Temas Abordados: Campanha Mundial “Construindo Cidades Resilientes”, Plataforma Global
para a Redução do Risco de Desastres – Sendai e a sua integração com Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para a
resiliência a desastres.
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Há um reconhecimento mundial de que a luta contra o COVID-19 ocorrerá
principalmente em nossas cidades. Quanto mais densa a população e mais informal o
assentamento humano, maior a probabilidade de o vírus se espalhar.
Na minha opinião , com o diretor executivo da ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif,
destacamos o fato de que cerca de 95% dos casos de COVID-19 são provenientes de
áreas urbanas onde a preparação para uma pandemia é mais urgente do que nunca,
especialmente em situações desafiadoras em que surtos de doenças podem coincidir
com um evento climático extremo.
Foi um tema que revi em um webinar organizado por nosso Escritório Regional do
Panamá. As cidades das Américas e do Caribe voltadas para o COVID-19: Cidades
resilientes . Uma grande contração econômica poderia mergulhar 28 milhões de
pessoas na região na pobreza em uma das regiões mais urbanizadas do mundo.
No final deste ano, a Campanha Tornando as Cidades Resilientes será bem-sucedida por
uma iniciativa que une forças com a ONU-Habitat, o Banco Mundial, UCLG, ICLEI e outros
parceiros, para mudar o foco da advocacia para a implementação de estratégias locais
de RRD para melhorar a resiliência local ao longo do tempo. próxima década.
Nas minhas observações recentes ao Escritório Executivo da UCLG, destaquei três áreas
de foco:

 Primeiro , forneça suporte consultivo para investimentos aprimorados e

informados sobre riscos e planejamento de desenvolvimento, financiamento
climático, financiamento municipal e adaptação climática;
 Segundo , melhorar a coordenação entre os governos nacionais e locais e
associações nacionais de governos locais para medidas de redução de risco,
 E terceiro , forjar fortes parcerias em nível local para uma implementação mais
eficiente de políticas de resiliência local.
A falta de financiamento foi identificada como o maior desafio na construção da
resiliência local e esperamos que esse compromisso ampliado ajude as cidades a superálo. Também queremos aprimorar as trocas de cidade para cidade e a orientação entre
os governos locais em diferentes estágios de desenvolvimento.
RESPOSTA, RECUPERAÇÃO E PREVENÇÃO
A Plataforma Internacional de Recuperação (IRP) produziu um compêndio útil para
a Recuperação Pandêmica do COVID-19, compreendendo 21 ferramentas e diretrizes
para a Recuperação do Setor da Saúde; Recuperação do setor privado e meios de
subsistência; Recuperação Inclusiva; Governança de recuperação de desastres.
A recuperação do COVID-19 deve procurar aumentar a resiliência dos sistemas públicos
e privados e, quanto mais cedo começarmos a planejar fatores e riscos biológicos nas
estratégias nacionais e locais de RRD (Marco de Sendai (e), melhor).
O esforço de recuperação mais amplo exigirá participação multissetorial para tratar de
uma série de questões que também são relevantes para muitos outros tipos de
desastres (por exemplo, infraestrutura, educação, governança, comércio). A natureza
sem precedentes do desastre atual exige a consideração de novas abordagens para se
recuperar melhor.
O Resumo da política de recuperação COVID-19 para tomadores de decisão e política
define o contexto de recuperação do COVID-19 e complementa a orientação existente
com os princípios e práticas essenciais para orientar o planejamento da recuperação.
APRENDIZADO E ORIENTAÇÃO
O trabalho continua em nossos escritórios regionais para garantir que as estratégias
nacionais estejam alinhadas com a Estrutura de Sendai sobre a inclusão de perigos e
riscos biológicos.
Por exemplo, nosso Escritório Regional para a Ásia e o Pacífico concluiu uma revisão de
22 estratégias nacionais existentes para examinar o nível de integração de riscos
biológicos. O Escritório está agora passando a entrevistas com os pontos focais da
Estrutura Sendai do país para entender e apoiar os países no fortalecimento de sua
governança de gerenciamento de riscos.
Processos de revisão semelhantes estão em andamento em todos os outros escritórios
regionais.

Dada a concentração de casos COVID-19 em ambientes urbanos, o Escritório Regional
dos Estados Árabes desenvolveu um questionário sobre o papel das cidades na
preparação e resposta ao COVID-19.
PARCERIA E COMPARTILHAMENTO
Recentemente, divulgamos a Declaração do UNDRR do Mecanismo de Engajamento
das Partes Interessadas sobre "Aplicação de lições da prevenção e redução de riscos
do COVID-19 para construir um mundo sustentável e resiliente". Exorta os líderes do
governo a:
1. Implemente uma abordagem preventiva à medida que construímos
melhor.
2. Comprometer-se a proteger os mais vulneráveis.
3. Fortalecer o multilateralismo com base em visão de longo prazo, valores
democráticos, direitos humanos, equidade em saúde, acessibilidade, justiça
social e respeito à natureza.
4. Forneça mensagens consistentes com aconselhamento médico e garanta
que informações erradas sejam rapidamente combatidas.
5. Incentive a ação individual apropriada.
A declaração diz: "Apesar da perturbação e do sofrimento causados pelo COVID-19,
temos uma rara oportunidade de desenvolver estudos de caso, lições aprendidas e
diretrizes de política sobre o gerenciamento de riscos da pandemia e compartilhá-los
globalmente. Também nos levará revisitar muito do que está por trás do nosso mundo
moderno - desde governança, investimento, produção e consumo, até nosso
relacionamento com a natureza e entre nós, colocando a redução de riscos em seu
coração ".
ADVOCACIA
O Secretário-Geral da ONU nomeou Ricardo Mena como o novo Diretor da UNDRR.
Ricardo possui uma grande variedade de respostas a desastres e conhecimento de RRD
em suas experiências de campo e sede. Ele ingressou no UNDRR como chefe de nosso
Escritório Regional para as Américas e o Caribe em 2009. Desde 2017, ele é chefe de
ramo encarregado de apoiar e monitorar a implementação da estrutura de Sendai. Em
seu novo cargo de deputado, Ricardo está bem posicionado para se tornar um
advogado ainda mais forte em nome da RRD.
Confira nossa série contínua de postagens no blog sob RRD Voices na PreventionWeb.
O Dr. Rahel Steinbach destaca como gênero e idade são fatores decisivos que
influenciam a capacidade das pessoas de prevenir, preparar e recuperar do COVID-19 e
suas conseqüências. A pesquisadora de doutorado, Sapana Basnet Bista, tem quatro
recomendações para comunicação de risco inclusiva . O Dr. Aaron Clark-Ginsberg
escreve sobre Como a RRD pode ajudar a reduzir a solidão dos idosos durante a
pandemia.
Mami Mizutori
Representante Especial do Secretário-Geral da ONU para Redução do Risco de
Desastres

FONTE:https://www.undrr.org/event/webinar-cities-americas-and-caribbean-facing-covid-19resilient-cities
FONTE:https://www.recoveryplatform.org/assets/publication/Covid19_Recovery/Applying%20IRP%2
0Disaster%20Recovery%20Tools%20and%20Guidelines%20to%20Pandemic%20Recovery_web%20ver.
pdf
FONTE:https://www.undrr.org/news/applying-lessons-covid-19-prevention-and-risk-reduction-buildsustainable-and-resilient-world?utm_source=Twitter&utm_campaign=PreventionSavesLives
FONTE:https://www.undrr.org/news/applying-lessons-covid-19-prevention-and-risk-reduction-buildsustainable-and-resilient-world?utm_source=Twitter&utm_campaign=PreventionSavesLives
FONTE:https://www.preventionweb.net/experts/oped/view/72100
FONTE:https://www.preventionweb.net/experts/oped/view/71644

Pandemia COVID-19: Aplicando ferramentas e diretrizes
de recuperação de desastres IRP para recuperação
pandêmica
Construir melhor na recuperação dessa pandemia global é absolutamente necessário
para construir sociedades mais resilientes a partir de desastres de saúde, incluindo
pandemia e epidemia. Este kit de ferramentas é um compêndio de diretrizes e
ferramentas existentes para apoiar países e comunidades quando estiverem prontos
para se recuperar da crise pandêmica COVID-19. Apoia a recuperação das comunidades
para "reconstruir melhor" a construção de sistemas de saúde mais resilientes,
economias e sociedades mais justas.
Este Compêndio de Ferramentas e Diretrizes consiste nas quatro categorias seguintes.
1.
2.
3.
4.

Recuperação do setor saúde (p. 2);
Setor Privado e Recuperação de Subsistência (p. 4);
Recuperação Inclusiva (p. 8);
Governança de Recuperação de Desastres (p. 9).

Este kit de ferramentas foi produzido pela International Recovery Platform (IRP), uma
parceria global que trabalha para fortalecer o conhecimento e compartilhar experiências
e lições sobre a construção melhor na recuperação, reabilitação e reconstrução. O IRP é
uma iniciativa conjunta de organizações das Nações Unidas, instituições financeiras
internacionais, governos nacionais e locais e organizações não governamentais
envolvidas na recuperação de desastres e que buscam transformar desastres em
oportunidades de desenvolvimento sustentável.
FONTE:https://www.recoveryplatform.org/assets/publication/Covid19_Recovery/Applying%20IRP%20Di
saster%20Recovery%20Tools%20and%20Guidelines%20to%20Pandemic%20Recovery_web%20ver.pdf

Resumo da política de recuperação do COVID-19
Desde que o COVID-19 foi reconhecido pela primeira vez em dezembro de 2019, ele se
espalhou por quase todos os países, infectou milhões de pessoas e matou centenas de
milhares. Mas essa pandemia é muito mais do que uma crise de saúde pública. Além de
causar a maior crise econômica global em quase um século, ameaça reverter décadas
de ganhos de desenvolvimento.
Há uma gama diversificada de necessidades de recuperação que vão muito além da
saúde humana. O esforço de recuperação mais amplo exigirá a participação
multissetorial para abordar uma série de questões típicas de muitos outros tipos de
desastres (por exemplo, infraestrutura, educação, governança, comércio). O exame de
surtos de doenças regionais e globais passados oferece uma riqueza de informações e
melhores práticas de recuperação, mas a natureza sem precedentes do desastre atual
exige a consideração de novas abordagens.
Este resumo é oferecido para definir o contexto de recuperação COVID-19 e para
complementar as orientações existentes com princípios e práticas fundamentais para
orientar o planejamento de recuperação. A audiência inclui tomadores de decisão de
recuperação e formuladores de políticas, organizações de desenvolvimento,
organizações não governamentais e filantropia corporativa e privada.
FONTE:https://www.recoveryplatform.org/assets/publication/Covid19_Recovery/COVID19%20Recovery%20Policy%20Brief.pdf

Diretrizes para a participação da comunidade na
recuperação de desastres
Os processos de recuperação pós-desastre são frequentemente planejados e
implementados centralmente, e tendem a seguir uma abordagem de cima para baixo
que não envolve as comunidades afetadas em seu próprio processo de recuperação.
Dado que os contextos pós-desastre são ambientes particularmente difíceis que causam
danos em larga escala e sofrimento humano, e exigem velocidade na prestação de
serviços de ajuda humanitária e recuperação, a participação da comunidade pode ser
interpretada como um processo adicional demorado que adiciona mais ao desafio. A
experiência mostra, no entanto, que as intervenções de recuperação podem ser
inadequadas ou ineficazes quando as comunidades não são consultadas e envolvidas
ativamente no processo.
Os processos de recuperação pós-desastre precisam garantir a capacidade das pessoas
de participar, negociar, influenciar, controlar e responsabilizar as instituições que
afetam suas vidas durante o processo de recuperação. A participação também pode

aumentar a eficácia e os resultados da recuperação pós-desastre. Engajar as pessoas e
suas comunidades melhora a entrega e a qualidade do programa de recuperação,
aumenta a inclusão social e traz maior transparência e responsabilização.
O objetivo principal é orientar governos, agências das Nações Unidas, ONGs
internacionais, setor privado e outras partes interessadas sobre como envolver as
comunidades em todas as etapas do processo de recuperação. Em última análise, o
objetivo é melhorar a qualidade da recuperação pós-desastre, promovendo o
envolvimento ativo das pessoas e de suas comunidades, desde a avaliação das
necessidades pós-desastre, até o planejamento de recuperação, implementação,
monitoramento e avaliação.
FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/Guidelines%20for%20Community%20Particip
ation%20in%20Disaster%20Recovery.pdf

Guia do Quadro de Recuperação de Desastres
Uma versão revisada e atualizada do guia DRF (Disaster Recovery Framework,
framework de recuperação de desastres) que foi originalmente emitido em 2015 foi
publicada em março de 2020.
O guia destina-se a ser uma ferramenta baseada em resultados baseado em prática para
ajudar governos e parceiros no planejamento de recuperação resiliente pós-desastre
após um desastre em larga escala. Fornece os principais processos de planejamento e
tomada de decisão para o desenvolvimento de políticas e programas de recuperação.
Destina-se principalmente às partes interessadas envolvidas com preparação,
planejamento e gestão das atividades de recuperação e reconstrução dentro dos
sistemas governamentais.
O guia DRF atualizado fornece novos e aprimorados exemplos de experiência de
recuperação, com foco em resultados. Duas novas áreas foram adicionadas, uma com
foco nas especificidades da recuperação de desastres em nível local e outra na
recuperação em contextos de conflito e pós-conflito.
FONTE: https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/DRF%20Guide.pdf

Roteiro COVID-19 para recuperação: Um relatório para a
nação
Em vez de recomendar uma única opção dominante para resposta pandêmica na
Austrália, os autores apresentam e explicam duas opções para a consideração do país –
eliminação ou adaptação controlada. Qualquer escolha entre essas duas opções implica
uma delicada troca entre proteger a saúde, apoiar a economia e o bem-estar social. Este
relatório também se concentra no impacto do vírus e na recuperação a curto prazo. O
resumo executivo fornece um quadro ético (página 23; duas opções para a resposta
pandêmica (página 26; 58); três requisitos para o sucesso na recuperação
independentemente do caminho que for tomado (página 13); e seis imperativos na
implementação do plano de recuperação (página 17).
Os seguintes princípios são propostos pelos autores para orientar o processo de
recuperação:







Quaisquer medidas implementadas para gerenciar o COVID-19 devem
ser compatíveis com o compromisso com a responsabilização democrática
e a proteção das liberdades civis.
O acesso igualitário à saúde e a uma rede de segurança social devem ser
fornecidos para todos os membros da nossa comunidade.
O custo econômico deve ser compartilhado de forma justa em toda
a comunidade.
Os programas de renovação e recuperação devem focar-se primeiro nos
mais afetados.
Uma forte recuperação 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

Nota de orientação para recuperação do setor de saúde
pós-desastre
Esta Nota de Orientação (a Nota) para Recuperação do Setor de Saúde Pós-Desastre
destina-se a fornecer orientação orientada para ações para funcionários do setor de
saúde do governo local e central que enfrentam desafios pós-desastre relacionados à
recuperação do setor de saúde. Ele estabelece as decisões e atividades políticas, de
planejamento, financeiros e de implementação que vão para o desenvolvimento e
coloca em prática um Plano de Recuperação do Setor saúde. Além disso, as armadilhas
comuns são delineadas, bem como formas de superá-las.

FONTE:https://www.recoveryplatform.org/assets/tools_guidelines/GFDRR/HEALTH%20RECOV
ERY%20SYSTEMS_PRINT_NC%20(1).pdf

Kit de ferramentas de recuperação: Apoiar os países a
alcançar a resiliência dos serviços de saúde
O kit de ferramentas de recuperação é uma biblioteca de recursos de orientação em um
único lugar que pode ser acessada de forma rápida e fácil, para orientar a ação. Um dos
principais objetivos do Kit de Ferramentas de Recuperação é apoiar os países na
reativação dos serviços de saúde que podem ter sofrido como resultado da emergência.
Esses serviços incluem programas contínuos, como imunização e vacinação, serviços de
saúde materno-infantil e doenças não transmissíveis. Mas, além disso, e como o Kit de
Ferramentas contém informações fundamentais necessárias para alcançar o
funcionamento dos sistemas nacionais de saúde, também apoia os países a
implementarem seus planos nacionais de saúde durante a fase de recuperação de uma
emergência de saúde pública.
FONTE:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/205944/WHO_HIS_SDS_2016.2_eng
.pdf?sequence=1

ONU lista ações realizadas para combater COVID-19;
estabelece roteiro para saída da pandemia
Em meio à crise causada pela pandemia de COVID-19, a ONU se mobilizou para salvar
vidas, controlar a transmissão do vírus e aliviar as consequências econômicas, disse o
secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a jornalistas na quinta-feira (25),
falando no lançamento virtual de seu relatório de resposta da Organização à crise.
O relatório não apenas descreve as ações tomadas desde que a pandemia foi declarada,
disse ele, como também oferece um roteiro para reconstruir melhor por meio de
solidariedade e unidade global.
“A pandemia expôs desigualdades graves e sistêmicas. E ressaltou as fragilidades do
mundo em geral – não apenas diante de outra emergência de saúde, mas também da
crise climática, da ilegalidade no ciberespaço e dos riscos de proliferação nuclear
novamente”, afirmou.
Diferentes frentes de combate

O relatório revela como a ONU vem travando a batalha contra a COVID-19 em muitas
frentes.
A resposta foi centrada em três pilares: saúde humana, recuperação e abordagem dos
aspectos socioeconômicos, humanitários e de direitos humanos da pandemia.
Guterres informou que a ONU enviou mais de 250 milhões de itens de equipamentos de
proteção individual destinados a profissionais de saúde em mais de 130 países.
A Organização colocou sua rede de cadeia de suprimentos a serviço dos Estadosmembros, e estabeleceu centros aéreos globais que entregaram quase 70 mil metros
cúbicos de produtos médicos apenas nas últimas seis semanas.
Também está apoiando a pesquisa sobre o desenvolvimento de uma “vacina popular”
disponível e acessível para a doença, e lançou a campanha Verificado para combater a
“praga da desinformação” em torno da COVID-19.
“Meu apelo por um cessar-fogo global foi endossado por quase 180 países, mais de 20
grupos armados, líderes religiosos e milhões de membros da sociedade civil. A
dificuldade é implementá-lo”, afirmou o secretário-geral.
“Meus enviados especiais e eu estamos trabalhando juntos para estabelecer cessar-fogo
efetivos e fazendo todo o possível para superar o legado de conflitos duradouros com
profunda desconfiança entre as partes e atores com interesse em disrupções.”
Caminho sem volta
O relatório foi lançado às vésperas do 75º aniversário da adoção da Carta das Nações
Unidas, o documento fundador da Organização.
A comemoração deste ano chega em um momento de “colossal agitação e risco globais”,
como observou Guterres, à medida que a pandemia se aprofunda com quase 10 milhões
de casos confirmados, perturbações climáticas, protestos contra a injustiça racial e
crescentes desigualdades.
Olhando para além da pandemia, o secretário-geral sublinhou o forte compromisso da
ONU em liderar os esforços de renovação.
“Não podemos voltar ao que era e simplesmente recriar os sistemas que agravaram a
crise”, enfatizou.
“Precisamos reconstruir melhor com sociedades e economias mais sustentáveis,
inclusivas e com igualdade de gênero.”
O secretário-geral apelou ao multilateralismo eficaz e inclusivo. Ele instou os países a
reimaginar as maneiras pelas quais cooperam e a recorrer às “contribuições
indispensáveis” de sociedade civil, empresas, jovens e outros.

“O problema não é que o multilateralismo não esteja à altura dos desafios que o mundo
enfrenta. O problema é que o multilateralismo de hoje carece de escala, ambição e
dentes. E alguns dos instrumentos que possuem dentes mostram pouco ou nenhum
apetite para morder, como recentemente ocorreu com as dificuldades enfrentadas pelo
Conselho de Segurança”, afirmou ele, destacando o fracasso em chegar a um consenso
sobre questões cruciais entre os cinco membros permanentes.
Ele observou que “era difícil ter uma transformação significativa dos mecanismos de
governança global sem a participação ativa das potências mundiais – e, deixe-me ser
franco, seus relacionamentos hoje nunca foram tão disfuncionais”.
“Precisamos dar ao multilateralismo as capacidades para enfrentar nossos desafios, não
apenas para atender às necessidades imediatas, mas para permitir que as gerações
futuras atendam às delas.”
FONTE:https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_comprehensive_response_to_covid19_june_2020.pdf

UNICEF apoia lançamento de guia sobre educação em
tempos de pandemia
A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) entrega hoje (26) o
guia “Educação em tempos de pandemia: direitos, normatização e controle social”,
produzido pela entidade com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) para mais de 4,3 mil conselhos.
O documento reúne orientações para que conselheiros municipais ajudem a garantir o
direito à educação de crianças e adolescentes, jovens e adultos, durante o período da
pandemia de COVID-19.
Cerca de 47,9 milhões de crianças e adolescentes brasileiros estão sem aulas
presenciais, segundo dados do Ministério da Educação, e boa parte dos sistemas
municipais de ensino suspenderam as atividades nas escolas desde o mês de março.
A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) entrega hoje (26) o
guia “Educação em tempos de pandemia: direitos, normatização e controle social”,
produzido pela entidade com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) para mais de 4,3 mil conselhos. O documento reúne orientações para que
conselheiros municipais ajudem a garantir o direito à educação de crianças e
adolescentes, jovens e adultos, durante o período da pandemia de COVID-19.
Cerca de 47,9 milhões de crianças e adolescentes brasileiros estão sem aulas
presenciais, segundo dados do Ministério da Educação, e boa parte dos sistemas
municipais de ensino suspenderam as atividades nas escolas desde o mês de março.

O Guia reúne histórias de como treze Conselhos Municipais de Educação (CME) em
todas as regiões do Brasil têm ajudado a garantir o direito à educação, ouvindo
professores, pais e alunos, desenvolvendo e compartilhando cartilhas e informações de
qualidade para famílias e educadores, assegurando o acesso das crianças e dos
adolescentes à alimentação, apoiando a oferta de atividades não presenciais para os
estudantes do ensino fundamental e oferecendo sugestões aos pais das crianças da
educação infantil.
“São diversos e criativos exemplos do trabalho dos Conselhos durante tempos de tanta
insegurança. Não podemos nos esquecer que a educação é um direito humano e não
pode esperar. Há muitas formas de assegurá-la, com criatividade e sempre com respeito
ao que diz a lei sobre o direito de todos e todas à educação”, destacou o presidente da
UNCME, Manoel Humberto Gonzaga Lima.
No documento estão citadas as principais leis sobre educação no Brasil – da Constituição
à Base Nacional Comum Curricular. E ainda as normas específicas sobre a educação no
período da pandemia: a Medida Provisória 934/20 – que suspende o número de dias
letivos obrigatórios, mas mantém a obrigatoriedade das 800 horas letivas por ano – e o
parecer do Conselho Nacional de Educação, CNE/CP 05/2020, que dispõe sobre a
reorganização do calendário escolar e sobre a possibilidade de cômputo de atividades
pedagógicas não presenciais para o cumprimento da carga horária mínima anual em
2020.
O documento destaca o importante papel dos Conselhos para ajudar os sistemas
municipais de educação a equacionar questões como o calendário escolar, a avaliação e
a prevenção à evasão escolar.
Na publicação, a UNCME reforça a importância do trabalho conjunto dos CMEs com as
Secretarias Municipais de Educação e reforça a importância de se promover a
participação de todos os atores da educação – estudantes, professores, pais, diretores,
gestores, funcionários – na definição das soluções para assegurar o processo de ensinoaprendizagem enquanto as escolas estão fechadas.
O Guia traz ainda respostas às perguntas que a UNCME tem recebido de Conselhos em
todo o Brasil. Com alguns dos mesmos conteúdos do Guia, a UNCME vai tornar
disponíveis aos CMEs materiais de uso livre e gratuito para redes sociais e envio via
WhatsApp, etc.
Conheça o Guia em: https://www.uncme.org.br/

Urgência para protocolo de risco múltiplo durante a
pandemia COVID-19

A pandemia Coronavirus Disease-19 (COVID-19), sem dúvida, apresenta um perigo
iminente para todos os países ao redor do mundo. Países propensos a desastres tendem
a sofrer maiores danos por essa pandemia, levando em conta que é quase impossível
deter a probabilidade de ocorrência de desastres, mesmo quando a pandemia começa
a atingir seu pico epidemiológico. Este artigo discute a importância da criação de um
protocolo de vários riscos para lidar tanto com o perigo inerentemente existente como
com os novos.
Este artigo é dividido em cinco seções. Primeiro, fala sobre o risco de múltiplos desastres
ocorrerem na Indonésia. Em segundo lugar, a discussão prossegue com as melhores
práticas de outros países em termos de preparação durante o surto de COVID-19. A
discussão sobre as melhores práticas é então apoiada por um breve sobre os desafios
existentes que os países podem suportar para lidar com desastres no momento. Em
seguida, o artigo também discute como os hospitais na Indonésia foram afetados por
desastres recentes.
Por fim, o artigo conclui com algumas recomendações políticas sobre como preparar o
país contra vários tipos de desastres. Isso inclui:







criação de medidas legais de apoio para a gestão;
melhorar a coordenação civil-militar;
realizar inspeções maciças sobre a resiliência de desastres de todas as unidades
de saúde;
preparar abrigos que cumpram os protocolos de saúde;
preparando o pior cenário sobre os desastres maiores (como tsunamis); E
fornecendo socorristas com kits de teste rápido e equipamentos de proteção
individual.

O artigo só está disponível na Bahasa Indonésia.
FONTE:https://csis.or.id/publications/urgensi-pembentukan-protokol-multi-bencana-dalampandemi-covid-19

Série de orientação de recuperação de desastres:
Proteção social e recuperação de desastres
Esta nota destaca a contribuição crítica que a proteção social pode fazer para um esforço
mais amplo de recuperação de desastres, prestando assistência diretamente às famílias
afetadas por desastres. Destina-se principalmente aos funcionários do governo
envolvidos na organização do esforço de resposta e recuperação pós-desastre que
podem não estar familiarizados com a proteção social ou a contribuição que ela pode
fazer como parte de seus planos de resposta e recuperação.

A nota descreve os seguintes pontos em maior detalhe:






Os tipos de programas de rede de segurança social e sua relevância para resposta
e recuperação;
Métodos para aumentar a capacidade de resposta dos programas de rede de
segurança;
Considerações passo a passo para a entrega em configurações pós-desastre;
Uma tipologia para avaliar a prontidão e estabelecer prioridades durante este
desastre;
Investir em proteção social adaptativa para estar melhor preparado para o
próximo desastre.

FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Social_Protection_Guidance_Not
e_FINAL.pdf

Parcerias de Parcerias para Melhoria (TPI): Pacote de
preparação para parcerias de recuperação: Capacidade de
construção para reativar serviços essenciais de saúde
seguros e sustentar a resiliência dos serviços de saúde
Após uma emergência, o pacote de preparação da parceria de recuperação apoia o
estabelecimento e a implementação de parcerias institucionais de saúde, ou "parcerias
de parcerias de recuperação". Essas parcerias têm como foco o aprendizado
compartilhado e a melhoria dos serviços que estão sendo prestados. A abordagem
Twinning Partnerships for Improvement (TPI) apoia a capacitação, o restaeamento de
serviços essenciais de saúde seguros e incentiva esforços conjuntos de longo prazo no
fortalecimento da prestação de serviços. Essas parcerias atuam como um catalisador
para a mudança na linha de frente no esforço mais amplo para alcançar uma cobertura
universal de saúde de qualidade.
fonhttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206542/WHO_HIS_SDS_2016.3_eng.pdf
;jsessionid=91634DA28CCBE46FAF5853231697752B?sequence=1

ONU lança versão brasileira de site de combate à
desinformação

Site da campanha Verificado disponibiliza informações precisas e confiáveis sobre a
COVID-19 em português
A iniciativa global das Nações Unidas para combater a desinformação durante a
pandemia do novo coronavírus ganha hoje a sua versão brasileira. Com o objetivo de
aumentar o volume e o alcance de informações precisas e confiáveis sobre a COVID-19,
o site ‘Verificado’ disponibiliza conteúdo inteiramente em português e pode ser
acessado pelo endereço compartilheverificado.com.br.
“Não podemos ceder nossos espaços virtuais para aqueles que publicam mentiras,
medo e ódio”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, ao anunciar a
iniciativa. “Desinformação é divulgada online, em aplicativos de mensagem e de pessoa
para pessoa. Seus criadores usam produção e métodos de distribuição maliciosos. Para
combater isso, cientistas e instituições como as Nações Unidas precisam alcançar
pessoas com informação acurada, na qual possam confiar.”
O site Verificado é liderado pelo Departamento de Comunicação Global (DCG) da ONU
e traz dados, orientações e números relacionados ao novo coronavírus vindos de fontes
seguras e confiáveis, graças a parcerias feitas pelas Nações Unidas com agências,
influenciadores, sociedade civil, empresas e organizações de mídia.
“A internet tem uma influência poderosa, assim como a televisão. Quando há fontes de
informação fortes e conflitantes, em quem a pessoa vai acreditar e como ela chegará a
uma conclusão firme? Eu acredito que o site Verificado assegura ao mundo que as
Nações Unidas se mantêm como uma fonte de informação independente e confiável,
por meio do seu Departamento de Comunicação Global”, disse Kimberly Mann, diretora
do Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio de Janeiro).
A plataforma oferece conteúdo verificado sobre a COVID-19 em três temas: ciência –
para salvar vidas; solidariedade – para promover cooperação local e global; e soluções
– para defender o apoio a populações impactadas. Os leitores também podem se
cadastrar para receber as novidades do site por e-mail e se tornar “voluntários de
informações”, compartilhando dados e orientações confiáveis com suas redes de amigos
e familiares.
“Em muitos países, a crescente desinformação em canais digitais está impedindo a
resposta de saúde pública e provocando instabilidade. Há esforços inquietantes de
explorar a crise para avançar nativismo ou atingir grupos minoritários, o que pode piorar
na medida em que a pressão aumenta nas sociedades e instabilidades econômicas e
sociais entram em cena”, afirma a subsecretária-geral da ONU para Comunicação
Global, Melissa Fleming.

O site Verificado é realizado em colaboração com a Purpose, uma das maiores
organizações de mobilização social do mundo, e tem o apoio da Fundação IKEA e da
Luminate. Além disso, o projeto também conta com o apoio de articulação da Nexus.
FONTE: https://shareverified.com/pt

Construindo melhor: Cuidados sustentáveis de saúde
mental após emergências
Emergências, apesar de sua natureza trágica e efeitos adversos sobre a saúde mental,
são oportunidades incomparáveis para construir melhores sistemas de saúde mental
para todas as pessoas necessitadas. Esta publicação da Organização wolrd de saúde
(OMS) mostra como isso foi feito em 10 diversas áreas afetadas por emergências.
Isso é importante porque a saúde mental é crucial para o bem-estar global, o
funcionamento e a resiliência de indivíduos, sociedades e países em recuperação de
emergências. Ao publicar este relatório, a OMS tem como objetivo garantir que as
pessoas que enfrentam emergências não percam a oportunidade de reforma e
desenvolvimento da saúde mental.
FONTE:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85619/WHO_MSD_MER_13.1_spa.
pdf?sequence=1

COVID 19: Chamada urgente para proteger as pessoas e a
natureza
COVID-19: O Chamado Urgente para Proteger as Pessoas e a Natureza mostra que os
principais fatores para o surgimento de doenças zoonóticas são a mudança do uso da
terra, a expansão e a intensificação da agricultura e produção animal, e o consumo de
animais selvagens de alto risco. A WWF insta governos, empresas e indivíduos a
enfrentar esses principais fatores e, assim, criar um mundo mais saudável para as
pessoas e nosso planeta. Este relatório fornece as seguintes recomendações (pp. 32-36):


Recomendação 1: Parar o comércio e o consumo de animais selvagens ilegais,
não regulamentados e de alto risco;




Recomendação 2: Apoiar sistemas alimentares sustentáveis que
desempreendam a invasão da natureza;
Recomendação 3: Construir uma relação mais sustentável entre as pessoas e a
natureza por meio de abordagens sustentáveis e justas de recuperação
econômica com objetivos definidos e holísticos.

A WWF convoca todos os governos a, entre outros:
1. Deter o comércio de animais selvagens de alto risco e aumentar a aplicação para
combater o comércio ilícito de animais selvagens.
2. Introduzir e aplicar leis e ações políticas para eliminar o desmatamento e a
conversão das cadeias de suprimentos.
3. Comprometa-se e forneça financiamento adequado para a implementação de
um ambicioso Quadro Global de Biodiversidade pós-2020.
A WWF convoca todas as empresas e indústrias para, entre outras:
1. Implementar e fortalecer todas as medidas ambientais voluntárias durante e
após a crise.
2. Fornecer ações confiáveis para diminuir a pegada ambiental das cadeias de
fornecimento de alimentos, incluindo promover a produção sustentável, garantir
a rastreabilidade dos fornecedores aos pontos de origem e incentivar os
consumidores a fazer escolhas alimentares sustentáveis.
3. Apoiar políticas e legislações que garantam que toda a produção e consumo de
commodities agrícolas estejam livres do desmatamento e da conversão de
ecossistemas naturais.
A WWF convoca as organizações da sociedade civil a:
1. Apoiar comunidades vulneráveis diretamente afetadas pela crise e seus
condutores ambientais, garantindo que elas estejam adequadamente
representadas nos esforços de recuperação.
2. Trabalhar em conjunto com governos e indústrias para desenvolver soluções
sustentáveis que reduzam a exploração ilegal e de alto risco da vida selvagem e
transformem nossos sistemas alimentares.
3. Aumentar a responsabilidade de instituições internacionais, governos e
indústrias que não conseguem agir na esteira da crise.
A WWF convoca o público a:
1. Envolva-se com nossos representantes do governo para garantir que eles se
comprometam com um Novo Acordo para a Natureza e as Pessoas, tomem
medidas para proteger os ecossistemas naturais e fortaleçam seus
compromissos de natureza e clima.
2. Convoque as indústrias a demonstrarem liderança, diminuindo seus impactos
negativos na sociedade e no meio ambiente.
3. Mude seus hábitos alimentares e de consumo para fazer escolhas mais
sustentáveis.

FONTE:https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4783129/WWF%20COVID19%20URGENT%20CALL%20
TO%20PROTECT%20PEOPLE%20AND%20NATURE.pdf

Série de orientação de recuperação de desastres:
Participação do setor privado na recuperação e mitigação
de desastres
Esta Nota de Orientação tem como objetivo fornecer orientações orientadas a ações
para funcionários do governo local e nacional, os principais tomadores de decisão e
outras partes interessadas sobre maneiras de incentivar, permitir e facilitar a
participação bem-sucedida do setor privado na recuperação pós-desastre.
A Nota de Orientação também expõe o caso da participação do setor privado na
recuperação e mitigação de desastres, fornecendo estudos e exemplos de caso. Esta
Nota é dividida em quatro seções:





A primeira seção introduz a noção de participação do setor privado na
recuperação e mitigação de desastres (p. 2);
A segunda seção explica a lógica do envolvimento do setor privado (p. 11);
A terceira seção discute e mapeia as formas existentes de participação do setor
privado na recuperação e mitigação de desastres (p. 16); E
A quarta seção destaca desafios comuns e orienta os governos sobre os
elementos-chave para a participação bem-sucedida do setor privado nos
esforços de recuperação de desastres (p. 20).

FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Private_Sector_Guidance_Note_DRAFT%2
06_LOWRES.pdf

EVENTOS

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

