas em todo o mundo.  

Saúde pública   

O chefe da OMS declarou que à medida que alguns países aliviam as medidas de saúde 
pública e sociais, ocorrem aumentos na transmissão. Mais casos significam mais 
hospitalizações, prejudicando ainda mais profissionais e sistemas de saúde, elevando 
riscos de morte.  

Para ele, a situação torna ainda mais urgente que sejam usadas as ferramentas já à 
disposição para prevenir a transmissão, tais como uso adequado e consistente de medidas 
de saúde pública e sociais, em combinação com o equilíbrio de vacinas.  

O diretor-geral afirmou ainda que a incapacidade do mundo em fornecer vacinas aos 
países pobres é “um fracasso global” e mais motivo de apreensão.  

África  



Para Tedros, a comunidade global está falhando e cometendo os mesmos erros que foram 
observados com a epidemia de HIV/Aids.  

Comentando uma questão sobre se isso seria causado pela falta de aceitação do 
imunizante pelas pessoas, ele destacou que “não é hesitação, mas sim falta de vacinas.”  

Tedros diz que a situação se verifica em muitos países de baixa renda, especialmente na 
África.   

Segundo ele, não é sequer possível falar sobre a entrega ou capacidade de absorção 
quando não há vacina.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/06/1754922 

 
Infraestrutura resiliente é quatro vezes mais 
econômica que reconstruir após desastres  
O secretário-geral da ONU, António Guterres, defende um futuro com investimento 
na infraestrutura resiliente. Em cada dólar aplicado em infraestrutura resiliente a 
desastres são economizados US$ 4 na reconstrução.  

O líder da ONU participa na 5ª Sessão Temática Especial da ONU sobre Água e Desastres, 
em Bruxelas. O lema da reunião é Reconstruindo Melhor para um Mundo Mais Resiliente 
e Sustentável Pós-Covid-19.  

Políticas   

O evento é organizado pelo Painel de Especialistas e Líderes de Alto Nível sobre Água e 
Desastres e pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação para Estudos de Políticas do Japão.  

Guterres disse que uma melhor recuperação depende do investimento na resiliência. 
Ao mesmo tempo deve-se enfrentar desafios da gestão da água, como enchentes e secas, 
e fornecer serviços de água e saneamento para todos.  

Ele lembrou que a pandemia mostrou a importância da prevenção e 
preparação numa recuperação eficaz. E disse que o Quadro Sendai para Redução do 
Risco de Desastres enfatiza vários perigos e riscos interconectados e cita riscos 
biológicos. Ciclone furacão 

O secretário-geral defende políticas sobre a redução de risco de desastres, a recuperação 
da crise de saúde e a adaptação climática.  

Meio Ambiente  



Para Guterres, as medidas pós-pandemia devem ser transformadoras, preservando o meio 
ambiente, os ecossistemas e a biodiversidade e, se possível, reparando os danos.  

Guterres contou que mais de 100 países têm uma estratégia de redução de risco de 
desastres, pelo menos parcialmente, alinhada com o Quadro de Sendai. Pelo menos 55 
nações e governos locais têm planos sobre a questão, essenciais para construir 
resiliência partindo do zero.  

Tratando-se de uma minoria de Estados nessa situação, Guterres apelou todos os países e 
governos locais a cooperarem, estabelecendo parcerias com o setor privado e a sociedade 
civil e acelerando a implementação.  

Responsabilidade  

Ele sugeriu uma governança de risco centrada na participação, inclusão, transparência e 
responsabilidade para que não sejam prejudicados os esforços para alcançar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, o Quadro de Sendai e o Acordo de Paris.  

Para todas as questões sobre água e desastres, o secretário-geral reafirmou a parceria das 
Nações Unidas.  

Guterres apontou a Década Internacional para a Ação, “Água para o Desenvolvimento 
Sustentável” e a Conferência da Água em 2023 como oportunidades para que 
a comunidade internacional se mobilize para transformar a gestão da água e alcançar as 
metas globais ligadas à água.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/06/1754862 

 
Semana de Contraterrorismo na ONU foca em ameaças na 
era digital 
Até este 30 de junho, a ONU realiza a segunda Semana de Contraterrorismo com a 
participação de representantes de governos e entidades da sociedade civil, do setor 
privado, da academia e parceiros das Nações Unidas. 

Os eventos são organizados pelo Escritório de Contraterrorismo e ocorrem no 15º 
aniversário da adoção da Estratégia Global sobre o tema, aprovada pela Assembleia 
Geral.  

11 de setembro 

Há 20 anos, o Conselho de Segurança também aprovou a Resolução 1373, logo após os 
ataques terroristas de 11 de setembro contra os Estados Unidos. 



Desta vez, a Semana de Contraterrorismo na ONU culminará com um evento de alto nível, 
convocado pelo secretário-geral António Guterres, que tem como tema: Enfrentando e 
Prevenindo o Terrorismo na Era das Tecnologias Transformadoras: Lidando com os 
Desafios da Nova Década.  A cúpula ocorre de 28 a 30 de junho. 

Ainda que a luta contra o terrorismo tenha obtido sucessos importantes, a ameaça 
terrorista permanece e se diversifica. O tema continuará um dos mais urgentes desafios 
para a paz e a segurança internacionais. 

Revisão 

Grupos terroristas, extremistas violentos e indivíduos continuam influenciando outros e 
tentando lucrar com problemas, dificuldades e crises que foram ampliadas com a 
pandemia da Covid-19 pelo mundo. 

A Semana de Contraterrorismo este ano conta com mais de 30 eventos paralelos. A 
Assembleia Geral também fará a revisão da Estratégia de Contraterrorismo, Gcts, que foi 
adiada no ano passado por causa da Covid. 

A sessão de abertura contou com a participação do secretário-geral António Guterres e do 
subsecretário do Escritório de Contraterrorismo, Vladimir Voronkov, além de outros 
representantes. 

A Semana de Contraterrorismo é realizada a cada dois anos 
  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/06/1754612 

 

Impactos da seca e respostas políticas no Brasil: o caso da 
Região Nordeste 

A seca tem sido uma grande preocupação no Nordeste do Brasil há séculos, com grandes 
impactos socioeconômicos e ambientais, especialmente em suas terras semiáridas. Hoje 
em dia, as secas estão se prolongando e se agravando, afetando diversos setores da 
sociedade, e se tornando um dos grandes desafios da gestão da água no Nordeste do 
Brasil. 

1. A falta de colaboração coordenada não só entre os governos federal e estadual, 
mas também entre as instituições de sua própria jurisdição, cria dificuldades para 
desenhar um plano de gestão da seca com metas de curto e longo prazo, bem 
como para implementar as medidas de mitigação planejadas, se houver. quando as 



secas se desenvolvem, tornando muito difícil para a sociedade lidar com sucesso 
com a ocorrência de um evento. 

2. Estudos de mudanças climáticas sugerem que a frequência, severidade e duração 
das secas podem mudar no futuro, o que em combinação com planos de 
desenvolvimento econômico tradicionais, e muitas vezes insustentáveis para a 
região, pode resultar em uma situação em que os impactos de longo alcance de a 
seca provavelmente aumentará em estados, municípios, comunidades, bacias 
hidrográficas e economias. 

3. A ênfase na infraestrutura ofusca a importância da preparação, como planos de 
contingência para setores específicos. A infraestrutura deve ser vista como parte 
da solução, mas pode se tornar um problema se não levarmos em consideração os 
cenários de mudanças climáticas no projeto de engenharia. 

4. Os esforços atuais se concentram no desenvolvimento e estabelecimento de um 
sistema proativo de gestão de secas para substituir o sistema antigo e ineficaz, 
baseado apenas na resposta reativa e altamente dependente de soluções de 
infraestrutura. 

Este estudo de caso é uma contribuição para o Relatório Especial do GAR sobre a Seca 
2021. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/78460_cs3.eduardomartinscasestudynortheas.pdf 

 

 

Avanço na gestão do risco de seca no Caribe: uma 
perspectiva multissetorial 

Mensagens-chave 

 O alerta precoce de seca é uma das histórias de sucesso em evolução da gestão 
de risco climático no Caribe. 

 Em uma região considerada geralmente com chuvas adequadas (embora com 
estações secas anuais), a seca não era um perigo tradicionalmente priorizado para 
intervenções de redução de risco. Isso mudou com o severo evento de seca de 
2009 a 2010, uma das piores secas em 40 a 50 anos, que resultou em impactos 
significativos em vários setores. Desde então, a Agência Caribenha de Gestão de 
Emergências de Desastres (CDEMA) e as organizações nacionais de gestão de 
desastres da região prestaram mais atenção a essa ameaça. 

 Desde o evento de seca de 2009-2010, um progresso significativo foi feito no 
monitoramento, previsão e mitigação dos impactos da seca na região, de modo 



que até o evento de seca de 2014-2016 - sem dúvida a seca mais severa e 
generalizada da história da região - o Caribe estava mais bem preparado. Este 
evento trouxe ainda mais foco para a necessidade de investir na gestão do risco de 
seca em escalas regional, nacional e setorial. O importante papel que a gestão do 
risco de seca desempenha na redução do risco de seca em vários setores e 
segmentos da sociedade caribenha continua a ser reforçado ao longo do 
tempo. Mais recentemente, a pandemia COVID-19, que exigiu a implementação de 
protocolos de saúde e higiene COVID-19 com uso intensivo de água para reduzir a 
disseminação do vírus, 

 Desde janeiro de 2009, a Rede Caribenha de Monitoramento de Secas e 
Precipitação - uma rede operacional regional de serviços hidrológicos e 
meteorológicos nacionais (NMHSs) coordenada pelo Instituto Caribenho de 
Meteorologia e Hidrologia (CIMH) - tem fornecido rotineiramente um conjunto de 
alertas técnicos de seca ( monitoramento e previsão) ferramentas e produtos 
voltados para o suporte multissetorial à decisão, usando principalmente o Índice 
de Precipitação Padronizado (SPI) e, mais recentemente, adicionando o Índice de 
Precipitação e Evapotranspiração Padronizado (SPEI) (apenas para 
monitoramento). Dados climáticos limitados fora da precipitação, em particular, e 
temperatura posicionaram o SPI e o SPEI como os indicadores mais adequados 
para monitoramento e previsão. O Centro do Clima Regional do Caribe (RCC) 
também desenvolveu um sistema de previsão / alerta de seca, que emite níveis de 
ameaça usando previsões SPI de seis e doze meses que são atualizadas todos os 
meses. As previsões são altamente precisas através do uso de uma combinação de 
chuva observada e previsões. 

 Uma das principais vias de disseminação de informações de alerta precoce de seca 
no Caribe é o Boletim Mensal de Secas Caribenho, que reúne informações sobre 
monitoramento e previsão de secas, destacando especialmente as partes da região 
onde há preocupações com a seca de curto e longo prazo. Por meio do 
envolvimento sistemático dos meios de comunicação regionais, especialmente a 
Caribbean Media Corporation, o Caribbean Drought Bulletin é um dos produtos de 
informação climática mais noticiados em artigos da mídia caribenha. Os meios de 
comunicação de todo o Caribe atualizam rotineiramente seus leitores com 
mensagens importantes extraídas de atualizações mensais do Boletim de Secas do 
Caribe. 

 Também foram formadas parcerias estratégicas com as principais agências 
técnicas regionais responsáveis pela promoção dos interesses dos principais 
setores sensíveis ao clima. Até o momento, os Parceiros de Coordenação do 
Consórcio multi-institucional de Sistemas Setoriais de Informação de Aviso Prévio 
em Escalas de Tempo Climáticas (EWISACTs) trabalharam juntos para co-
desenvolver operacionalmente e / ou aprimorar boletins climáticos específicos do 
setor visando os setores de agricultura e segurança alimentar, saúde e turismo 
. Essas ferramentas de informação de alerta climático informam os profissionais 
desses setores sobre os prováveis impactos negativos, bem como as 
oportunidades climáticas associadas aos próximos eventos climáticos nos próximos 



3 a 6 meses. As informações sobre a seca são um componente crítico desses 
boletins. 

 A redução do sistema regional de alerta antecipado de seca para o nível nacional é 
outro sucesso. O RCC caribenho capacitou sua rede de NMHSs caribenhos para 
desenvolver suas próprias informações de alerta de seca. A capacidade também 
está sendo construída, mas de forma limitada, na comunidade de usuários na 
interpretação e aplicação de informações. 

 O planejamento nacional para a seca é importante para desencadear a ação e 
para que todos os participantes possam saber seus respectivos papéis à medida 
que a seca evolui. Até o momento, apenas alguns países caribenhos aprovaram o 
Gabinete e elaboraram planos / documentos multissetoriais nacionais contra a 
seca, tornando crítico o foco nas iniciativas de capacitação para a gestão do risco 
de seca nos níveis nacional e setorial. No entanto, iniciativas em um futuro 
próximo provavelmente começarão a mudar essa situação. O CIMH / RCC do 
Caribe continua a trabalhar com os países para aprimorar suas estruturas nacionais 
de gestão de risco de seca. Com a agricultura sendo o setor mais severamente 
afetado pelas secas, incluindo secas repentinas, o setor agrícola está sendo o 
primeiro alvo. 

 O Caribe está entrando em uma nova fase de pesquisa baseada em impactos e 
desenvolvimento de produtos que vai além da previsão meteorológica apenas do 
perigo de seca, mas se estende à previsão da cascata de resultados potenciais 
sensíveis ao clima que podem ocorrer devido à seca. O Caribbean Climate Impacts 
Database (CID), um inventário geoespacial de código aberto que arquiva os 
impactos setoriais de vários fenômenos climáticos, está desencadeando pesquisas 
sobre as relações entre o clima e seus impactos, incluindo os da seca. Esta 
pesquisa é fundamental para o impulso do Caribe no sentido de fornecer e 
incorporar informações de previsão de secas com base em impactos específicos do 
setor. 

Este estudo de caso é uma contribuição para o Relatório Especial do GAR sobre a Seca 
2021. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/78462_cs5.gar21caribbeandroughtcasest
udyf.pdf 

 

Perfil de país de risco climático: Argentina 

Este perfil de risco climático se destina a servir como um bem público para facilitar o 
diagnóstico do país a montante, diálogo político e planejamento estratégico, fornecendo 
visões gerais abrangentes das tendências e mudanças projetadas nos principais 
parâmetros climáticos, implicações específicas do setor, políticas e programas relevantes, 



prioridades de adaptação e oportunidades para ações futuras. Argentina, o segundo 
maior país da América do Sul depois do Brasil. A Argentina é uma das maiores economias 
da América Latina e possui extraordinárias terras férteis, reservas de gás e lítio e grande 
potencial para energias renováveis. A Argentina apresentou sua Segunda Contribuição 
Nacionalmente Determinada à UNFCCC em 2020 e sua Terceira Comunicação Nacional 
(NC3) em 2015, em apoio aos esforços para reduzir a vulnerabilidade do país à 
variabilidade e mudanças climáticas.  

Este perfil de risco climático apresenta as principais tendências para o futuro climático da 
Argentina, incluindo: 

 Projeta-se que as temperaturas em toda a Argentina continuarão subindo, com 
temperaturas médias anuais médias projetadas para aumentar em + 1,6 ° C até 
2050 e em 3,3 ° C até o final do século sob um cenário de altas temperaturas (RCP 
8.5). 

 À medida que as temperaturas sobem, isso provavelmente exacerbará as tensões 
existentes por água entre as necessidades agrícolas e pecuárias, bem como as 
necessidades das populações humanas, especialmente durante as estações 
secas; alterar a qualidade da água de fontes de superfície disponíveis; e aumentam 
as pressões sobre as zonas urbanas à medida que as taxas de urbanização 
aumentam. 

 O aumento das temperaturas, particularmente as temperaturas máximas diárias, 
representam um risco maior de estresse por calor para o gado e podem reduzir 
significativamente os rendimentos de culturas críticas para as comunidades 
agrícolas. 

FONTE:https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-06/15850-
WB_Argentina%20Country%20Profile-WEB%20%281%29.pdf 

 

Avaliação de vulnerabilidade e risco e identificação de 
opções de adaptação: resumo para formuladores de 
políticas 

O principal objetivo desta avaliação é ajudar o processo do Plano Nacional de Adaptação 
(NAP) do Nepal a avaliar perigos, vulnerabilidades e riscos relacionados ao clima, bem 
como identificar opções práticas de adaptação nos níveis municipal, setorial e provincial. A 
Avaliação de Vulnerabilidade e Risco (VRA) abrange oito setores temáticos, incluindo um 
setor transversal identificado na Política Nacional de Mudanças Climáticas (2019), bem 
como municípios, 77 distritos, sete províncias e cinco regiões fisiográficas. No entanto, 



devido à falta de dados, uma avaliação abrangente foi realizada para 293 municípios 
urbanos e uma avaliação básica para 460 municípios rurais. 

O processo de VRA inclui uma estrutura e etapas metodológicas que contribuem para uma 
imagem abrangente dos eventos climáticos extremos atuais e futuros, vulnerabilidades e 
riscos, e oportunidades relacionadas. Isso servirá como base para o desenvolvimento de 
estratégias e planos de adaptação para a formulação do Plano Nacional de Adaptação 
(NAP). O processo de VRA emprega uma abordagem de avaliação de cima para baixo e 
de baixo para cima. Para validar e tornar o processo aceitável para todos, foram 
realizadas consultas em setores, áreas transversais, grupos de trabalho temáticos e 
agências governamentais em todos os níveis, organizações da sociedade civil, jovens, 
mulheres, grupos indígenas e outras partes interessadas relevantes. Dados nacionais e 
outros dados aprovados pelo governo foram usados como fontes autênticas para o 
processo de VRA. 

FONTE:http://mofe.gov.np/downloadfile/Vulnerability_Report_1622809902.pdf 

 

Medindo desastres naturais relacionados a perigos por 
meio de autorrelatos 

A exposição a vários desastres naturais relacionados a perigos se tornará mais comum 
devido às mudanças climáticas. Este artigo relata o desenvolvimento e a validação de 
uma medida cumulativa de exposição a desastres relacionados a perigos naturais (2013–
2017) em nível de área e uma medida de impacto de desastre em nível individual 
usando dados do Estudo Longitudinal de Coorte sobre a Criança Filipina e dados 
vinculados do Banco de Dados Internacional de Desastres (EM-DAT). Os relatórios dos 
cuidadores sobre a exposição cumulativa a desastres tiveram associações estatisticamente 
significativas com desastres relatados por funcionários do bairro e com desastres no EM-
DAT. Usando técnicas ecométricas, geramos uma medida média da comunidade confiável 
de exposição a desastres naturais relacionados a perigos. Com base em relatórios de 
vizinhos, mas não em relatórios individuais, essa medida exógena de exposição a 
desastres na área local foi mais fortemente relacionada ao EM-DAT e relatórios oficiais de 
bairro do que relatórios individuais. Para capturar a variação familiar, desenvolvemos uma 
medida de nível individual dos impactos de desastres. O impacto do desastre foi associado 
a medidas de exposição (média individual e da comunidade), avaliações da comunidade 
por funcionários e EM-DAT, mas apenas moderadamente associado à exposição média da 
comunidade. Tanto a média da comunidade quanto as medidas de impacto de desastres 
foram associadas à renda familiar e à adequação da renda nas famílias. O impacto do 
desastre foi associado a medidas de exposição (média individual e da comunidade), 
avaliações da comunidade por funcionários e EM-DAT, mas apenas moderadamente 
associado à exposição média da comunidade. Tanto a média da comunidade quanto as 



medidas de impacto de desastres foram associadas à renda familiar e à adequação da 
renda nas famílias. O impacto do desastre foi associado a medidas de exposição (média 
individual e da comunidade), avaliações da comunidade por funcionários e EM-DAT, mas 
apenas moderadamente associado à exposição média da comunidade. Tanto a média da 
comunidade quanto as medidas de impacto de desastres foram associadas à renda 
familiar e à adequação da renda nas famílias. 

FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s13753-021-00359-1 
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