
 
Temas Abordados: Iniciativa Mundial “Construindo Cidades Resilientes, Plataforma Global para a 
Redução do Risco de Desastres – Marco de Sendai e a sua integração com Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para a 
resiliência à desastres. 

PUBLICAÇÃO: 30/08/2021 

 

Adesão da cidade de Torrinha na Inciativa Construindo 
Cidades Resilientes  

Aconteceu  em Campinas no dia 25 de agosto de 2021. 

 

Coordenador Regional DC Sidnei Furtado, Assessor  Antônio Carlos Dias , Prefeito René José Blumer e a 
Secretária de Meio Ambiente Beatriz Sousa Sávio  



 

Confirmação da adesão na Iniciativa Construindo Cidades Resilientes 

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

 

Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de São José do 
Rio Preto promove Encontro Regional para discutir Gestão 
de Riscos e  Desastres e Programa MCR 2030 da ONU 

 

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de São José do Rio Preto 

realizou no dia 3 de agosto, encontro com representantes de cidades da oitava região 

administrativa do Estado de São Paulo (REDEC/I-8), a fim de coordenar de maneira 

integrada a Gestão de Riscos e Desastres. O evento ocorreu em ambiente on-line e 

transmitido ao vivo pelo Youtube da Prefeitura, tendo a participação direta de 51 pessoas 

de 37 cidades. 

“Este é um ato importante e fundamental. À medida que dialogamos mais, temos a 

possibilidade de acertarmos mais. Teremos muito em breve a nossa região metropolitana, 

com sede em Rio Preto e, por isso, temos que pensar no coletivo, pensar a região como 

um todo”, disse o prefeito Edinho Araújo, que participou do evento direto de seu 

gabinete. Ele também propôs a criação da Defesa Civil da Região Metropolitana de São 

José do Rio Preto, para que atue de maneira mais integrada. 



A palestra foi ministrada pelo diretor da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 

Civil (COMPDEC) de São José do Rio Preto Coronel PM Carlos Lamin, e contou com a 

participação de outros integrantes do órgão, como o Subtenente PM Márcio Albuquerque, 

Sueli Veloso, José Carlos Sé e Ferdinando Ramos. O sub-coordenador do Departamento 

Estadual de Proteção e Defesa Civil Tenente-coronel PM Fauzi Salim Katibe também 

participou da abertura do evento, representando o Secretário-chefe da Casa Militar e 

Coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel PM Walter Nyakas Júnior. 

 

Lamin apresentou informações sobre conceitos, sobre os ciclos de gestão de Defesa Civil e 

destacou a importância do mapeamento de risco e elaboração de planos de contingência, 

incluindo ações de prevenção e resposta a situações de emergência. 

 

 

“Há riscos comuns que incidem em diversas 
cidades da região, como exemplo a malha 
ferroviária, que atravessa vários municípios 
transportando produtos perigosos e, por isso, 
precisamos ter um plano, coordenado com a 
concessionária da ferrovia”, afirma o Coronel. 

 

 

Durante o evento, foi apresentado, entre outros, o Plano Local de Resiliência de Rio Preto 

e a adesão do município ao Programa Construindo Cidades Resilientes (MCR 2030), da 

Organização das Nações Unidas (ONU). Lamin orientou os coordenadores de Defesa Civil a 

aderir ao programa, colocando a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 

(COMPDEC) do município à disposição para orientações no processo. 

Durante o encerramento do encontro, Lamin adiantou que o próximo encontro vai ocorrer 

a nível estadual. “Vamos compartilhar o mesmo conteúdo com todos os municípios do 

Estado por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil”, afirmou. 



A íntegra da transmissão on-line está disponível no canal da Prefeitura de Rio Preto na 
plataforma Youtube, pelo endereço 

FONTE:https://www.riopreto.sp.gov.br/defesa-civil-promove-palestra-regional-sobre-gestao-de-riscos-e-

desastres/  

FONTE:https://www.youtube.com/watch?v=DEyT1B9hYUg&feature=youtu.be  

 

Um guia de preparação para emergências de saúde animal 
- terceira edição 

As emergências de saúde animal estão evoluindo, mas permanecem entre as situações 
mais desafiadoras que um país pode enfrentar. As doenças infecciosas e outras ameaças 
têm potencial crescente para se espalhar rapidamente dentro de um país ou ao redor do 
mundo devido ao crescimento populacional, concentração de populações animais e 
intensificação do mercado, movimentação de humanos e animais e comércio global. 

Este guia internacional GEMP Essentials tem como objetivo apoiar o avanço dos principais 
componentes do gerenciamento de emergências, à medida que os países continuam os 
esforços para trabalhar e se preparar juntos. Estabelece de forma sistemática os 
elementos necessários para atingir um nível adequado de preparação e propõe uma 
abordagem para a gestão de emergências de saúde animal, incluindo todos os tipos de 
eventos, sejam eles causados por fenômenos naturais, incluindo eventos não infecciosos, 
ou por acidentes ou deliberados ação humana. O guia também inclui a abordagem One 
Health. 
Esta é uma terceira edição da publicação de 2011 Boas práticas de gestão de 
emergências: o essencial - Um guia de preparação para emergências de saúde animal 

FONTE:http://www.fao.org/3/cb3833en/cb3833en.pdf 

 

 

Alerta ao G-7: “injustiça na vacinação coloca em jogo o 
curso da pandemia”  
Um grupo de instituições que definem políticas globais de resposta à crise da Covid-19 
pediu às nações com grandes estoques de vacinas que as compartilhassem com 
programas que as distribuem para nações de baixa renda.  



Nesta sexta-feira, a Força-Tarefa de Líderes Multilaterais destacou que esta é hora de agir. 
O argumento é que tanto o curso da pandemia como a saúde do mundo estão em jogo.  

Vacinados  

A declaração conjunta lembra que menos de 2% dos adultos foram vacinados, na 
maioria dos países de baixa renda, em comparação com quase 50%  nos de alta renda.  

A Organização Mundial da Saúde e a Organização Mundial do Comércio integram o grupo 
que também envolve os diretores do Fundo Monetário Internacional e do Banco 
Mundial.   

O comunicado realça que a atual “crise de iniquidade da vacina está causando uma 
divergência perigosa nas taxas de sobrevivência do Covid-19 e na economia global”.  

África concentra a maioria de países que “não podem ter acesso à vacina suficiente para 
cumprir as metas globais de 10% de cobertura até setembro, e 40% até o final de 2021”. 
A meta da União Africana é inocular 70% da população em 2022.  

Insumos  

O apelo urgente feito ao grupo das sete maiores economias mundiais é que “cumpra suas 
promessas de compartilhamento de vacinas”, tendo em conta que somente menos de 
10% das doses prometidas foram enviadas.  

O comunicado sublinha que a entrega global das vacinas contra a Covid-19 “está 
progredindo em duas velocidades de forma alarmantemente diferentes.”  

O grupo pediu ainda a todos os países que eliminem as restrições à exportação e 
quaisquer outras barreiras comerciais aos imunizantes, bem como aos insumos médicos 
envolvidos em sua produção.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/08/1761312?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=1ca6d1be02-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_08_28_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-1ca6d1be02-105027597 

 

Cerca de 140 milhões de alunos deixam de entrar na escola 
por causa da pandemia 
Mais de 140 milhões de menores perderam o primeiro dia de aula, este ano, devido à 
pandemia em todo o mundo.  



Uma análise do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, chama a atenção para os 
problemas causados pelo fechamento prolongado de instituições de ensino, 
especialmente para alunos em estágios de desenvolvimento considerados críticos.  

Sofrimento   

A publicação revela que muitas crianças sentirão o efeito da situação em áreas além 
do aprendizado. Desgaste mental, perda de vacinação  
e alto risco de abandono escolar são algumas das consequências.  

Quanto maior o adiamento para a estreia escolar, menor a probabilidade de ingressarem 
no sistema educacional por ficarem mais expostos à violência e práticas 
como trabalho e casamento infantis.  

O Unicef diz que mesmo com ampliação do ensino a distância, pelo menos 29% dos alunos 
do ensino fundamental não foram alcançados.  

A agência apela os governos a reabrir escolas o mais rápido 
possível para a aprendizagem no formato presencial.   

Escolas fechadas   

No ano passado, uma média de 79 dias de ensino foram perdidos no mundo devido ao 
fechamento das escolas. Para cerca de 168 milhões, as escolas ficaram fechadas durante 
2020 inteiro.   

Vários deles estão no segundo ano consecutivo de ausência num período em 
se “estabelecem os fundamentos para o futuro aprendizado, com introduções à leitura, 
escrita e matemática”.  

Fora dos bancos escolares, a criança sofre uma “perda da independência, da capacidade 
de se adaptar a novas rotinas e de desenvolver relacionamentos significativos com 
professores e alunos”.   

Bem-estar   

O estudo recomenda que docentes identifiquem e abordem atrasos de 
aprendizagem, além de problemas de saúde mental e abusos que podem afetar 
negativamente o bem-estar infantil.  

A diretora-executiva do Unicef, Henrietta Fore, conta que o primeiro dia de aula é um 
momento marcante na vida de uma criança, iniciando-a em um caminho de mudança de 
vida de aprendizado e crescimento pessoal.   



Para Fore, mesmo que as aulas estejam sendo retomadas em muitas partes do mundo, 
milhões de alunos da primeira série ainda aguardam para ver o interior de uma sala de 
aula há mais de um ano.   

Outros milhões podem não ter a oportunidade durante este ano letivo. Para os mais 
vulneráveis, aumenta o risco de “nunca entrarem em uma sala de aula na vida”.  

https://news.un.org/pt/story/2021/08/1761032?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=56c9e2638c-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_08_27_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-56c9e2638c-105027597  

 

COVID-19: Torne-a a última Pandemia  
Este relatório discute como COVID-19 continua sendo um desastre global. Pior, foi um 
desastre evitável. É por isso que as recomendações do Painel Independente para 
Preparação e Resposta à Pandemia são urgentes e vitais. O mundo precisa de um novo 
sistema internacional de preparação e resposta a uma pandemia, e precisa de um rápido, 
para impedir que futuros surtos de doenças infecciosas se transformem em pandemias 
catastróficas. 

Suas principais descobertas mostram que o surto inicial se tornou uma pandemia como 
resultado de lacunas e falhas em todos os momentos críticos de preparação e resposta a 
COVID-19. 

As recomendações estão em dois conjuntos. Existem recomendações imediatas que 
visam reduzir a transmissão do COVID-19; e há recomendações que, se adotadas como um 
pacote, transformarão o sistema internacional de preparação e resposta a uma pandemia 
e permitirão que ele evite que um futuro surto de doença infecciosa se torne uma 
pandemia. 

FONTE:https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-the-Last-
Pandemic_final.pdf  

 

Painel de especialistas independentes pede reforma 
urgente dos sistemas de prevenção e resposta à pandemia 
O Painel Independente para Preparação e Resposta à Pandemia está hoje conclamando a 
comunidade global a acabar com a pandemia COVID-19 e adotar uma série de reformas 
ousadas e essenciais para prevenir a próxima crise 

Um painel dos principais especialistas está hoje convocando a comunidade global a 
acabar com a pandemia COVID-19, implementando imediatamente uma série de 
recomendações ousadas para redistribuir, financiar e aumentar a disponibilidade e 



capacidade de fabricação de vacinas e aplicar medidas comprovadas de saúde pública 
com urgência e consistência em todos os países.  

O Painel também recomenda que os governos nacionais e a comunidade internacional 
adotem imediatamente um pacote de reformas para transformar o sistema global de 
preparação e resposta a uma pandemia e prevenir uma futura pandemia.   

O Painel Independente para Preparação e Resposta à Pandemia (Painel Independente) foi 
nomeado pelo Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) em resposta a uma 
resolução da Assembleia Mundial da Saúde pedindo uma revisão independente, imparcial 
e abrangente das experiências adquiridas e lições para ser aprendido com a atual 
pandemia. A revisão também foi solicitada a fornecer recomendações para melhorar a 
capacidade de prevenção, preparação e resposta a uma pandemia global. O Painel 
divulgou suas conclusões e recomendações hoje em seu relatório principal: COVID-19: 
Torne-a a última pandemia.   

O Painel, co-presidido pelo Exmo Rt. Helen Clark, ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, e 
Sua Excelência Ellen Johnson Sirleaf, ex-presidente da Libéria, passaram os últimos oito 
meses revisando rigorosamente as evidências de como um surto de doença se tornou uma 
pandemia e nas respostas globais e nacionais. 

O relatório demonstra que o sistema atual - tanto a nível nacional como internacional - 
não era adequado para proteger as pessoas de COVID-19. O tempo que levou desde a 
notificação de um grupo de casos de pneumonia de origem desconhecida em meados de 
dezembro de 2019 até a declaração de uma Emergência de Saúde Pública de 
Preocupação Internacional foi muito longo. Fevereiro de 2020 também foi um mês 
perdido, quando muitos outros países poderiam ter tomado medidas para conter a 
propagação do SARS-CoV-2 e prevenir a catástrofe global de saúde, social e econômica 
que continua seu domínio. O Painel conclui que o sistema, tal como está agora, é 
claramente inadequado para evitar que outro patógeno novo e altamente infeccioso, que 
pode surgir a qualquer momento, se transforme em uma pandemia. 

Como a pandemia COVID-19 continua a devastar comunidades em todo o mundo, o 
Painel Independente está fazendo uma série de recomendações imediatas para 
interromper sua disseminação. Ele recomenda que:  

 Os países de alta renda com um pipeline de vacinas para cobertura adequada  
devem, junto com sua expansão, se comprometer a fornecer aos 92 países de 
baixa e média renda no Compromisso de Mercado Avançado da COVAX Gavi com 
pelo menos um bilhão de doses de vacina até setembro de 2021. 

 Os principais países produtores e fabricantes de vacinas devem se reunir, sob os 
auspícios conjuntos da OMS e da Organização Mundial do Comércio (OMC), para 
concordar com o licenciamento voluntário e a transferência de tecnologia. Se as 
ações a esse respeito não ocorrerem dentro de três meses, uma renúncia de 
direitos de propriedade intelectual nos termos do Acordo sobre Aspectos dos 



Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio deve entrar em 
vigor imediatamente. 

 O G7 deve se comprometer imediatamente a fornecer 60% dos US $ 19 bilhões 
necessários para o Acelerador de Ferramentas de Acesso ao COVID-19 (ACT-A) em 
2021 para vacinas, diagnósticos, terapêuticas e fortalecimento dos sistemas de 
saúde, e uma fórmula de repartição de encargos deve ser adotado para financiar 
tais bens públicos globais em uma base contínua. 

Cada país deve aplicar medidas comprovadas de saúde pública na escala necessária para 
conter a pandemia. A liderança de chefes de estado e governo para alcançar isso é crucial. 

O mundo também deve se preparar com urgência para evitar que um futuro surto se 
transforme em uma pandemia. Para este fim, o Painel Independente apela ao 
envolvimento dos chefes de estado e de governo para liderar os esforços para transformar 
o sistema existente. O Painel pede uma série de reformas ousadas e voltadas para o 
futuro, incluindo:   

 Estabelecer um Conselho Global de Ameaças à Saúde que manterá o 
compromisso político com a preparação e resposta à pandemia e responsabilizará 
os atores, inclusive por meio de reconhecimento e escrutínio pelos pares. Os 
países também devem adotar uma Convenção-Quadro para Pandemia nos 
próximos seis meses. 

 Estabelecer um novo sistema global de vigilância baseado em total 
transparência. Esse sistema daria à OMS autoridade para publicar informações 
sobre surtos com potencial pandêmico imediatamente, sem a necessidade de 
obter aprovação e enviar especialistas para investigar o mais rápido possível.   

 Invista na preparação nacional agora, pois será tarde demais quando a próxima 
crise chegar. Todos os governos devem revisar seus planos de preparação e alocar 
os fundos e pessoas necessários para se preparar para outra crise de saúde.   

 Transforme o atual ACT-A em uma plataforma verdadeiramente global destinada 
a fornecer bens públicos globais, incluindo vacinas, diagnósticos, terapêuticas e 
suprimentos que podem ser distribuídos de forma rápida e equitativa em todo o 
mundo - mudando de um modelo de mercado para um voltado para o 
fornecimento de bens públicos globais. 

 Focar e fortalecer a autoridade e o financiamento da OMS, inclusive 
desenvolvendo um novo modelo de financiamento para eliminar os fundos 
destinados e aumentar as taxas dos Estados Membros.   

 Criar um Mecanismo de Financiamento de Pandemia Internacional, que teria a 
capacidade de mobilizar contribuições de longo prazo (10-15 anos) de 
aproximadamente US $ 5-10 bilhões por ano para financiar a prontidão 
contínua. Também estaria pronto para desembolsar de US $ 50-100 bilhões em 
curto prazo, antecipando compromissos futuros no caso de uma declaração de 
pandemia. O Conselho Global de Ameaças à Saúde alocaria e monitoraria o 



financiamento a instituições com capacidade para apoiar o desenvolvimento de 
capacidades de preparação e resposta. 

 Os chefes de Estado e de governo devem, em uma cúpula global, adotar uma 
declaração política sob os auspícios da Assembleia Geral da ONU para se 
comprometer com essas reformas transformadoras. 

O relatório do Painel também compartilhou recomendações para países individuais, 
incluindo que chefes de estado e governo deveriam nomear coordenadores nacionais de 
pandemia que sejam responsáveis perante eles e que tenham um mandato para 
conduzir a coordenação de todo o governo para preparação e resposta à pandemia.  

Na apresentação do relatório e suas conclusões, a copresidente do painel e ex-presidente 
Ellen Johnson Sirleaf enfatizou a necessidade de uma reforma ousada: 

“Nossa mensagem é simples e clara: o sistema atual falhou em nos proteger da 
pandemia COVID-19. E se não agirmos para mudá-lo agora, isso não nos protegerá da 
próxima ameaça de pandemia, que pode acontecer a qualquer momento. ” 

“As prateleiras dos depósitos na ONU e nas capitais nacionais estão cheias de relatórios e 
análises de crises de saúde anteriores. Se suas advertências tivessem sido atendidas, 
teríamos evitado a catástrofe em que vivemos hoje. Desta vez deve ser diferente. ” 
Co-Presidente do Painel Rt Hon. Helen Clark, disse:  

“Dada a escala de devastação desta pandemia e seu impacto contínuo sobre as pessoas 
em todo o mundo, o Painel decidiu documentar totalmente o que aconteceu e por quê, e 
fazer recomendações ousadas para mudanças”. 

“As ferramentas estão disponíveis para acabar com as doenças graves, mortes e danos 
socioeconômicos causados pelo COVID-19. Os líderes não têm escolha a não ser agir e 
impedir que isso aconteça novamente. ”   
O Painel está divulgando o relatório e as recomendações em conjunto, com uma série de 
documentos de referência que incluem a cronologia confiável do que aconteceu. Este é o 
culminar de várias revisões de literatura, pesquisas originais, discussões com especialistas 
em mesas redondas e entrevistas aprofundadas e diálogo com aqueles que trabalham na 
linha de frente, com mulheres e jovens em reuniões do tipo prefeitura. Também recebeu 
contribuições online para seu trabalho. 

O Painel tem consistentemente expressado sua profunda preocupação de que o fardo 
da pandemia atual esteja sendo dividido de maneira desigual. Teve consequências 
sociais e financeiras devastadoras para os já desfavorecidos. Estima-se que até 125 
milhões de pessoas a mais foram empurradas para a pobreza extrema, enquanto mais 
72 milhões de crianças em idade escolar estão agora em risco de não conseguir ler ou 
entender um texto simples por causa do fechamento das escolas. As mulheres têm 
suportado um fardo desproporcional. A violência de gênero atingiu níveis recordes e os 
casamentos infantis aumentaram. Além disso, o mundo perdeu US $ 7 trilhões em PIB 
em 2020 - mais do que o PIB de 2019 de todo o continente africano (US $ 6,7 trilhões). A 



pandemia causou o choque mais profundo na economia global desde a Segunda Guerra 
Mundial. 

Antecedentes para Editores  

O Painel Independente foi estabelecido pelo Diretor-Geral da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) em resposta à resolução 73.1 da Assembleia Mundial da Saúde emitida em 
maio de 2020. Os Co-Presidentes do Painel são o Exmo. Helen Clark, ex-primeira-ministra 
da Nova Zelândia, e Sua Excelência Ellen Johnson Sirleaf, ex-presidente da Libéria. 

O painel independente tem um total de 13 membros, selecionados pelos 
copresidentes. Os painelistas têm uma combinação substancial de habilidades e 
experiência em doenças infecciosas, política e financiamento de saúde global e nacional, 
surtos e emergências, economia, defesa da juventude e bem-estar de mulheres e 
meninas. Eles também compartilham conhecimento do sistema internacional, incluindo 
da OMS, e experiências de processos internacionais semelhantes. 

A missão do Painel Independente é fornecer um caminho baseado em evidências para o 
futuro, baseado em lições do presente e do passado para garantir que os países e 
instituições globais, incluindo especificamente a OMS, abordem de forma eficaz as 
ameaças à saúde. Eles passaram os últimos oito meses revisando de forma independente, 
imparcial e rigorosa as evidências da propagação, ações e respostas à pandemia COVID-
19. Informações sobre os membros do painel podem ser encontradas . 

Eles realizaram inúmeras revisões de literatura, pesquisas originais e aprenderam com 
dezenas de especialistas em mesas redondas e entrevistas aprofundadas. O Painel 
também ouviu falar diretamente de pessoas que trabalham na linha de frente da 
pandemia em reuniões do tipo prefeitura e convidou qualquer pessoa que deseje fazer 
uma contribuição. 

Acompanhando o relatório principal e as recomendações, haverá uma série de 
documentos de referência:  

 Aprendendo com o passado   

 A Cronologia Incluindo Revisão de Literatura   

 Da ciência à política   

 Respostas nacionais e subnacionais   

 Impacto nos serviços essenciais de saúde   

 Acesso a suprimentos essenciais   



 Acesso a vacinas, diagnósticos e terapêuticas   

 Compreendendo a comunicação   

 Envolvimento da comunidade   

 Tratados e convenções internacionais   

 OMS - uma revisão institucional  

 O Impacto Econômico   

 O impacto social   

 Direitos humanos 

Eles serão disponibilizados publicamente no site do Painel Independente. 

FONTE:https://theindependentpanel.org/expert-independent-panel-calls-for-urgent-reform-of-pandemic-
prevention-and-response-systems/ 

 

 
Governança na era da era da complexidade: Construindo 
resiliência ao COVID-19 e futuras pandemias 
Este resumo de política visa promover uma mentalidade holística sobre a pandemia 
COVID-19 por 1) aplicando uma lente de complexidade para entender seus 
impulsionadores, natureza e impacto, 2) propor ações para construir sociedades 
resilientes a pandemias e 3) derivar princípios para governar crises sistêmicas 
complexas. Construir resiliência para prevenir, reagir e se recuperar de choques 
sistêmicos precisa se tornar um elemento central de como as sociedades são 
governadas. Isso requer uma abordagem integrada entre os sistemas de saúde, social, 
econômico, ambiental e institucional. 

Como próximo passo imediato, os governos nacionais devem criar entidades 
transdisciplinares encarregadas de avaliar os riscos sistêmicos e propor políticas e 
instituições para fortalecer a resiliência de acordo com seus respectivos contextos. Os 
investimentos devem ser proporcionais aos impactos das pandemias nas 
sociedades. Finalmente, dada a interconexão global, as iniciativas multilaterais devem 
convergir para a adoção de um plano de ação global para promover a resiliência da 
sociedade a crises sistêmicas. Crucialmente, a governança transformadora na era da 



complexidade depende da disposição de implementar ações visionárias que moldam 
sociedades resilientes, inclusivas e sustentáveis. 

FONTE:https://www.leru.org/files/GSPI-PolicyBrief_resilience.pdf 

 

Aumentando a resiliência global ao risco sistêmico: lições 
emergentes da pandemia COVID-19 
Este relatório destaca a importância da aplicação de lentes de risco sistêmico para 
ajudar a prevenir o agravamento e reduzir o impacto de futuras pandemias. Ele também 
descreve uma série de reformas essenciais necessárias nos sistemas de governança global 
para facilitar essa mudança. Isso inclui não apenas o fortalecimento e a integração das 
agendas de saúde nos sistemas de governança, mas também uma abordagem mais 
holística das causas do transbordamento de zoonoses. Ações agora para enfrentar a crise 
climática, proteger os ecossistemas e reduzir a pobreza extrema e a desigualdade podem 
amenizar as condições que permitiram o surgimento do COVID-19. Colocar isso em ação 
requer esforços redobrados além do setor de saúde para fortalecer a redução, 
prevenção e resiliência do risco de desastres, e trabalhar em silos tradicionais para lidar 
com os riscos sistêmicos. Finalmente, 

As principais recomendações incluem: 

1. Integre uma lente sistêmica ao risco de desastres 
2. Reformar e fortalecer a governança global 

o Fortalecer o multilateralismo 
o Criar e fortalecer parcerias regionais 
o Envolva todas as partes interessadas 
o Adote uma abordagem multissetorial e multidisciplinar 
o Não deixe ninguém para trás: priorize uma abordagem baseada em direitos 

FONTE:file:///C:/Users/sidne/Downloads/Emerging%20Lessons%20from%20the%20COVID-
19%20Pandemic%20for%20web%20(1).pdf 

 

Como a COVID-19 revela a natureza sistêmica dos riscos 
À medida que a pandemia global continua a causar estragos em todo o mundo, tornou-
se claro que as sociedades e os governos investiram pouco em estratégias de redução de 
risco de desastres, especialmente no que diz respeito às ameaças das mudanças 
climáticas. No entanto, os autores dizem que há lições iniciais que podem ser aprendidas 
para auxiliar uma recuperação verde e sustentável. 



1. A primeira lição inicial é que precisamos melhorar nossa compreensão de como os 
riscos se propagam e se combinam entre os sistemas e setores. 

2. Uma segunda lição inicial é sobre boa governança. A pandemia Covid-19 destacou 
a qualidade e a eficácia da governança nacional de risco de desastres. 

3. Uma terceira lição é que poucos países fizeram a inclusão adequada dos riscos 
biológicos, incluindo o gerenciamento do risco de pandemia, em suas estratégias 
nacionais e locais de Redução do Risco de Desastres. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/75325_howcovid19unveilsthesystemicnatureo.pdf 

 

Gerenciando o risco de calor  durante a pandemia de 
COVID-19 
A pandemia COVID-19 amplifica os riscos à saúde de muitas pessoas em climas 
quentes. Para reduzir as doenças relacionadas ao calor e a perda de vidas, as autoridades 
e as comunidades devem se preparar para o clima quente e as ondas de calor - além de 
controlar o COVID-19 - antes de ataques de calor extremo. As comunidades devem estar 
preparadas para atualizar e revisar as comunicações e os planos de ação de aquecimento, 
e fazer mudanças periódicas nesses planos conforme a situação muda. Onde não houver 
planos de ação de aquecimento, considere colocar um em prática. Nessas circunstâncias 
sem precedentes, ações estratégicas e colaborativas podem aumentar 
significativamente a resiliência da comunidade e do sistema de saúde para prevenir 
doenças evitáveis e morte por clima quente durante a pandemia COVID-19. 

Recomendações principais: 

 Coordenação intersetorial; 

 Sistemas de alerta e alerta precoce para a saúde térmica; 

 Comunicações e divulgação pública; 

 Redução da exposição ao calor interno; 

 Cuidado especial para pessoas vulneráveis; 

 Preparação do sistema de saúde e assistência social; 

 Planejamento urbano de longo prazo; 



 Vigilância em tempo real; e 

 Avaliação. 

FONTE:http://www.ghhin.org/assets/technical-brief-COVID-and-Heat-final.pdf  

 

COVID-19 HUB 

À medida que as atenções se voltam para o gerenciamento das consequências 
econômicas do COVID-19, os planos de recuperação nacionais e globais determinarão se 
as ameaças futuras ao bem-estar humano, às nossas economias e ao planeta serão 
mitigadas ou ampliadas. A Parceria para Ação em Economia Verde está empenhada em 
ajudar seus parceiros enquanto eles navegam pela recuperação, promovendo planos de 
economia verde inclusivos que irão criar crescimento, empregos e prosperidade para 
todos, reduzindo as pressões no planeta. 

 O OBSERVATÓRIO DE DADOS 

Como parte de um esforço contínuo para apoiar os países parceiros do PAGE, o 
Observatório de dados foi desenvolvido para rastrear os impactos socioeconômicos e de 
saúde do COVID-19, rastrear as respostas das políticas e avaliar as áreas de foco em 
potencial para a recuperação verde nos países do PAGE. Esta coleta de dados visa, em 
última instância, informar nossos parceiros e além, bem como apoiar a tomada de 
decisões que podem levar a uma recuperação sustentável de longo prazo em um mundo 
pós-COVID-19.  

À medida que as atenções se voltam para o gerenciamento das consequências 
econômicas do COVID-19, os planos de recuperação nacionais e globais determinarão se 
as ameaças futuras ao bem-estar humano, às nossas economias e ao planeta serão 
mitigadas ou ampliadas. A Parceria para Ação em Economia Verde está empenhada em 
ajudar seus países parceiros enquanto eles navegam pela recuperação, promovendo 
planos de economia verde inclusivos que irão criar crescimento, empregos e prosperidade 
para todos, reduzindo as pressões sobre o meio ambiente. 
 
Como parte de um esforço contínuo para apoiar os países parceiros do PAGE, o 
Observatório de dados foi desenvolvido para rastrear os impactos socioeconômicos e de 
saúde do COVID-19, rastrear as respostas das políticas e avaliar as áreas de foco em 
potencial para a recuperação verde nos países do PAGE. Esta coleta de dados visa, em 
última instância, informar nossos parceiros e além, bem como apoiar a tomada de 
decisões que podem levar a uma recuperação sustentável de longo prazo em um mundo 
pós-COVID-19. 



FONTE:https://datastudio.google.com/u/0/reporting/fda0ecd7-f29c-4d0d-87a2-
47cb6f91c852/page/XunTB 

 

Resposta COVID-19 

COVID-19 e turismo - Uma atualização 
A pandemia COVID-19 foi uma crise econômica e de saúde com efeitos devastadores nos 
países em desenvolvimento, especialmente aqueles que dependem do turismo. Como os 
governos tentaram proteger suas populações, bloqueios, quarentenas e grandes restrições à 
mobilidade nacional e internacional foram implementados. 

Isso, somado à decisão dos consumidores de limitar as viagens internacionais, resultou em 
uma forte contração para o setor de turismo com graves consequências econômicas, 
principalmente nos países que dependem do setor. 

O número de chegadas de turistas internacionais diminuiu 74% em 2020 em comparação 
com o ano anterior (Painel de Turismo da OMT). Em muitos países em desenvolvimento, as 
chegadas caíram 80-90%. 

O início do ano de 2021 foi pior para a maioria dos destinos, com um declínio global médio de 
88% em comparação com os níveis pré-pandêmicos, embora o verão do norte e o outono 
possam ver uma melhora significativa para alguns destinos, em particular para viagens 
domésticas e regionais . 

Os efeitos indiretos desse declínio são ainda mais devastadores, uma vez que a mão-de-obra e 
o capital permanecem sem uso e a falta de demanda por bens e serviços intermediários tem 
um efeito negativo a montante em muitos setores. 

Esta nota tenta quantificar esses efeitos e mostra como o lançamento de vacinas pode afetar 
essas estimativas. 

FONTE:https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2020d3_en.pdf 

 

Progresso desde 2015 na promoção de investimento ODS 
em economias em desenvolvimento agora em risco devido 
ao COVID-19 
Os fluxos de investimento do setor privado internacional para economias em 
desenvolvimento e em transição em setores relevantes para os objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS) caíram um terço em 2020 por causa da pandemia 
COVID-19. O valor dos investimentos greenfield recém-anunciados em setores relevantes 



diminuiu 33% e o de financiamento de projetos internacionais (usado para grandes projetos de 
infraestrutura que requerem múltiplos investidores) em 36%. 

A pandemia COVID-19 mais do que anulou o aumento no investimento dos ODS desde 2015 - o 
ano em que os ODS foram adotados. O investimento greenfield em setores de ODS em 
economias em desenvolvimento e em transição é agora quase 20% menor do que antes de 
2015, o financiamento de projetos internacionais é mais de 30% menor. O progresso feito na 
promoção e facilitação do investimento dos ODS está em risco. 

Os dados do ano completo para 2020 mostram que, exceto para as energias renováveis, onde 
o crescimento em novos projetos continuou, mas foi reduzido para menos de um quinto da 
taxa pré-COVID, a atividade de investimento caiu drasticamente em todos os setores dos 
ODS. Nos setores de infraestrutura e infraestrutura (incluindo serviços públicos e 
telecomunicações), os anúncios de financiamento de projetos internacionais foram 60% 
menores em valor. Os valores do projeto greenfield em alimentos e agricultura, água e 
saneamento, saúde e educação foram todos um a dois terços mais baixos do que em 2019. 

O declínio no investimento relevante para ODS foi muito maior nas economias em 
desenvolvimento e em transição do que nos países desenvolvidos. No último grupo, os ganhos 
em investimentos em energia renovável e infraestrutura digital são um primeiro sinal do efeito 
assimétrico que os pacotes de apoio público em larga escala nos países desenvolvidos terão 
nas tendências globais de investimento ODS. 

Entre as economias em desenvolvimento e em transição, o impacto da pandemia é mais 
pronunciado nas regiões mais pobres. O investimento relevante para ODS caiu 39% na África, 
40% na América Latina e Caribe, 23% na Ásia e 28% nas economias em transição. Em contraste 
com quedas significativas em outras regiões, no entanto, o financiamento de projetos 
internacionais na Ásia em desenvolvimento diminuiu apenas 13%. 

O declínio nos países menos desenvolvidos (LDCs) é particularmente preocupante. Houve 31% 
menos anúncios de projetos greenfield nos setores de ODS nos PMDs, e o número de negócios 
de financiamento de projetos diminuiu 23%. 

A perspectiva de investimento nos ODS é altamente incerta: os desenvolvimentos futuros 
dependerão da duração da crise de saúde e da eficácia das intervenções políticas para 
mitigar seus efeitos econômicos. Medidas de política para facilitar o investimento nos ODS 
( Monitor de Política dos ODS da UNCTAD, dezembro de 2020 ), bem como a cooperação para 
o desenvolvimento e o apoio financeiro aos países em desenvolvimento, serão importantes 
para determinar a trajetória do investimento nos ODS. Os investimentos em WASH e no setor 
de saúde, ambos fracos antes da pandemia e gravemente afetados por ela, parecem 
destinados a receber maior atenção. 

FONTE:https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcbinf2020d9_en.pdf 

 

 

 



 

Promovendo Sinergia e alinhamento: entre adaptação às 
mudanças climáticas e redução do risco de desastres no 
contexto dos Planos Nacionais de adaptação 
Esta publicação é um suplemento das Diretrizes Técnicas do NAP da UNFCCC. 

O suplemento enfoca particularmente as oportunidades que o processo do Plano 
Nacional de Adaptação (NAP) oferece às autoridades nacionais e partes interessadas para 
a integração de abordagens centradas no risco e na criação de sinergias e conexões 
eficazes com os esforços de redução do risco de desastres. Deve ser usado em conjunto 
com as diretrizes do NAP10, pois usa os quatro elementos descritos naquele documento 
como base. 

Também foi desenvolvido para promover uma melhor compreensão do processo de 
formulação e implementação dos NAPs (processo do NAP) e para identificar sinergias com 
as Estratégias Nacionais de RRD, com a visão final de alcançar um desenvolvimento 
resiliente. 
Esta orientação também descreve algumas considerações que podem ser tomadas pelas 
autoridades de planejamento (por exemplo, ministérios do planejamento, finanças, etc.) 
nos processos de planejamento nacional para abordar de forma abrangente os riscos 
climáticos e de desastres no planejamento do desenvolvimento. 

Esta nota de orientação destina-se às autoridades nacionais que lideram o processo de 
desenvolvimento e / ou atualização do NAP, bem como a todos os atores e partes 
interessadas que contribuem para o desenvolvimento do NAP, especialmente nos países 
menos desenvolvidos (LDCs). Esses profissionais já estão familiarizados com as Diretrizes 
Técnicas do NAP desenvolvidas pelo 
Grupo de Especialistas dos Países Menos Desenvolvidos (LEG) e têm buscado 
contribuições adicionais para integrar abordagens centradas no risco e boas práticas de 
RRD relacionadas no desenvolvimento e implementação dos NAPs. 
O documento também pode ser usado por autoridades de gestão de risco de desastres 
para entender melhor o processo de formular e implementar NAPs e sinergias com o 
desenho da estratégia de RRD e, portanto, fornecer suporte e contribuir para seu 
desenvolvimento. 
Esta orientação também descreve algumas considerações que podem ser tomadas pelas 
autoridades de planejamento (por exemplo, ministérios do planejamento, finanças, etc.) 
em processos de planejamento nacional para abordar de forma abrangente os riscos 
climáticos e de desastres dentro do planejamento de desenvolvimento e efetivamente 
moldar o desenvolvimento resiliente. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publication/promoting-synergy-and-alignment-between-climate-change-
adaptation-and-disaster-risk?utm_source=PreventionWeb&utm_campaign=85efcaaf49-



PreventionWeb+Newsletter%3A+Knowledge+base+highlight&utm_medium=email&utm_term=0_b73053c1c6-
85efcaaf49-363608026 

 

 

Novo guia promove contribuição de florestas centrada em 
recursos hídricos 
A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, lançou a 
primeira publicação global que orienta a contribuição florestal centrada em recursos 
hídricos. 

As matas protegem os solos e as áreas costeiras da erosão, bem como de inundações e 
avalanches. Juntos, estes recursos são conhecidos como serviços ecossistêmicos 
relacionados à água.  

Proteção 

O guia defende que haja prioridade no manejo florestal com foco em questões como 
gestão, monitoramento e avaliação das matas. A apresentação foi feita por ocasião da 
Semana Mundial da Água, que termina nesta sexta-feira. 

De acordo com a agência, três quartos da água doce acessível do mundo vêm de bacias 
florestais. Mas somente 12% das matas do mundo estão especialmente reservadas para 
a proteção do solo e das águas. 

A FAO realça que fechar lacunas em áreas como ciência, prática e política é essencial para 
melhorar o manejo florestal. 

O uso da água para fins agrícolas, industriais, ambientais e domésticos está entre as 
maiores contribuições das bacias hidrográficas num momento em que grandes cidades 
globais dependem cada vez mais de bacias hidrográficas florestadas.  

Risco  

A agência destaca que ainda que dois terços de suprimentos urbanos do recurso 
melhoraram de qualidade com ações de manejo florestal como proteção, restauração ou 
redução de combustível florestal para minimizar o risco de incêndios. 

A vice-diretora-geral da FAO, Maria Helena Semedo, a segurança da água é um desafio 
global significativo, com repercussões em setores como agricultura, produção de energia, 
necessidades básicas e ecossistemas de apoio”. 



Ela apontou os desafios da mudança climática e crescimento da população como fatores 
que estão aumentando a pressão sobre os ecossistemas.  

Agenda 2030 

Ela lembrou que é preciso reconhecer que as florestas desempenham um papel 
essencial na segurança da água e priorizar o recurso no manejo florestal e nas decisões 
de governança.” A conexão florestal e hídrica é essencial para o cumprimento da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.  

O tema é especialmente tratado nos Objetivos 6 sobre Água Limpa e Saneamento, no 14 
acerca da Vida abaixo da Água, no 15 sobre a Vida na Terra e o 13 Ação Climática. 

Segurança 

A contribuição de florestas e árvores é vital para o ciclo da água, que inclui regular a 
quantidade, a qualidade e o tempo de uso do recurso.  

Para as matas a expectativa é que sejam a solução natural para lidar com questões como 
segurança hídrica e ajuda a garantir uma qualidade suficiente de água para apoiar 
comunidades e ecossistemas resilientes. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/08/1761132?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=1ca6d1be02-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_08_28_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-1ca6d1be02-105027597 

FONTE:http://www.fao.org/3/cb6473en/cb6473en.pdf  

 

Prática baseada em evidências para preparação e resposta 
a emergências de saúde pública 

Quando as comunidades enfrentam emergências de saúde pública complexas, as 
agências estaduais locais, tribais e territoriais de saúde pública devem tomar decisões 
difíceis sobre como responder com eficácia. O sistema de prontidão e resposta a 
emergências de saúde pública (PHEPR), com sua missão multifacetada de prevenir, 
proteger contra, responder rapidamente e se recuperar de emergências de saúde pública, 
é inerentemente complexo e abrange políticas, organizações e programas. Desde os 
eventos de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos investiram bilhões de dólares e 
quantias incomensuráveis de capital humano para desenvolver e melhorar a preparação e 
a infraestrutura para emergências de saúde pública para responder a uma ampla gama de 
ameaças à saúde pública, incluindo doenças infecciosas, desastres naturais e eventos 
químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. 

FONTE:https://www.nap.edu/catalog/25650/evidence-based-practice-for-public-health-emergency-
preparedness-and-response 



 

Emergência e resiliência 

Planejamento para emergências 

A OIE é baseada em princípios de solidariedade e transparência e encoraja fortemente 
os Países Membros a apoiarem uns aos outros no planejamento e resposta a 
emergências de doenças animais. 
 
A preparação é a base do planejamento para emergências de saúde animal. Os planos 
devem ser adaptados ao propósito, aos recursos e ao contexto local pretendidos e devem 
ser testados e revisados regularmente para permanecerem eficazes. 
 
Nesta página, você encontrará exemplos de planos de gestão de emergência de saúde 
animal (também conhecidos como planos de contingência) e outros recursos que 
acompanham o planejamento de emergência. 
 
Planos de emergência: 
 
Ao clicar em uma das regiões do mapa abaixo, você pode ver alguns exemplos de planos 
de manejo de emergência (para animais terrestres e aquáticos). 
 
Embora a OIE recomende que os Países Membros tenham um plano de gestão de 
emergências, ela não intervém nos planos nacionais. Portanto, o fato de um plano 
aparecer ou não nesta página não significa que a OIE o endossa ou não. 
 
Os planos desta página foram publicados com a permissão de seu autor (ou proprietário), 
em seu formato e idioma originais. Alguns são acessados por meio de links nos portais dos 
respectivos governos e outros são apresentados em formato pdf. 

FONTE:https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/gestiondesastres-esp.pdf  

 

Sistema para análise de riscos zoosanitários associados a 
animais derivados de biotecnologia: o ponto de vista 
canadense 



Os autores descrevem o sistema usado pela Agência Canadense de Inspeção de Alimentos 
para determinar os riscos à saúde animal apresentados por animais derivados da 
biotecnologia e seus derivados. Esses riscos são uma das várias preocupações regulatórias 
no Canadá (outros são, por exemplo, saúde humana ou meio ambiente). O processo de 
análise de risco começa com a identificação de perigos, continua com uma determinação 
de risco para cada um desses perigos e termina com o processo de gestão e comunicação 
dos riscos existentes. 

FONTE:https://web.oie.int/boutique/extrait/05moreau5160.pdf 

 

Protocolo de Cartagena sobre biossegurança: interações 
entre a Convenção sobre Diversidade Biológica e a 
Organização Mundial de Saúde Animal 

O Protocolo de Cartagena sobre biossegurança é um acordo internacional - aprovado em 
29 de janeiro de 2000 como um acordo adicional à Convenção sobre Diversidade 
Biológica - que trata dos efeitos adversos potenciais dos organismos vivos 
modificados. Ele se concentra principalmente em movimentos transfronteiriços e, 
portanto, é aplicável ao comércio internacional. Seu texto inclui disposições relativas à 
tomada de decisões na área de importações, avaliação e gestão de riscos, troca de 
informações, documentação, capacitação, conformidade, responsabilidade e reparação, 
conscientização da opinião pública e participação e considerações 
socioeconômicas. Tendo em conta a sua esfera de aplicação, Podem surgir casos em que o 
comércio de organismos vivos modificados também esteja dentro do mandato de 
organizações internacionais existentes, como a Organização Mundial de Saúde Animal 
(OIE) e outros órgãos reguladores. Consequentemente, a colaboração entre o 
Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica e a Organização Mundial da 
Saúde Animal pode ser útil para abordar questões como avaliação e gestão de riscos, 
troca de informações, requisitos de documentação e procedimentos a serem aplicados no 
caso de movimentos transfronteiriços involuntários. Este artigo examina as disposições 
fundamentais do Protocolo e destaca os aspectos do Acordo de interesse para a atividade 
de diferentes organizações internacionais. 

FONTE:https://web.oie.int/boutique/extrait/03sendas1930.pdf 

 

O Sistema Nacional de Gestão de Incidentes como um 
mecanismo de resposta a emergências interinstitucional 



O autor descreve sucintamente a criação de um sistema universal de gerenciamento de 
incidentes comum a todos os órgãos governamentais nos Estados Unidos da América, 
denominado Sistema Nacional de Gerenciamento de Incidentes. O sistema foi 
incorporado ao Plano de Resposta Nacional e aos protocolos das agências do 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), usando como modelo o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Incidentes Interinstitucionais do Serviço Florestal do 
país. Este modelo posicionou o USDA para intervir de forma mais eficaz em uma ampla 
variedade de emergências que afetam a agricultura americana, incluindo desastres 
naturais (terremotos, inundações, furacões, pragas ou surtos de doenças e incêndios 
florestais ou outros) 

FONTE:https://web.oie.int/boutique/extrait/19anelli223231.pdf 

 

A erradicação da peste suína africana no Brasil, 1978-
1984 

O episódio de peste suína africana no Brasil ocorreu em decorrência do aumento dos 
surtos na Europa e do intercâmbio comercial e turístico entre Espanha, Portugal e Brasil 
nesse período. A erradicação da doença, as medidas para o abate de suínos, o descarte 
das carcaças e o isolamento das fazendas afetadas tiveram forte repercussão na mídia, 
gerando significativo impacto socioeconômico. Foi proibido criar porcos em lixões e 
alimentá-los com gordura considerada de risco sanitário. Tanto as análises feitas no Brasil 
quanto as consultorias nacionais e internacionais de pesquisadores de laboratórios de 
referência concluíram que a doença se espalhou do Rio de Janeiro para outros estados, 
conforme consta em relatórios oficiais. Após as ações emergenciais, foi implantado um 
programa de controle sanitário que possibilitou a melhoria da qualidade do setor 
suinícola. O autor descreve a vigilância epidemiológica da peste suína africana, peste suína 
clássica e doenças afins, biossegurança na suinocultura e o plano de ação emergencial 
com treinamento em saúde animal para médicos veterinários e agentes sociais. Os 
resultados do programa de erradicação foram excelentes, apesar da discussão sobre o uso 
do rifle sanitário em um país com graves problemas sociais. Em 2004, o Brasil era o quarto 
maior produtor e exportador de carne suína do mundo, com uma produção de 
2.679.000 toneladas e um volume de exportação de 508. 

FONTE:https://web.oie.int/boutique/extrait/07lyra93103.pdf  

 

 



 

Opinião pública e comunicação de risco em relação a atos 
de bioterrorismo contra animais e plantas 

O autor examina a proibição internacional absoluta do uso de doenças para atacar 
humanos, animais ou plantas, e observa a esse respeito que vários países lançaram no 
passado programas com essa finalidade. Também analisa as atividades atualmente 
realizadas por organizações intergovernamentais como a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) ou a 
Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) para neutralizar a ameaça de ataques contra 
humanos, animais ou plantas. Para conter os ataques intencionais, devem ser 
desenvolvidas medidas que estejam em linha com as atualmente aplicadas na luta contra 
os surtos infecciosos naturais ou acidentais. Por último, o autor avalia o risco e a forma 
como é percebido pelo público em geral e considera que tipo de comunicação a este 
respeito é necessária e a quem deve ser dirigida. Um mandato claro deve ser dado à FAO 
e à OIE para ser capaz, quando chegar a hora, de lidar com surtos de doenças ou 
contaminação, seja acidental ou intencional, da cadeia de abastecimento alimentar. 

FONTE:https://web.oie.int/boutique/extrait/05pearson7182.pdf 

 

Melhorar a gestão para prevenir e controlar doenças 
animais emergentes e reemergentes 

Com a crescente globalização, as doenças dos animais, principalmente as transmissíveis ao 
homem, têm influência imediata e planetária na economia e na sociedade. Este fato, 
ilustrando eloquentemente a atual epizootia de influenza aviária no sudeste da Ásia e 
Europa Oriental, demonstra claramente a grande importância dos Serviços Veterinários 
(SV) nacionais na prevenção e detecção rápida de doenças animais e na resposta eficaz à 
ameaça. Para que os Serviços Veterinários cumpram esta missão, deve haver mecanismos 
legislativos e governamentais apropriados e um sistema oficial para controlar a qualidade 
e confiabilidade de seu trabalho, elementos que estão claramente ausentes em muitos 
países em desenvolvimento e em transição. 

FONTE:https://web.oie.int/boutique/extrait/31vallatmallet389401.pdf 

 



 

Fatores que influenciam a aceitação da rastreabilidade na 
cadeia de abastecimento alimentar dos Estados Unidos 
da América 

A demanda mundial por mais programas de garantia de qualidade alimentar e segurança 
sanitária, a intensificação da competição global, a evolução das regras e regulamentos 
governamentais, barreiras políticas e comerciais, terrorismo biológico e os requisitos para 
preservar a identidade dos alimentos nos mercados mundiais estão influenciando os 
alimentos cadeia de abastecimento de todo o planeta. Para atender às novas demandas 
do mercado, todos os fornecedores da cadeia devem se adaptar a esse cenário mundial 
em constante mudança. A visibilidade total dos recursos deve ser mantida na produção, 
processamento, armazenamento e trânsito de alimentos. 

FONTE:https://web.oie.int/boutique/extrait/24cheek313319.pdf  
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INFORMAÇÕES 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7 

          http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html  

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

        CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - UNICAMP 

       https://ceped.cpa.unicamp.br/ 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

        COODENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE SÃO PAULO 

        http://www.defesacivil.sp.gov.br/atualizacao-cidades-resilientes/  

                    

 


