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Campinas é a 1ª cidade do estado a monitorar fauna por 
meio de parceria com a Fiocruz 
Recurso em fase de testes na metrópole vai incluir alertas sobre incêndios e doenças em 
animais silvestres. Defesa Civil diz que trabalho é relevante para tentar evitar epidemias 
no futuro. 
Campinas (SP) é a primeira cidade do estado de São Paulo a monitorar a fauna em 
parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio de um aplicativo desenvolvido 
pela instituição. O recurso já está em testes e também vai alertar sobre eventuais 
incêndios e doenças em animais silvestres. 
Com base na análise de satélites, a Defesa Civil poderá deslocar equipes aos locais com 
focos de incêndio para um levantamento sobre a área. Caso animais sejam encontrados 
mortos, os profissionais irão registrar detalhes da localização e imagens, antes de enviar 
dados para a Fiocruz. 

"Na medida em que a Defesa Civil faz diariamente a vistoria de campo, áreas que tiveram incêndio ou 
não, para fazer uma prevenção, ela já adota esse sistema da Fiocruz fazendo uma verificação que vai 
ajudar muito o sistema de vigilância em saúde para evitar futuras epidemias na cidade", explica o 
diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado. 

Em 2017, a presença de macacos bugios mortos sinalizou a circulação do vírus da febre amarela 
em uma área de preservação ambiental nos distritos de Sousas, Joaquim Egídio e bairro Carlos 
Gomes, em Campinas. A parceria entre a metrópole e a Fiocruz deve agilizar ações para combater 
doenças. 



 

Equipe da Defesa Civil de Campinas vai usar aplicativo desenvolvido pela Fiocruz — Foto: Reprodução/EPTV 

FONTE:https://globoplay.globo.com/v/9471573/ 

FONTE:https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/video/entenda-como-funciona-aplicativo-da-fiocruz-
que-monitora-fauna-9471991.ghtml 

FONTE:https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/28/campinas-e-1a-cidade-de-sp-a-
monitorar-fauna-com-app-da-fiocruz-veja-como-funciona.ghtml 

Treinamento com a Fiocruz 

FONTE:https://resiliente.campinas.sp.gov.br/sites/resiliente.campinas.sp.gov.br/files/documentos/publi
cacao_16.04.2021_observatorio_da_cidade_resiliente.pdf 

FONTE;https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/04/21/cientistas-afirmam-que-o-combate-a-novas-epidemias-exige-a-protecao-do-
meio-ambiente.ghtml 

Vídeo mostra treinamento de servidores em Campinas para Combate a incêndios  

FONTE:https://globoplay.globo.com/v/9469865/  

 

OIE – WAHIS: Uma nova era para informações de Saúde 
animal 

Enquanto o mundo enfrenta uma pandemia sem precedentes, a importância da 
vigilância de doenças animais torna-se mais aparente. Para ajudar os países a manter a 
transparência e os relatórios globais sobre saúde animal e saúde pública, a Organização 
Mundial da Saúde Animal (OIE) lança o Sistema Mundial de Informação de Saúde Animal 
(OIE-WAHIS). 

Enquanto o mundo enfrenta uma pandemia sem precedentes, a importância da 
vigilância de doenças animais torna-se mais aparente. Para ajudar os países a manter a 
transparência global e relatórios sobre saúde animal e saúde pública, a Organização 



Mundial de Saúde Animal (OIE) lança a plataforma de referência mais avançada 
tecnologicamente para relatórios de doenças. Animais e capacidades veterinárias: o 
Sistema Mundial de Informação de Saúde Animal (OIE-WAHIS ) 

Paris, 18 de março de 2021 - Desde a sua criação em 1924, a OIE é a organização 
internacional cujo mandato inclui a coleta de dados e a observação e análise de doenças 
animais em todo o mundo. Por meio de seu atual Sistema de Informação de Saúde 
Animal Mundial (WAHIS), a Organização garante a rápida disseminação de informações 
sobre surtos de doenças potencialmente devastadoras e facilita a tomada de decisões 
no campo do comércio internacional de animais e produtos de origem animal por meio da 
coleta, verificação e publicação de documentos oficiais informações sobre saúde animal, 
por meio de um processo padronizado que permite fornecer dados confiáveis e de 
qualidade. 

Proteja a saúde animal e pública, a segurança global e o comércio internacional 

Hoje, mais do que nunca, a comunidade internacional reconhece a importância de manter 
uma perspectiva e previsão globais na área de saúde animal e sua estreita ligação com a 
saúde pública. A vigilância das doenças animais permite a detecção precoce de ameaças 
com graves consequências para a saúde animal e humana e, por conseguinte, a rápida 
implementação de medidas de controlo adequadas pelas autoridades nacionais 
competentes. Isso só pode ser alcançado se houver acesso oportuno a informações 
confiáveis sobre a situação mundial das doenças animais. Através de informações oficiais 
fornecidas pelos membros da OIE, o OIE-WAHIS torna-se um elemento fundamental na 
luta global contra doenças animais e humanas. 

A disseminação constante de COVID-19, bem como as epidemias animais atuais, como a 
peste suína africana ou a gripe aviária, nos lembram da importância da notificação 
oportuna da doença e do compartilhamento de informações. OIE-WAHIS permitirá 
relatórios mais fáceis e acesso aberto aos dados 
Dra. Monique Eloit, Diretora Geral da OIE 

À medida que as doenças animais continuam a se espalhar pelo mundo, elas também se 
tornam um fardo para a economia global e até ameaçam interromper a cadeia de 
abastecimento de alimentos. Especialistas estimam que cerca de 20% das perdas de 
produção global podem ser atribuídas a doenças animais. Manter a saúde animal - 
monitorando surtos de doenças e tomando as medidas adequadas - é essencial para 
proteger a segurança alimentar e os meios de subsistência. Além disso, ao expandir seu 
escopo, o OIE-WAHIS fortalecerá a transparência sobre doenças. Portanto, irá promover o 
comércio transfronteiriço seguro e justo de animais e produtos animais, bem como a 
tomada de decisões no campo da saúde animal e das políticas de saúde pública com base 
em evidências e análises de risco. Graças a uma notificação mais rápida e detalhada 
sobre a geolocalização de surtos e seu controle subsequente, as restrições ao comércio 
serão mais bem direcionadas. 



Fornece acesso aberto aos dados 

À medida que os sistemas de informação estão cada vez mais avançados, é possível 
analisar dados e desenvolver novos insights sobre a dinâmica das doenças. Agora, mais do 
que nunca, temos os recursos para monitorar e controlar doenças com mais eficiência. A 
OIE marca o início de uma nova era em sistemas de informação de saúde animal, 
trazendo esta inovação para o mundo veterinário e científico. 

O OIE-WAHIS facilitará a disponibilização de informações sobre saúde animal, além de seu 
uso gratuito para quem dela necessitar - órgãos governamentais, parceiros comerciais, 
organismos internacionais, indústrias, pesquisadores, acadêmicos, jornalistas e sociedade 
em geral -, tornando-se assim o plataforma de referência. Isso possibilitará aos países 
coletar e comunicar informações, e a possibilidade de carregá-las de seus próprios bancos 
de dados. Sua interface fácil de usar também permitirá que você consulte, analise e 
extraia dados em diferentes formatos. OIE-WAHIS é a primeira pedra angular da 
transformação digital da OIE. Ao permitir que você se conecte com outros sistemas de 
informação do mundo de forma fácil e padronizada, torna a análise de dados cada vez 
mais avançada. 

Em escala global, a disseminação de doenças animais representa uma ameaça à saúde 
pública, à segurança alimentar e ao desenvolvimento econômico e rural. Ao facilitar uma 
melhor compreensão das tendências das doenças animais, o OIE-WAHIS oferecerá a 
oportunidade de aplicar medidas oportunas para conter sua disseminação e 
consequências terríveis. 

FONTE:https://www.oie.int/es/lanzamiento-del-programa-mundial-plurianual-y-de-multiples-asociados-
sobre-la-carga-de-las-enfermedades-animales/  

 

Construindo resiliência contra o agro-terrorismo e o 
agro-crime 

A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) facilitou uma discussão dinâmica, 
multissetorial e interdisciplinar de especialistas em novembro de 2019, na sede da OIE em 
Paris, para compartilhar e explorar abordagens e modelos que poderiam melhorar a 
sustentabilidade da gestão de emergências, especialmente em ambientes de recursos 
mais baixos. 

FONTE:https://oiebulletin.com/wp-content/uploads/bulletins/panorama-2020-2-en.pdf 



 

Respondendo a emergências por meio de preparação e 
resiliência 
A pandemia COVID-19 afetou quase todas as esferas da vida e exigiu uma abordagem 
multissetorial e interdisciplinar para responder a essa emergência global. 
Resiliência é a capacidade de se adaptar a situações adversas 

Em todo o mundo, os Serviços Veterinários continuam a desempenhar seu papel essencial 
na sociedade, protegendo a saúde e o bem-estar animal e a saúde pública, ao mesmo 
tempo que respondem aos desafios colocados pela pandemia. Vimos que os Serviços 
Veterinários podem desempenhar um papel importante, fornecendo apoio direto à 
resposta à pandemia de saúde pública, por meio de: 

 teste de espécimes humanos para SARS-CoV-2 
 engajar-se em pesquisas científicas na interface homem-animal 
 doando equipamentos essenciais 
 contribuir com perícia epidemiológica para os serviços de saúde pública. 

Os serviços veterinários também são: 

 trabalhando para gerenciar as implicações do COVID-19 para a saúde animal, 
incluindo infecções por SARS-CoV-2 de animais de companhia e surtos em animais 
de criação de peles 

 conduzir pesquisas para compreender a suscetibilidade de diferentes espécies 
animais ao SARS-CoV-2; 

 usar a comunicação de risco para evitar que ações inadequadas sejam tomadas 
contra animais, incluindo animais selvagens; 

 empreender gestão de risco para evitar o estabelecimento de novos reservatórios 
em espécies suscetíveis. 

Além disso, os Serviços Veterinários precisam trabalhar para garantir a continuidade dos 
negócios e, particularmente, para garantir a segurança alimentar e a segurança alimentar 
por meio da continuação do comércio seguro de animais e produtos animais. 

Nestes tempos desafiadores, a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) tem 
demonstrado que, com o apoio de plataformas de tecnologia da informação, pode manter 
a continuidade dos negócios, na Sede, nas Representações Regionais e Sub-regionais, e 
com sua comunidade global de Membros. A OIE continua compartilhando experiências e 



promovendo a solidariedade entre Membros e especialistas, hospedando discussões 
científicas, tomando decisões e otimizando a colaboração com parceiros. 

A resiliência também inclui aprender com um evento para ser capaz de se preparar para 
a próxima emergência 

Para fortalecer a preparação contra todos os perigos (incluindo emergências 'Uma 
Saúde' como COVID-19), a OIE está desenvolvendo e compartilhando orientação científica 
e baseada na experiência com seus Membros para informar o desenvolvimento de planos 
e procedimentos de emergência baseados em risco. Além de ter pessoal, equipamento e 
recursos treinados suficientes para serem adequados ao propósito, os planos devem ser 
testados regularmente por meio de exercícios de simulação. 

Com o forte apoio de seus membros, a OIE está bem posicionada para desempenhar seu 
papel no fortalecimento dos mecanismos e estruturas de governança global para 
responder com eficácia a futuras emergências e evitar desastres. Vimos em primeira mão 
o forte compromisso dos níveis mais altos, inclusive da Reunião Ministerial da Agricultura 
do G20 em abril de 2020, que apelou ao fortalecimento da abordagem Uma Saúde para a 
preparação e resposta às doenças zoonóticas. 

Os desafios de hoje destacam a necessidade de incorporar a vida selvagem nas 
estratégias de Uma Saúde 
Ecossistemas equilibrados são um componente-chave da resiliência, e as ameaças de 
doenças (incluindo o risco de surgimento de doenças) podem ser reduzidas garantindo 
ecossistemas saudáveis e equilibrados. Os desafios de hoje também destacam a 
necessidade de incorporar a vida selvagem nas estratégias de Uma Saúde. A OIE está 
engajando seus membros, seus especialistas em vida selvagem e parceiros-chave no 
desenvolvimento de uma estratégia de longo prazo para garantir que a saúde da vida 
selvagem seja totalmente integrada às estratégias de Saúde Única e Saúde Animal da 
OIE. 

É por isso que a OIE apoia a iniciativa franco-alemã de estabelecer um Conselho de 
Especialistas de Alto Nível em Saúde com o objetivo de auxiliar o Tripartite (FAO-OIE-
OMS), ao qual o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) será 
associado, em suas respectivas responsabilidades para lidar com crises futuras. 

Juntos devemos ter uma abordagem multilateral, interdisciplinar e multissetorial 
A OIE está pronta para desempenhar um papel ativo no diálogo global e se envolver com a 
comunidade internacional para garantir resiliência abrangente. Juntos, devemos adotar 
uma abordagem multilateral, interdisciplinar e multissetorial para preparar e responder a 
todos os perigos e emergências que os Serviços Veterinários enfrentam de uma forma 
holística e sustentável. 



Esta edição do Panorama fornece informações sobre alguns dos projetos, iniciativas e 
programas da OIE e seus parceiros que apoiam a preparação para emergências e a 
resiliência dos membros da OIE. Desejo agradecer aos autores por suas contribuições e 
espero que este número seja útil e informativo. 

Monique Éloit 
Diretora Geral 
da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE 

FONTE:https://oiebulletin.com/wp-content/uploads/bulletins/panorama-2020-2-en.pdf 

 

O Manchester Briefing sobre COVID-19: Lições 
internacionais para recuperação e renovação do governo 
local e nacional, Edição 34 

O Manchester Briefing desta semana é escrito pela Polícia de Greater Manchester e 
explora a liderança pública para criar recuperação e renovação do valor público - incluindo 
o papel do policiamento comunitário local, parcerias e 'liderança '. O briefing compartilha 
lições de: 

 Índia - repensando a 'vulnerabilidade' pós-COVID; 
 Itália - lugares de lembrança após a pandemia; 
 EUA - apoiando empresas pertencentes a minorias étnicas; 
 Irlanda - prioridades de desenvolvimento rural para recuperação e renovação; 
 RCN - infraestrutura preparada para o clima; 
 Sri Lanka - comunicações de risco; 
 Dominica - participação da comunidade para a construção de resiliência; 
 Reino Unido - renovação social do COVID-19. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/77388_themanchesterbriefingoncovid19inter.pdf 

 

Depois de COVID-19, o quê? Educação na América Latina e 
Caribe para o futuro 



Já se passou um ano desde o primeiro anúncio da suspensão das aulas presenciais na 
América Latina e no Caribe. A pandemia abalou o mundo educacional como nunca 
poderíamos ter imaginado. 

Atualmente, o vírus continua se expandindo na região, com a presença de novas variantes 
como no caso do Brasil, novos confinamentos como no Peru e acesso muito limitado 
às vacinas na grande maioria dos países. Nesta conjuntura, tão semelhante ao cenário de 
2020, o retorno às aulas presenciais parece muito distante na maioria dos países. 

Em seu pico, mais de 165 milhões de alunos na região foram afetados pela interrupção 
das aulas presenciais por quase 10 meses consecutivos . Os efeitos da pandemia na 
educação dificilmente podem ser descritos e contabilizados ao longo dos meses. As 
estimativas e premissas iniciais parecem insuficientes diante do difícil cenário que nossos 
países vivem. O que está claro é que os efeitos da crise na educação não podem ser 
mitigados apenas com a reabertura física das escolas. 

 
Espera-se que um grande número de alunos não volte às salas de aula. Pelo menos 1,2 
milhão de crianças e adolescentes poderiam ser excluídos de seus sistemas educacionais 
na América Latina e no Caribe, somando-se aos 7,7 milhões que não frequentavam a 
escola regularmente antes da crise de saúde. Embora os efeitos da pandemia sobre a 
aprendizagem ainda não tenham sido medidos sistematicamente em todos os países, 
alguns estudos iniciais para o Chile e o México indicam que a perda de aprendizagem será 
uma constante no eventual retorno às aulas presenciais. Outras estimativas para 
a América Latina mostram um cenário ainda mais pessimista: a pandemia pode causar 
uma perda de 0,9 anos de escolaridade em média. Soma-se a isso os efeitos na saúde 
mental de alunos, pais, cuidadores e professores. 

A pandemia expôs as desigualdades presentes na educação como nunca antes. Os 
sistemas educacionais da região vivem um cenário cada vez mais complexo, devido a três 
elementos: a incerteza sobre o risco de contágio nos centros educacionais, as diversas 
respostas dos governos quanto à reabertura dos centros educacionais e a própria 
disseminação do vírus. Desde o início, percebeu-se o efeito que a pandemia teria 



nas desigualdades educacionais existentes. Não que novos tenham sido gerados: os 
anteriores foram aprofundados. 

Durante 2020, os sistemas de ensino reagiram imediatamente ao choque do 
encerramento generalizado de escolas (educação online, entrega de material impresso ou 
com programas de rádio ou TV). Mas as respostas à emergência atingiram os limites das 
capacidades institucionais existentes. Nesse contexto, as tarefas dos governos estão se 
tornando cada vez mais complexas; Além disso, as decisões do setor são altamente 
sensíveis, com potencial impacto sobre grande parte da população. Não só a adoção de 
medidas, mas a ausência de decisões gera uma reação imediata na mídia e nas redes 
sociais, dificultando ainda mais a geração de respostas ou consenso sobre o (melhor) 
curso de ação a seguir. Pense em um possível A reabertura de escolas , apesar de ser um 
dos cenários mais desejáveis nos países, continua sendo uma aspiração de muitos e 
também uma das questões pendentes e mais críticas nas agendas governamentais. 

No entanto, os desafios institucionais não se inscrevem apenas na volta às aulas 
presenciais, mas nas possíveis mudanças que se verão em vários sistemas educacionais 
nos próximos anos. O fechamento definitivo dos centros privados vai colocar mais pressão 
sobre a rede pública, pois terá que absorver os alunos que vêm dos centros que 
fecham. Esforços para reabertura de escolas também enfrentarão resistências dos 
sindicatos de professores diante da reabertura de escolas e das visões conflitantes de pais 
que temem pela saúde de seus filhos e familiares, ao mesmo tempo em que 
se deparam com a necessidade de trabalhar fora de casa, especialmente as mães. 

Dados os custos do fechamento físico das escolas , é urgente considerar alternativas de 
políticas que permitam conter os efeitos da pandemia no curto prazo e refletir sobre 
como a oferta educacional se configurará a partir da crise gerada pelo COVID-19. As 
agendas e discussões educacionais para este e os próximos anos devem se concentrar, no 
mínimo, em: 

 Desenvolver estratégias para identificar quem está em risco de abandono e 
focar políticas para prevenir o abandono e fornecer conectividade para 
quem não consegue aprender por falta de acesso a computadores / rádio / 
televisão. 

 Melhorar as condições sanitárias das escolas para garantir a segurança dos 
centros e permitir o distanciamento físico. Tenha pia, ventilação, distribuição 
e transporte de alimentos. 

 Aprimorar a infraestrutura tecnológica, os equipamentos digitais e a 
preparação de professores em competências digitais, bem como ampliar a 
conectividade à internet e melhorar a qualidade do serviço em escolas e 
residências. 

 Combinar a educação presencial e a distância mediada por tecnologia, 
chamada de modelo de “educação híbrida”, e adaptar currículos, ajustar 



pedagogias, desenvolver e priorizar conteúdos para diferentes modelos de 
educação a distância e educação presencial. 

 Capacitar professores para educação a distância, em competências digitais, 
pedagogias para um modelo de educação a distância, com especial ênfase na 
identificação de metodologias eficazes de ensino online e presencial, com 
apoio no desenvolvimento de competências socioemocionais para enfrentar 
os desafios da saúde mental dos alunos . 

 Apoie os pais com ferramentas e forneça estratégias de apoio 
socioemocional aos alunos. 

 Para reduzir o abandono escolar - pré e pós-pandemia - as seguintes 
estratégias são plantadas: 

 Reduzir as dificuldades para a continuidade de suas trajetórias educacionais, 
o que implica fortalecer o sustento familiar e oferecer suporte financeiro 
(por meio de transferências monetárias condicionadas e bolsas de estudo); 

 Conceber e implementar sistemas de detecção precoce do risco de 
abandono; 

 Fornece um ambiente escolar seguro e uma oferta de aprendizagem flexível 
e 

 Promover a conclusão do ensino médio entre meninos para reduzir a 
diferença de gênero na graduação, especialmente para os países do Caribe. 

Como você pode ver, os desafios são muitos. Os desafios são ampliados se considerarmos 
o difícil contexto econômico atual. Mas também não existem muitas opções disponíveis. E 
menos ainda: o presente e o futuro de uma geração de crianças e adolescentes depende 
de como eles são enfrentados. Evitar uma geração perdida, que deve ser o caminho da 
política educacional na ALC. 

FONTE:https://blogs.iadb.org/educacion/es/despues-del-covid-19-que-la-educacion-de-america-latina-y-el-caribe-
hacia-el-futuro/?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=312cae91eb-EMAIL_CAMPAIGN_SLC+Update+2019-
09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-312cae91eb-25743853 

 

Biodefesa em crise - Ação imediata necessária para 
enfrentar as vulnerabilidades nacionais 

Ao presidente, ao Congresso e ao povo americano: 

Convocamos a Comissão Bipartidária de Biodefesa há mais de seis anos em 
reconhecimento da gravidade da ameaça biológica e da falta de preparação nacional 
coesa para um evento em grande escala. Na esperança de prevenir calamidades, 
produzimos nosso relatório fundamental em 2015, A National Blueprint for Biodefense, no 



qual observamos que a nação era perigosamente vulnerável a ameaças biológicas - 
incluindo uma pandemia de doenças infecciosas ou um ataque terrorista com armas 
biológicas. Abordando a totalidade das políticas e programas federais de biodefesa, o 
relatório ofereceu melhorias sobre como o governo poderia prevenir, deter, preparar, 
detectar, responder, atribuir, recuperar e mitigar um evento biológico. No entanto, pouco 
foi feito em resposta às advertências e recomendações de nossa Comissão e de outros. 

Infelizmente, a pandemia da Doença do Coronavírus 2019 (COVID-19) provou que 
estamos corretos. A doença causou grandes perdas humanas e econômicas ao nosso 
país. Agradecemos, aplaudimos e apoiamos o trabalho incansável de pesquisadores, 
profissionais de saúde pública, prestadores de serviços de saúde e equipes de resposta 
da linha de frente para pôr fim à pandemia. 

COVID-19 continua a ameaçar a Nação e permanecerá uma presença constante em nossas 
vidas, mesmo com uma campanha de vacinação bem-sucedida. Infelizmente, esta 
pandemia não será a última. Uma liderança federal forte é crítica para permitir que a 
nação se defenda melhor contra ameaças biológicas. As lições podem e devem ser 
aprendidas com o que deu certo durante os vários estágios de resposta ao COVID-19, 
bem como com o que deu errado. 

Os Poderes Executivo e Legislativo agiram de acordo com várias de nossas 
recomendações. Mais notavelmente, o governo desenvolveu e lançou uma Estratégia 
Nacional de Biodefesa em 2018, de acordo com a terceira recomendação em A National 
Blueprint for Biodefense. Alguns membros do Congresso e funcionários das 
administrações Obama, Trump e Biden também reconheceram a terrível ameaça que os 
patógenos representam e agiram de acordo. 

Lamentavelmente, a maioria das recomendações da Comissão não foi abordada ou 
apenas parcialmente abordada antes do início da pandemia COVID-19. Se o governo 
tivesse implementado totalmente um Plano Nacional para a Biodefesa ou respondido aos 
avisos de especialistas, a Nação estaria muito mais bem preparada para o COVID-
19. Nossas recomendações não teriam evitado doenças infecciosas, mas sua adoção 
teria ajudado muito o governo federal e seus parceiros estaduais, locais, tribais, 
territoriais e não governamentais a evitar que o COVID-19 se tornasse uma pandemia. 

Instamos os setores público e privado a identificar e agir com base nas difíceis lições 
aprendidas com a atual pandemia e dar alta prioridade ao combate à contínua ameaça 
biológica à América e ao mundo. Devemos fazer isso agora. Inúmeras vidas podem ser 
salvas no futuro pela liderança federal; muitas vidas serão perdidas sem ele. 
FONTE:https://biodefensecommission.org/wp-content/uploads/2021/03/Biodefense_in_Crisis.pdf 

 



 

Cuidando de crianças fora da escola e escondidas em 
países de alta renda por meio da reabertura de escolas 
A Europa é uma das regiões mais afetadas pelo COVID-19. As escolas ainda estão 
fechadas em muitos países. Nos últimos dias, novos fechamentos foram anunciados em 
toda a França, e muitas escolas estão apenas parcialmente abertas na Alemanha, Irlanda, 
Itália e Portugal . Presumivelmente, em comparação com outros países, os países de alta 
renda se recuperarão rapidamente. Mas não devemos esquecer que nesses países já havia 
muitas crianças escondidas fora da escola antes da pandemia. 
Muitos deles podem estar nos registros escolares, mas passam muito tempo fora da 
escola. Eles podem ter sido expulsos ou suspensos, e alguns podem até ter sido 
encorajados a se retirar para manter os registros escolares em ordem. Se pensávamos que 
os problemas de comportamento de algumas crianças eram problemáticos antes de 
confiná-los por vários meses a apenas assistir a uma tela o dia todo, podemos ter uma 
surpresa desagradável quando o mundo voltar ao normal. Prepare-se para suportar esta 
“geração de confinamento” e a depressão que muitos deles sofreram nos últimos meses 
Significa explorar a possibilidade de oferecer serviços educacionais e de aconselhamento 
adicionais. As políticas de tolerância zero podem parecer reações erradas do nada, mas só 
vão agravar o problema. 
Como em qualquer país, algumas categorias de alunos têm uma probabilidade 
desproporcional de serem temporária ou permanentemente excluídos. Por uma 
estimativa na Inglaterra, por exemplo, era mais de nove vezes alunos com necessidades 
especiais eram mais propensos a serem excluídos permanentemente do que seus 
pares. Em 2017/18, representaram quase metade das 411.000 exclusões oficiais 
temporárias e 8.000 permanentes (5,1% e 0,1% da população estudantil, 
respetivamente). E isso não inclui os muitos alunos que estão "fora da matrícula", 
encorajados a cancelar voluntariamente a matrícula para evitar a expulsão formal. As 
escolas têm o poder e o incentivo para cancelar a matrícula. Os alunos evitam manchas 
em seus registros e as escolas evitam incluí-los nas estatísticas de exclusão 
disciplinar. Estimativas recentes sugerem que 1 em cada 10 alunos abandona o ensino 
secundário no país sem explicação. Cerca de 24.000 alunos, ou seja, 4 em cada 10 que 
saem sem explicação. 
Expulsão pode não ser a abordagem certa 
Embora o comportamento anti-social possa interromper significativamente o aprendizado 
de todos, a expulsão de alunos interfere em sua progressão educacional e pode perpetuar 
um ciclo de fracasso, um ciclo que pode culminar na prisão. Nos Estados Unidos, por meio 
de medidas de tolerância zero, como suspensão obrigatória e encaminhamento à 
aplicação da lei, escolas em áreas desfavorecidas podem iniciar o chamado túnel escola-
prisão. Uma suspensão ou expulsão discricionária quase triplica a probabilidade de um 



aluno entrar em contato com a justiça juvenil no ano seguinte. Adultos que já 
frequentaram escolas com taxas de suspensão acima da média experimentaram taxas de 
encarceramento entre 15% e 20% mais altas. Altas taxas de suspensão também afetam 
negativamente o desempenho educacional. No entanto, os alunos excluídos da escola 
mantêm o direito à educação, mesmo na prisão. 
As crianças são atraídas para os sistemas de justiça criminal e juvenil, muitas vezes por 
delitos menores. Essas políticas disciplinares afetam desproporcionalmente os alunos 
negros, que respondem por 31% das prisões relacionadas à escola, quase o dobro de sua 
participação no corpo discente e são suspensos e expulsos três vezes mais do que os 
alunos brancos. Em um distrito escolar do Mississippi, crianças de apenas 10 anos eram 
rotineiramente detidas e levadas para a prisão algemadas quando solicitadas pelos 
professores. Alguns foram detidos por dias antes de terem acesso a um advogado. Nas 
escolas distritais, incluindo escolas especiais, os alunos foram suspensos e expulsos por 
mais de 10 dias a uma taxa 7 vezes maior que a do estado. As meninas negras foram 
muito afetadas, visto que representam o grupo que mais cresce no sistema de justiça 
juvenil. Ao contrário de seus colegas brancos, eles receberam suspensões fora da escola, e 
não dentro dela. Em todo o país, 9,6% das meninas negras em escolas públicas primárias e 
secundárias foram suspensas fora da escola em 2013/14, em comparação com 1,7% das 
meninas brancas. 
A alta taxa de exclusão de alunos com necessidades especiais ressalta a necessidade de 
apoios de comportamento mais proativos para evitar maior marginalização e exacerbação 
das dificuldades educacionais. Nos Estados Unidos, um estudo apontou que 19,5% dos 
alunos com deficiência foram suspensos pelo menos uma vez no ano letivo. Em todo o 
país, a taxa de suspensão fora da escola para alunos com deficiência (10,6%) era o dobro 
da média nacional (5,3%). Muitas dessas crianças têm dificuldades de aprendizagem ou 
histórias de pobreza e abandono. Mesmo quando os alunos eram extremamente 
perturbadores, os professores podem ter provocado ou intensificado o comportamento e 
as regras da escola podem ter sido inadequadas. 
Alguns anos atrás, o Departamento de Polícia de Nova York assinou uma política que 
limita as responsabilidades dos policiais nas escolas públicas de Nova York; o maior 
distrito do país, atendendo 1,1 milhão de alunos. A política inicial é promissora e faz parte 
de um esforço que inclui a contratação de 285 novas assistentes sociais escolares. Seu 
objetivo é limitar as suspensões fora da escola e fornecer apoio aos educadores na prática 
de técnicas de disciplina positiva. Na semana passada, a história de uma criança de cinco 
anos em outro estado que foi algemada após se comportar mal na escola foi um lembrete 
da importância dessa abordagem ser implementada de forma mais ampla. 
As experiências causadas pelo COVID-19 têm sido um desafio extremo para todos. As 
crianças, em particular, foram penalizadas o suficiente no ano passado para precisar de 
mais punições. Se aprendemos a valorizar algo este ano, porém, é a paciência. Devemos 
usá-lo para construir ainda mais apoio para crianças com problemas de comportamento 
nos próximos meses. 
FONTE:https://educacionmundialblog.wordpress.com/2021/04/08/cuidar-a-los-ninos-no-escolarizados-y-ocultos-en-los-paises-de-
ingresos-altos-al-reabrir-las-escuelas/?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=312cae91eb-
EMAIL_CAMPAIGN_SLC+Update+2019-09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-312cae91eb-25743853 



 

LANÇAMENTO: Coerência entre Ação Humanitária e 
Cooperação para o Desenvolvimento na Educação 
Temos o prazer de anunciar o lançamento de um novo documento de 
referência: Coerência entre Ação Humanitária e Cooperação para o Desenvolvimento em 
Educação: Trabalhando juntos em contextos de crise . 

O documento visa desmistificar o conceito de coerência entre ação humanitária e 
desenvolvimento, a partir da definição de Novas Formas de Trabalho. Ele recapitula o 
conceito crítico de coerência entre a ação humanitária e o desenvolvimento, fornece uma 
visão geral dos obstáculos à coerência no setor da educação e identifica exemplos 
ilustrativos de ação coerente, bem como recomendações para fortalecer a coerência entre 
a ação humanitária e o desenvolvimento no setor da educação. 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/Humanitarian-
Development%20Coherence%20in%20Education%20v1.2%20PT%20LowRes.pdf 

 

Investir em educação cria sociedades mais resilientes 
 
De acordo com as últimas evidências, os investimentos em escolas seguras têm retorno 
econômico para a sociedade e também contribuem para a recuperação econômica. Eles 
são uma forma clara de financiar iniciativas de redução de risco do setor de educação e 
uma contribuição direta para a criação de sociedades mais resilientes. Os alunos afetados 
pelo fechamento de escolas receberão 3% a menos de renda durante sua vida 
profissional, o que significará uma perda de aproximadamente 1,5% no PIB no restante do 
século. Esses números mostram a necessidade de que as escolas e sua segurança sejam 
parte fundamental na preparação dos orçamentos nacionais, mensagem que foi 
enfatizada durante o Fórum Virtual Pré-Ministerial da Iniciativa Escolas Seguras do 
Caribe , realizado de 15 a 26 de março. com o objetivo de promover a segurança nas 
escolas do Caribe. 

FONTE:https://www.undrr.org/es/news/undrr-roamc-invertir-en-educacion-crea-sociedades-mas-
resilientes?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=312cae91eb-EMAIL_CAMPAIGN_SLC+Update+2019-
09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-312cae91eb-25743853 

 



 

ONU abre Fórum sobre Florestas realçando urgência de 
proteção e conservação 

Pandemia afetou mais de 2,7 bilhões de trabalhadores florestais no 
mundo; relatório lista perigos de ameaças à natureza contrastando com progressos na 
restauração de áreas florestais; ativista brasileira e conselheira de chefe da ONU sobre 
clima fala do papel vital da Amazônia. 
O Fórum das Nações Unidas sobre Florestas foi aberto, nesta segunda-feira, com o 
lançamento do primeiro relatório Metas Globais de Florestas 2021: Uma Visão Geral do 
Progresso.  

Nesta 16ª sessão, o presidente da Assembleia Geral, Volkan Bokzir, disse que a proteção e 
o manejo florestal são as medidas mais claras e fáceis para regular os padrões de 
precipitação e ajudar a mitigar os impactos das mudanças climáticas. 

Extinção 

Mais de 2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono são anualmente absorvidas pelas 
matas, que purificam o ar e a água, fornecem alimentos, remédios e abrigam a 
biodiversidade. Mas a velocidade de extinção de espécies é de cerca de 100 a 1000 vezes 
maiores do que a taxa de referência, destacou Bozkir. 

O novo estudo ressalta os efeitos da pandemia num setor que ajuda a superar crises. Há 
mais de 2,7 bilhões de trabalhadores na área, ou 81% da força de trabalho mundial, 
sofrendo efeitos de contrações econômicas, interrupções no comércio e restrições. 

A primeira avaliação sobre o estágio global da implementação do Plano Estratégico das 
Nações Unidas para Florestas 2030 inclui um panorama das ações já tomadas no setor 
florestal. 

A conselheira do secretário-geral sobre o clima, a brasileira Paloma Costa, falou à ONU 
News sobre o papel vital da conservação da Amazônia para a humanidade e das lições 
aprendidas com o cacique Raoni, um dos expoentes mais relevantes desse tema no Brasil. 

“A gente aprender, por exemplo, com lideranças como Raoni, como é que é resistir? Como 
é que é manter a floresta em pé e mostrar que a floresta em pé é muito mais valiosa do 
que qualquer monocultura ou pecuária que venha invadir o nosso mundo. Eu acho que a 
ideia de reflorestar a consciência vem justamente daí: do fato de que se a gente está 
consciente o suficiente, a gente por exemplo que vem de uma região como a América 
Latina, a gente vai sim se unir e lutar por uma floresta em pé. Por que a autonomia 
sempre foi e sempre será a floresta em pé.” 

Desafios globais 



Durante os últimos anos, ocorreram progressos em áreas-chave, como o aumento da área 
florestal global por meio da restauração. Mas paira ainda a ameaça de um agravamento 
do estado do ambiente natural. 

As crises atuais “sem precedentes”, além do impacto da pandemia do novo coronavírus, 
incluem efeitos crescentes das mudanças climáticas e a perda da biodiversidade. O 
relatório realça que as pessoas que dependem das florestas são vítimas e uma parte 
importante da solução de cada um desses desafios globais. 

Em relação à Covid-19 estima-se que a queda do Produto Interno Bruto mundial, em 
cerca de 4,3% em 2020, dará lugar à contração mais acentuada da produção global 
desde a Grande Depressão. 

Pobreza extrema 

A pandemia se destaca como um fenômeno global e uma emergência de desenvolvimento 
de consequências arrasadoras para os mais desfavorecidos quando cerca de 1,6 bilhão de 
pessoas dependem de florestas para subsistência, emprego e renda. O número equivale a 
um quarto da população global. 

Das pessoas que enfrentam pobreza extrema nas áreas rurais, 40% vivem em regiões de 
floresta e savana.  
Aproximadamente um quinto da população tem nas florestas a fonte de alimentos e 
renda. Entre eles estão mulheres, crianças, agricultores sem terra e outros segmentos 
vulneráveis da sociedade. 

Pessoas e comunidades 

Tendo em conta que há vários séculos as florestas fornecem redes de segurança 
socioeconômica para as pessoas e comunidades em tempos de crise, as Nações Unidas 
reiteram uma gestão sustentável em favor do desenvolvimento. 

A organização realça os benefícios econômicos, sociais, ambientais e culturais para as 
gerações presentes e futuras com um manejo florestal sustentável e a contribuição para 
Agenda 2030 para a Sustentabilidade Desenvolvimento.  

A ONU incentiva ainda o reforço de áreas como cooperação, coordenação, coerência, 
sinergias e compromisso político e ação em todos os níveis em favor das florestas. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/04/1748692?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=576290c98d-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_27_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-576290c98d-
105027597 

 



 

Construindo resiliência climática por meio de viveiros 
comerciais de árvores agroflorestais 

Este estudo de caso de resiliência climática (No.4) do Quênia é o quarto de dez estudos 
de caso preparados por organizações de produtores agrícolas e florestais (FFPOs) para o 
Forest and Farm Facility (FFF). Descreve as ações do Grupo de Autoajuda de Viveiros de 
Árvores de Lake Elementaita (LETNSHG) na busca de soluções baseadas na natureza (NbS) 
que proporcionam resiliência climática. 

O Grupo de Autoajuda para Viveiros de Árvores do Lago Elementaita é formado por 48 
proprietários de viveiros de árvores estabelecidos ao longo da rodovia Nairobi-Nakuru, na 
área de Gilgil do condado de Nakuru, no Quênia. Os membros cultivam e vendem mais de 
3 milhões de mudas anualmente. As vendas incluem uma ampla variedade de árvores e 
plantas ornamentais, espécies agroflorestais, árvores frutíferas e madeireiras, ervas e 
plantas medicinais para agricultores locais, motoristas de passagem e agências 
governamentais. Eles também fornecem serviços de consultoria sobre cultivo para os 
agricultores locais. As mudanças climáticas são percebidas como uma grande ameaça, 
com irregularidades nas chuvas, estiagens prolongadas, eventos climáticos intensos 
(incluindo inundações e tempestades de granizo) e um aumento de pragas e doenças. O 
trabalho das mulheres foi particularmente afetado porque são as principais coletoras de 
água e operárias de berçários. 

FONTE:https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/2021-01/13619IIED_new.pdf 

 

Cumprindo a promessa da Estrutura Sendai para Redução 
de Risco de Desastres em Contextos Frágeis e Afetados por 
Conflitos (FCAC) 

Este relatório discute a Estrutura Sendai para Redução do Risco de Desastres (SFDRR) que 
ajudou a reduzir o risco global de desastres, mas tem havido uma falta de progresso na 
redução do risco de desastres (RRD) para pessoas que vivem em contextos frágeis e 
afetados por conflitos (FCAC). Dadas as evidências crescentes de que a RRD não pode ser 
implementada por meio de abordagens convencionais no FCAC, esforços sérios devem ser 
feitos para entender como atender aos objetivos do SFDRR. Este artigo oferece um estudo 



de caso da programação da organização não governamental internacional GOAL que 
responde à crise prolongada na Síria, com uma discussão crítica sobre a SFDRR e como 
adaptar o alívio humanitário e a resiliência a desastres. 

O relatório tem os seguintes destaques: 

 O atual quadro SFDRR corre o risco de deixar as populações em FCAC para trás; 
 O pensamento sistêmico pode ajudar a reduzir o risco e criar resiliência no FCAC 

para progredir no SFDRR; 
 Programas altamente adaptativos são essenciais para envolver os atores locais a 

longo prazo. 

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061721000326?via%3Dihub 

 

Padrão espacial e temporal de incêndios florestais na 
Califórnia de 2000 a 2019 

Este relatório discute como a poluição ambiental, perdas de propriedades e vítimas 
causadas por incêndios florestais na Califórnia estão piorando a cada ano. Para 
minimizar a interferência dos incêndios florestais no desenvolvimento econômico e social 
e formular estratégias de mitigação direcionadas, é imperativo compreender a escala e a 
extensão das ocorrências anteriores de incêndios florestais. Neste estudo, primeiro 
investigamos as distribuições temporais de incêndios florestais passados na Califórnia, 
divididos por tamanho e causas, e analisamos as mudanças observadas nas últimas duas 
décadas em relação ao século passado. 

A tendência de incêndios florestais em diferentes escalas de tempo (anual e mensal), bem 
como a distribuição de incêndios florestais em diferentes escalas espaciais (unidades 
administrativas, divisões climáticas na Califórnia de 2000 a 2019) também foram 
estudados. Além disso, para extrair as variáveis significativas sobre o risco de ocorrência 
de incêndios florestais, análises multivariadas de variáveis ambientais e humanas com 
densidades de incêndios florestais foram realizadas. Os resultados mostram que a 
distribuição da densidade do incêndio florestal da área queimada na Califórnia está de 
acordo com as características da distribuição de Pareto. 

Nas últimas duas décadas, a frequência de incêndios florestais pequenos (<500 acres) 
causados pelo homem aumentou mais rapidamente e estão amplamente distribuídos no 
centro e oeste da Califórnia. A temporada de incêndios florestais se prolongou e os meses 
de pico avançaram de agosto para julho. Em termos das variáveis relacionadas ao risco de 
ocorrência de incêndios florestais, a temperatura, o déficit de pressão de vapor, a 



cobertura de grama e a distância de estradas são cruciais. Este estudo revela a relação 
entre as condições ambientais e sociais de fundo e a distribuição espaço-temporal dos 
incêndios florestais, que podem fornecer uma referência para a gestão de incêndios 
florestais, a formulação de planos de emergência para incêndios florestais futuros e o 
planejamento do uso futuro da terra na Califórnia 

FONTE;https://www.nature.com/articles/s41598-021-88131-9.pdf 
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