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Fundo de População da ONU discute políticas públicas e
dados sociodemográficos
O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) participou na semana passada (23 a
26) de evento na cidade de Puebla, no México, sobre população, desenvolvimento
sustentável, políticas públicas e avanços nos dados sociodemográficos.
O 8º Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de População (ALAP)
reuniu representantes de academia, governo e instituições que trabalham com temas
populacionais.
O encontro, que acontece a cada dois anos, discutiu as relações entre população e temas
como desenvolvimento territorial, educação, saúde e políticas públicas. O evento teve
apoio do UNFPA de diversos países da América Latina, da academia, de agentes sociais
e organizações internacionais.
Na mesa de abertura, Verónica Zavala, presidente da ALAP, reforçou o compromisso da
associação com a agenda de população e desenvolvimento. “Nenhum desenvolvimento
será completo se não conseguirmos avançar na redução das desigualdades”, disse.
O diretor regional do UNFPA na América Latina e no Caribe, Esteban Caballero, lembrou
que as interseções entre população e desenvolvimento sustentável são muitas e
irrefutáveis. Segundo ele, os exemplos passam pelas relações de população com meio
ambiente, desenvolvimento de novos padrões de consumo e produção, até a superação
das desigualdades no acesso aos serviços de saúde.
“A perspectiva da população é fundamental para poder encontrar a maneira concreta
de não deixar ninguém para trás, começando pelos mais vulneráveis. É também para
salvaguardar a integralidade da Agenda 2030”, disse o diretor.

Caballero também ressaltou a importância de reunir profissionais e acadêmicos de toda
a América Latina para multiplicar as vozes daqueles que falam e fazem defesa da
implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). “Uma
comunidade de pesquisa acadêmica e científica, como a reunida neste congresso, tem
um papel a desempenhar e pode dar a essa mensagem de civilização que é a
sustentabilidade, o peso que ela exige”, ressaltou.
Este ano, o UNFPA Brasil apoia e participa da organização, em conjunto com a Rede de
Projeções e Produção de Dados Demográficos da ALAP – PRODATOS, do evento paralelo
ao encontro, chamado “Novas Metodologias e Fontes de dados sociodemográficos para
o monitoramento de Políticas Públicas”.
O objetivo do evento paralelo é contribuir para as discussões entre especialistas sobre
os avanços já alcançados em termos de novas metodologias e fontes de dados e sua
importância, especialmente no contexto de rápidas transformações demográficas e da
implementação e monitoramento de agendas internacionais, como Agenda 2030 e
Agenda do Cairo.
O oficial para população e desenvolvimento do UNFPA no Brasil, Vinícius Monteiro,
moderou a mesa “Registros administrativos e censos populacionais e habitacionais na
América Latina, complementos ou substitutos?”.
A atividade contou com a presença de Liliana Acevedo, representante da entidade
responsável pelo planejamento, levantamento, processamento, análise e disseminação
das estatísticas oficiais da Colômbia; Elva Dominga Dávila Tanco, do Instituto de
Estatística e Informática (INEI) do Peru; Frederico Seguí, do INE Uruguai; Daniel Macadar,
do UNFPA Uruguai; e Enrique Pelaez, da Universidade Nacional de Córdoba.
“O uso de registros administrativos para produzir dados estatísticos e apoiar a realização
de censos é algo que traz muitos benefícios, mas os desafios, por outro lado, são muito
grandes. A troca de experiências entre os países da região é fundamental para que
possamos continuar avançando”, disse o oficial.
O objetivo da mesa foi discutir a quantidade de informação que pode ser usada, os
conteúdos temáticos e questões operacionais dos censos populacionais e habitacionais
na América Latina e os registros administrativos, que podem ser usados como
complementos para os censos ou como uma fonte independente. Medir a qualidade da
cobertura do censo ou, como diversos especialistas propõem, melhorar até o ponto de
substituir os censos populacionais da forma como os conhecemos hoje.
O congresso da ALAP teve plenárias, mesas redondas, apresentação de trabalhos e
pôsteres, lançamentos de livros e workshops. São mais de 30 instituições parceiras que
têm como foco acabar com a pobreza em todas as suas dimensões, reduzir as
desigualdades, buscar a segurança do planeta e a paz entre os povos, respeitando e
cuidando do meio ambiente.
FONTE:https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/em-evento-no-mexico-unfpa-discute-politicas-publicas-eavancos-nos-dados-sociodemograficos

Eventos em 29 cidades brasileiras
desenvolvimento urbano sustentável

discutem

O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT)
promove ou apoia até o fim de novembro o Circuito Urbano 2018, uma série de 63
eventos em 29 cidades brasileiras com o objetivo de comemorar o “Outubro Urbano”,
mês em que a organização lembra o Dia Mundial do Habitat e o Dia Mundial das Cidades.
Os eventos promovem reflexões sobre questões urbanas, compartilhando
conhecimentos e experiências. O Outubro Urbano é uma plataforma para debate entre
atores sobre como implementar os compromissos da Nova Agenda Urbana, adotada em
Quito na Conferência Habitat III em 2016, que representou a renovação do compromisso
global para tornar as cidades e os assentamentos humanos mais inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis.
O ONU-HABITAT é a agência da ONU responsável por promover o desenvolvimento
urbano sustentável e a moradia adequada para todos e todas. A agência também busca
dar visibilidade e estimular o debate acerca da implementação dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 11, que prevê tornar as
cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
A cada ano, o ONU-HABITAT seleciona um tema diferente para promover os resultados
positivos da urbanização ou para enfrentar desafios específicos que dela resultam.
O “Outubro Urbano 2018” iniciou-se com o Dia Mundial do Habitat na primeira segundafeira do mês (este ano, dia 1º de outubro), com o tema “Gestão Municipal de Resíduos
Sólidos”, e termina com a celebração do Dia Mundial das Cidades, celebrado no dia 31
de outubro, que este ano tem o tema “Construindo cidades sustentáveis e resilientes”.
O circuito tem como objetivo promover o debate em todo o Brasil sobre os temas de
gestão de resíduos sólidos, resiliência e sustentabilidade nas cidades, e conscientizar
sobre a importância local das agendas globais de desenvolvimento sustentável.
Segundo Rayne Ferretti, oficial nacional para o Brasil do ONU-HABITAT, as iniciativas têm
permitido a formação de uma rede de atores-chave e a identificação das principais
perspectivas, estado da arte e prioridades de cada tema relacionado às cidades no Brasil.
Os eventos selecionados contaram com o apoio institucional do ONU-HABITAT, acesso
a documentos e mídias importantes sobre o desenvolvimento urbano sustentável, além
da divulgação do evento nas redes sociais da agência das Nações Unidas e a
possibilidade de participação de um representante da organização no evento.
Esta foi a primeira edição do circuito e, considerando a adesão e resultados, o ONUHABITAT já anunciou que realizará o Circuito Urbano 2019, que terá novos temas

FONTE:https://nacoesunidas.org/agencia/onuhabitat/
FONTE:http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf

Após eleição de Bolsonaro, secretário-geral da ONU diz
que espera continuar cooperação com Brasil
Em coletiva de imprensa na segunda-feira (29), o porta-voz do secretário-geral da ONU
António Guterres afirmou que o dirigente máximo das Nações Unidas espera continuar
a cooperação e “a relação muito importante” com o Brasil quando o novo presidente,
Jair Bolsonaro, assumir o cargo. Segundo Guterres, o Estado brasileiro “tem um papel
crítico a desempenhar em muitos dos temas que estão na agenda da ONU”.
Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral, disse em Nova Iorque que Guterres
“parabeniza o povo brasileiro pelo seu espírito democrático, evidenciado na sua
participação (nas eleições do último domingo)”. O chefe da ONU ressaltou ainda “a
importância das contribuições do Brasil para a Organização” e disse que espera
“continuar com a colaboração”.
“O povo brasileiro participou de um exercício democrático bastante vibrante. O
secretário-geral espera continuar com a cooperação que manteve com o Brasil quando
o novo presidente assumir o cargo”, completou Dujarric.
Também sobre a vitória de Bolsonaro, a presidente da Assembleia Geral da ONU, María
Fernanda Espinosa, afirmou que espera “continuar o trabalho com o Brasil”. “É um
Estado-membro muito importante e, como sabemos, um membro fundador da
Organização”, disse a porta-voz da dirigente, Monica Grayley, também em coletiva de
imprensa na sede das Nações Unidas.
“A presidente acredita que o diálogo é a melhor ferramenta para processos políticos em
todos os lugares”, completou a representante de María Espinosa.
De acordo com a porta-voz, a presidente espera prosseguir o trabalho com o Brasil para
implementar a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. Esse marco
internacional reúne objetivos ambiciosos para acabar com a fome e a pobreza, reduzir
desigualdades sociais, combater as mudanças climáticas, promover saúde e educação
de qualidade e eliminar a violência contra as mulheres.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/10/1645292

Os telefones celulares podem melhorar a preparação para
desastres? Uma análise baseada em pesquisas sobre o
impacto do AtmaGo
O objetivo deste estudo é entender os potenciais benefícios e desvantagens do uso de
sistemas de Tecnologia da Comunicação da Informação (TIC) para comunicar relatórios
de emergência e informações de RRD. O estudo se concentra em um aplicativo
específico, o AtmaGo, que foi lançado na Indonésia em 2015. Desenvolvido com o
conceito de crowdsourcing, o AtmaGo permite que seus usuários compartilhem
informações relacionadas a desastres em tempo real, bem como divulguem informações
de RRD, como para se preparar e prevenir desastres. Particularmente na área de Jacarta,
o AtmaGo também fornece alertas de fontes governamentais diretamente aos usuários.
Este estudo visa estimar melhor o impacto potencial do AtmaGo na melhoria da
preparação e resposta a desastres na Indonésia. Os pesquisadores entrevistaram
usuários e não usuários da AtmaGo em cinco bairros da área da Grande Jacarta com a
intenção de compreender: 1) como as pessoas recebem avisos de emergência e
informações de RRD; 2) se a AtmaGo pode fornecer essas advertências de forma viável;
) os benefícios potenciais de sistemas de alerta bem-sucedidos em termos de danos
evitados, bem como a prevenção de mortalidade e morbidade.
Esta pesquisa resultou em nove descobertas principais:











1. Há um uso crescente de plataformas de mídia social como o AtmaGo como
fonte de informações e alertas sobre desastres.
2. Alertas de emergência e informações relacionadas à RRD podem ajudar os
usuários a tomar medidas preventivas eficazes: 30% dos usuários da AtmaGo que
recebem avisos tomam medidas preventivas, como mover objetos de valor,
avisar vizinhos ou evacuar.
3. Com base na pesquisa, os alertas de emergência da AtmaGo podem reduzir os
danos à propriedade causados por inundações e outros desastres em US $ 324
por domicílio por ano para residentes na região de Jacarta, supondo que ações
efetivas possam reduzir os danos em cerca de 50%.
4. Se a AtmaGo atingir uma escala de 5% a 10% dos domicílios na área de Jacarta,
isso equivaleria a um benefício de danos evitado de US $ 53 milhões a US $ 106
milhões por ano, supondo que 30% dos usuários realizem ações efetivas que
reduzam danos 50%.
5. Ao melhorar a resposta da comunidade às inundações e outras emergências,
a AtmaGo também pode reduzir os custos de assistência médica em uma média
de US $ 14 por domicílio por ano para os moradores da região de Jacarta.
6. Se a AtmaGo atingir uma escala equivalente a 5% a 10% da população de
Jacarta, o estudo estima que isso poderia reduzir os gastos com saúde em US $







2,3 milhões a US $ 4,6 milhões por ano, supondo que 30% dos usuários realizem
ações efetivas que reduzam danos 50%.
7. Entre um grupo de 100.000 pessoas saudáveis, a AtmaGo pode economizar o
equivalente a 643 anos de vida ao considerar a morbidade e mortalidade
causadas por inundações e outros desastres. Esta métrica foi medida usando
DALYs (Disability Adjusted Life Years), enquanto se presume que uma ação
efetiva pode reduzir os impactos em cerca de 50%.
8. A AtmaGo também contribui para a melhoria da coesão social, que tem sido
associada a uma melhor resposta da comunidade aos desastres. De acordo com
a pesquisa, 79% dos usuários acharam o AtmaGo útil ou muito útil para conectálos à comunidade. Além disso, 67% dos entrevistados consideraram a AtmaGo
útil ou muito útil para ajudá-los a se prepararem para os desastres.
9. Embora os pesquisadores reconheçam que nem todas as pessoas que
recebem um alerta vão tomar medidas, 68% dos usuários relataram
compartilhar informações que encontraram na AtmaGo com outras pessoas e,
entre os que compartilharam, 13% deles proliferaram relatórios de
desastres. Cada usuário, em média, compartilhou as postagens do AtmaGo com
mais de 28 outras pessoas.

FONTE:https://atmaconnect.org/wp-content/uploads/2018/10/AtmaGo-CIPG-2018-Can-mobilephones-improve-disaster-preparedness_fin.pdf

Austrália: Salve o novo aplicativo de tempestade para
cientistas cidadãos
Se você é um caçador de tempestades ou apenas alguém que ama o teatro do vento,
raios, chuva forte e granizo quando uma tempestade passa, então você está
perfeitamente posicionado para ajudar na ciência do clima.
Pesquisadores da Escola de Terra, Atmosfera e Meio Ambiente da Universidade Monash
e o Centro de Excelência ARC para Extremos Climáticos desenvolveram um novo
aplicativo, o WeatheX no IOS e no Android.
O WeatheX pretende envolver os cientistas cidadãos para relatar e fotografar
observações de granizo, ventos fortes, tornados e inundações.
É uma pesquisa importante porque a própria natureza dos eventos de tempestades
muitas vezes os torna difíceis de prever com precisão e as redes esparsas de observação
raramente capturam o quadro completo à medida que se desdobram.
“Eventos de chuvas extremas acontecem frequentemente em áreas muito localizadas você pode ter uma chuva em uma área e cinco minutos de carro ainda está seca - então
é muito difícil obter observações úteis quando as estações de gravação estão tão

distantes”, disse um dos os pesquisadores por trás do aplicativo WeatheX, Professor
Christian Jakob da Monash University
"Se os cientistas cidadãos puderem nos ajudar a preencher essas lacunas, então
poderemos obter mais detalhes desses eventos extremos e potencialmente melhorar
nossa compreensão de como eles se desenvolvem, o que poderia melhorar nossa
previsão de eventos climáticos severos e seus impactos prováveis".
Como o aplicativo é apenas sobre como obter boas observações, o foco do relatório é o
evento e não os usuários do aplicativo. A privacidade é primordial. Os usuários
permanecem anônimos, sem números de celular, nomes ou endereços de e-mail
necessários.
A única informação que o aplicativo coleta é a localização (os nomes das ruas não estão
incluídos), o tipo de evento climático (granizo, vento, enchente, tornado), descrições do
evento e uma foto, se uma for tirada. Todas as fotos possuem todos os recursos de
identificação, como chapas de matrícula e faces removidas.
Toda essa informação é então reunida em um banco de dados no qual os pesquisadores
podem visualizar dados que mostram o movimento, o desenvolvimento, as mudanças e
os impactos de qualquer sistema de tempestade à medida que isso acontece. Esses
dados também serão disponibilizados para o Australian Bureau of Meteorology para sua
pesquisa.
Simplesmente obter essas observações de uma rede de cientistas cidadãos ajudará os
pesquisadores do clima a enfrentar alguns dos maiores desafios no campo.
A compreensão das chuvas continua sendo uma área de pesquisa difícil. Os modelos
climáticos e climáticos lutam para reproduzir as chuvas regionais devido à falta de
observações detalhadas para ajudar a informar nossa compreensão da física das
nuvens. É uma das razões pelas quais os meteorologistas só podem prever tempestades
com precisão limitada. Mas com cientistas cidadãos, isso pode mudar.
"Se um número suficiente de pessoas baixar o aplicativo e começar a enviar suas
observações, este projeto poderá dar um salto para documentar e entender os eventos
extremos na Austrália", disse o pesquisador WeatheX da Universidade Monash, Joshua
Soderholm.
“Isso pode realmente ter impactos profundos na compreensão da ciência da formação
de tempestades. E se você for um caçador de tempestades, suas observações poderão
melhorar as previsões de tempestades, o que significa que suas chances de capturar
fotos de tempestades extraordinárias só podem melhorar. ”
FONTE:https://www.monash.edu/science/news/current/hail-the-new-storm-app-forcitizen-scientists

Uma ferramenta poderosa para envolver os cidadãos
O ISeeChange foi desenvolvido em 2012 como parte de uma iniciativa nacional para
emparelhar jornalistas independentes com emissoras públicas interessadas em fornecer
mais conteúdo local em suas comunidades. (A Wyncote Foundation, da qual sou
consultora sênior, foi uma das várias financiadoras.) Pilotada nas comunidades agrícolas
de Iowa, a ISeeChange é um jornal climático e crowdsourced habilitado por tecnologia
que provou ser um elo efetivo entre os setores que estudam e atenuar as perturbações
das alterações climáticas - cidadãos, cientistas, jornalistas e agências públicas. Os
participantes do cidadão colocam e monitoram sensores e publicam blogs que se
tornam parte de uma história maior liderada por jornalistas e usada por cientistas e
órgãos públicos, todos compartilhados em plataformas de software acessíveis.
As aplicações da ISeeChange em Nova York e Nova Orleans ilustram o valor que ela pode
trazer para os administradores públicos. No projeto Harlem Heat , por exemplo, os
residentes do Harlem mantiveram sensores em suas casas para medir o calor e a
umidade durante os meses de verão, e os dados, exibidos em formato acessível, foram
compartilhados com participantes, jornalistas e órgãos públicos. As reuniões da
comunidade tornaram-se centros de discussão e análise dos dados, bem como um local
para jornalistas e funcionários públicos ouvirem histórias sobre o significado desses
dados.
FONTE:http://www.governing.com/columns/smart-mgmt/col-iseechange-powerful-toolcitizen-engagement-climate-weather.html

Entendendo a vulnerabilidade, o risco e os impactos para
a resiliência climática: Guia metodológico baseado na
experiência
Este documento fornece o processo metodológico desenvolvido pelo Centro
Internacional de Pesquisa sobre o Fenômeno (CIIFEN) da criança através de 10 anos de
experiência, que tem sido a base para a análise dos efeitos das alterações climáticas nos
sistemas de população, ambiental, etc., a fim de permitir aos tomadores de decisão a
seleção e implementação apropriadas de medidas de adaptação e mitigação, através do
desenho de boas práticas para a gestão da mudança do clima de diferentes áreas. A
primeira seção, intitulada "Contexto Global", pretende apresentar ao leitor vários dos
acordos globais existentes, nos quais a resposta global às mudanças climáticas e à
redução do risco de desastres é orientada.

A segunda seção do documento, "Estrutura metodológica para a estimativa de
vulnerabilidade e risco", apresenta as bases subjacentes aos processos metodológicos
de análise de vulnerabilidade desenvolvidos sob alguns princípios orientadores. Esta
seção introduz os conceitos básicos em termos de vulnerabilidade, risco e adaptação e,
finalmente, inclui uma síntese de critérios que permitem a estimativa de suscetibilidade,
exposição e capacidade adaptativa.
A terceira seção, "Processo para estimar a vulnerabilidade, informa passo a passo o
processo implementado pelo CIIFEN", detalhando os principais aspectos técnicos da
replicação em outros espaços. Esta seção tem uma abordagem puramente técnica, na
qual o leitor encontrará aspectos que devem ser considerados antes de uma análise de
vulnerabilidade, diretrizes para a identificação de indicadores de vulnerabilidade,
critérios para avaliação de indicadores, normalização de resultados e apresentação de
resultados de indicadores. forma esquemática.
Ao final, a quarta seção, "Casos de estudo", pretende apresentar experiências de análise
de vulnerabilidades desenvolvidas em diferentes áreas e com diferentes objetivos,
desde a tomada de decisões intergovernamentais, até o estabelecimento de medidas
de adaptação. Esta seção é focada em apresentar as experiências desenvolvidas em
cada caso de estudo, de modo que elas sejam constituídas como exemplos práticos para
uma replicação bem sucedida. Os estudos de caso citados correspondem à Colômbia,
Equador, Peru e Bolívia, países da região andina do oeste da América do Sul, onde o
CIIFEN desenvolve boa parte de suas atividades operacionais.
FONTE:http://geonode.ciifen.org/documents/1346#more

Revista sobre Educação em Situações de Emergência Vol. 4
O quarto volume da Revista de Educação em Situação de Emergência inclui cinco artigos
de pesquisa, uma nota de campo e quatro resenhas de livros, bem como contribuir em
duas áreas importantes da pesquisa sobre educação em situações de emergência:
educação para os refugiados (um avanço da nossa próxima edição especial sobre
refugiados e educação ) e administração da educação no pós sociedades de conflito. Os
contribuintes para esta publicação explora os esforços dos estudantes de refugiados
para se adaptar ao sistema educacional de seu novo país de acolhimento, educação para
a cidadania, a distribuição do poder em resoluções formais de conflito, e integrado na
realidade diária das partes interessadas educação do Líbano para a Irlanda do Norte,
Macedônia, Iraque e Quênia.
Esta edição inclui uma seção especial chamada "Gerenciamento de educação nas
sociedades que sofreram conflito: desafios e oportunidades, que apresenta três artigos
examinando o papel que a educação desempenha na formação divisão na sociedade e
após o conflito em um estado. Esta seção do Volume 4, número 1 oferece ao leitor uma

nova perspectiva sobre as políticas consideradas na criação da estrutura e programa dos
sistemas de ensino em fragmentada por contextos tensão étnica. Como a educação é
uma plataforma útil para exercer o poder? Como a educação pode ser um meio de
reconciliação? Como o conflito e divisão através de política e educacional prática se
espalhou? Como partes interessadas enfrentar os desafios precárias e sensíveis de
manutenção da paz, enquanto a reforma dos sistemas de educação? Este número da
Revista de Educação em Situação de Emergência explora estas perguntas e muito mais.
A edição completa do Jornal de Educação em Situação de Emergência, Volume 4, Edição
1 (PDF) pode ser baixado em formato PDF gratuitamente, bem como artigos completos,
comentários e entrevistas com autores de podcast a partir do site INEE.
Informações adicionais sobre o Jornal de Educação em Situação de Emergência
Revista de Educação em Situação de Emergência (JEiE, por sua sigla em Inglês) começou
a escrever em resposta à crescente necessidade de rigorosa investigação relacionada
com a educação em situações de emergência (IEE, na sigla em Inglês) para fortalecer
empiricamente com base política e apoio prática EIE e melhorar o ensino entre as
organizações, institutos de políticas e instituições acadêmicas. JEiE facilita a geração e
intercâmbio de conhecimentos sobre EIE, o que contribui para uma maior
profissionalização do campo.
Os objetivos específicos JEiE:
 Estimular a pesquisa e discussão para construir evidências e conhecimento sobre

EIE;

 Promover o ensino baseada em evidências entre as organizações de execução e

instituições políticas e acadêmicas;
 Definir as lacunas de conhecimento e tendências-chave para contribuir para
futuras pesquisas;
 Aplicar os seus acadêmicos e profissionais para estabelecer normas baseadas em
evidências rigorosos no trabalho de campo.

Para atingir estes objetivos, o JEiE buscando artigos acadêmicos e profissionais em
disciplinas e setores focados em uma série de questões relacionadas com o ensino
ministrado em países e regiões afetadas por crises e conflitos. O JEiE trabalha em
estreita colaboração com o INEE, uma rede que reúne mais de 14.000 acadêmicos e
profissionais de todo o mundo para coletar novos trabalhos de pesquisa e notas de
campo e publicado para distribuir empregos de alta qualidade. Esta ampla associação
global de ativistas, acadêmicos, políticos e profissionais especializados em educação
permitir que o JEiE fazer uma contribuição única e poderosa.
Nós convidamos você a se juntar à nossa rede neste esforço coletivo e exortá-lo a nos
enviar o seu EIE relacionada com a nossa JEiE, pois acreditamos que aprofundar e
expandir a eficácia dos estudos de campo.

Para obter informações detalhadas sobre o Jornal de Educação em Situação de
Emergência ou o procedimento para o envio de artigos, por favor visite o
site www.ineesite.org/es/revista .
Secretaria INEE
FONTE:https://archive.nyu.edu/bitstream/2451/42490/2/JEiE_Vol4No1_August2018.pdf

Estimando o custo do desenvolvimento de vacinas contra
doenças infecciosas epidêmicas: um estudo de
minimização de custos
Este estudo estima o custo mínimo para alcançar as metas de pesquisa e
desenvolvimento de vacinas em um portfólio de 11 doenças infecciosas epidêmicas,
respondendo por restrições de fluxo de vacinas e incerteza em resultados de preparação
para pesquisa e desenvolvimento.
O estudo conclui que o custo do desenvolvimento de uma única vacina contra doenças
infecciosas epidêmicas, desde os testes pré-clínicos até o final da fase 2a, é de US $ 31
a 68 milhões (US $ 14 a 159 milhões), assumindo que não há risco de falha. A pesquisa
constatou que a experiência anterior em licenciamento e os custos indiretos são
impulsionadores para cima dos custos de pesquisa e desenvolvimento. Contabilizando
a probabilidade de sucesso, o custo médio do sucesso de pelo menos uma vacina contra
doenças infecciosas epidêmicas até o final da fase 2a pode variar de US $ 84-112 milhões
(US $ 23 milhões a US $ 295 milhões), começando da fase 2 para US $ 319-469. milhões
(faixa de US $ 137 milhões a US $ 1,1 bilhão) a partir de dados pré-clínicos. Este custo
inclui o custo cumulativo de vacinas candidatas que falharam durante o processo de
pesquisa e desenvolvimento. Assumindo que esses candidatos e financiamento foram
disponibilizados,
A análise fornece novas evidências sobre pipelines de pesquisa e desenvolvimento de
vacinas e custos associados para 11 doenças infecciosas epidêmicas, destacando tanto
as necessidades de financiamento quanto as lacunas de pesquisa e desenvolvimento
para alcançar as metas de pesquisa e desenvolvimento de vacinas.
FONTE:https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X%2818%2930346-2

Acesso ao índice de vacinas 2017
Este relatório explora o panorama da atividade da indústria de vacinas para melhorar a
cobertura da imunização. Acordos internacionais, incluindo o Plano de Ação Global de
Vacinas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecem metas claras
para melhorar o acesso a vacinas em todo o mundo. Atingir essas metas requer uma
estrutura coordenada de várias partes interessadas, incluindo governos, organizações
multilaterais, compradores, financiadores, desenvolvedores e fabricantes de vacinas.
O Índice analisa oito empresas-chave de vacinas e utiliza 13 métricas para medir o
desempenho das empresas relacionadas a 69 doenças evitáveis por vacinação em 107
países em três áreas de comportamento: Pesquisa & Desenvolvimento; Preços e
registro; e fabricação e fornecimento. As métricas do Índice refletem as visões das
partes interessadas sobre como as empresas de vacina podem contribuir para as metas
globais de imunização.
O índice fornece uma linha de base inicial da atividade da empresa no acesso a
vacinas. Essas informações podem ser usadas para informar prioridades e saber onde
novos incentivos ou mecanismos mais fortes estimularão as empresas a um maior
engajamento nas questões de acesso. O documento apresenta as seguintes
oportunidades:






Continuar a fazer fortes investimentos em P & D;
Expandir os processos para responder à escassez de vacinas;
Apontar para os atributos do produto que atendam às necessidades das
populações no escopo;
Continuar a compartilhar conhecimentos com fabricantes locais;
Colocar estratégias de preços para novas vacinas.

FONTE:https://accesstomedicineindex.org/

Gestão de riscos sem redução de riscos? O papel da
vulnerabilidade social na recuperação pós-desastre após
enchentes na Alemanha
Com base em um estudo de caso do desastre de inundação do rio Danúbio em 2013, e
particularmente da cidade bávara de Deggendorf, este estudo investiga o papel da
vulnerabilidade social em projetos de recuperação e planejamento. De 2013 a 2018, os

dados foram coletados por meio de levantamento, análise espacial e entrevistas
qualitativas.
Os resultados mostram como determinadas vulnerabilidades sociais influenciam
fortemente o acesso individual aos recursos necessários durante a recuperação e
reconstrução, bem como a capacidade de lidar com impactos de desastres de longo
prazo. Conclui que o planejamento de recuperação e desenvolvimento precisa
reconhecer essas vulnerabilidades em um grau mais alto. O artigo contribui para as
discussões sobre as causas sociais e de governança para a vulnerabilidade social e é
orientado para os atores responsáveis pelo planejamento e gestão de desastres, bem
como pelo público cada vez mais impactado.
Este artigo é publicado em alemão.
FONTE:https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13147-018-0556-x.pdf
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13147-018-0556-x

EVENTOS JÁ REALIZADOS

Seminário Regional de Defesa Civil. Dia 29/10 – CIESP

São José do Rio Preto - SP

“I Simpósio estadual – a Cruz Vermelha e a Gestão
Integral de Riscos e Desastres” - 26/10

Sidnei Furtado – Campanha Cidades Resilientes no Brasil

Defesa Civil de Volta Redonda entrega certificado
e insígnias para escoteiros – 28/10

FONTE:https://new.voltaredonda.rj.gov.br/44-noticias-em-destaque/compdec/370-defesa-civil-devolta-redonda-entrega-certificado-e-ins%C3%ADgnias-para-escoteiros

EVENTOS

INFORMAÇÕES
PROMOTOR BRASIL
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3
CAMPINAS RESILIENTE - OBSERVATÓRIO
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio
INFORMATIVOS UNISDR
http://www.eird.org/camp-10-15
PREVENTIONWEB
http://www.preventionweb.net/english/
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes
CEPED – PARANÁ
http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16

