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EUA: 'Isso não vai acontecer comigo': por que as pessoas 
não se preparam para desastres 

 

Os Estados Unidos acabam de entrar na temporada de furacões, que dura de julho a 
novembro de cada ano. É a época em que as condições estão mais maduras para uma 
tempestade se formar na costa e impactar o continente. Grandes furacões podem causar 
vítimas em massa e danos catastróficos à propriedade e infraestrutura -  como fizeram 
no ano passado no Texas, na Flórida e em Porto Rico  - mas as pessoas nunca parecem 
estar tão preparadas quanto poderiam estar. Essa falta de preparação é assunto de 
pesquisa pelo professor de marketing da Wharton,  Robert Meyer , que também é co-
diretor do Centro de Processos de Decisão e Gestão de Riscos da escola  . Seus trabalhos 
recentes sobre o tema incluem “ Perspectivas da ciência de decisão sobre a 
vulnerabilidade a furacões: evidências das temporadas de furacões no Atlântico 2010-
2012”.. ”Ele se juntou ao programa de rádio da Knowledge @ Wharton na  Wharton 



Business Radio, canal 111 da SiriusXM ,  para explicar a desconexão psicológica e o que 
pode ser feito para preparar as pessoas para a ação. 

Uma transcrição editada da conversa segue. 

Knowledge @ Wharton:  Com que frequência as pessoas esquecem o fato de terem 
passado por uma tempestade antes, mas não se preparam para a próxima? 

Robert Meyer:  Esta é uma questão que estudamos muito. As pessoas realmente têm 
uma memória muito boa das tempestades passadas pelas quais passaram, mas o que as 
pessoas tendem a esquecer, o que muitas vezes causa negligência na proteção ou 
preparação, é o que realmente pareceu passar por essas tempestades. Todos vão 
lembrar da tempestade. Você olha nos noticiários, e [reportagens] lembram você 
disso. Mas o que tende a desaparecer rapidamente é o que realmente parece ser passar 
por essas coisas. Eu acho que é parte da evolução humana que tendemos a ter uma 
memória muito curta para a dor. Como consequência, parece muito ruim na época, e 
você tem pessoas pensando: “Da próxima vez, vou me preparar totalmente; Eu nunca 
quero passar por isso novamente. ”Então, três ou quatro meses depois, você se lembra 
do evento, mas esquece como é. 

Knowledge @ Wharton:  Como conseguimos que as pessoas se preparem melhor para 
futuras tempestades? 

Meyer:  Não tem como consertar isso. Isso é apenas parte do cérebro humano, da 
psicologia humana. O que parece ser passar dois ou três dias no calor do verão quente 
sem eletricidade, e as incríveis interrupções e todos os traumas associados a isso - não 
há como você reproduzir isso virtualmente. A única solução real que temos é dar às 
pessoas um conjunto de regras nas quais elas precisam confiar para seguir em frente e 
não pensar muito profundamente. Porque uma vez que você passe a decisão para as 
pessoas e as deixe continuar fazendo o que elas acham que é melhor para elas mesmas, 
provavelmente não vai terminar bem. 

Knowledge @ Wharton:  Quando o furacão Sandy atingiu o nordeste, havia pessoas na 
costa de Jersey que ficaram. É incrível que as pessoas estejam dispostas a ficar em suas 
casas, segurar suas casas, mas não se preocupar tanto com suas vidas. 

Meyer:  Isso é uma coisa interessante que acontece, e há toda uma ladainha de razões 
pelas quais as pessoas não evacuam dessas tempestades. Uma é a sensação de que as 
tempestades passam o tempo todo; Estamos sempre recebendo avisos e nada 
acontece. E é um grande incômodo se mexer porque você tem que arrumar suas 
coisas. Para onde você vai? Às vezes não é tão fácil encontrar um amigo ou um hotel 
para ficar. Dado o incômodo disso, você apenas imagina: "Eu vou ficar para trás, e 
quando eu precisar ir, então eu vou." Claro, isso nunca precisa acontecer até que talvez 
seja tarde demais. Outras vezes, vem de um desejo muito racional de querer proteger 
seu equipamento e sua casa e assim por diante. 

Knowledge @ Wharton:  Você fez uma pesquisa falando com as pessoas do nordeste 
sobre a preparação. Conte-nos mais sobre isso. 



Meyer:  No nosso centro ao  longo dos últimos anosnós tivemos programas de pesquisa 
onde começamos a contatar pessoas e examiná-las dois ou três dias antes das 
tempestades chegarem. O que descobrimos é se você perguntar às pessoas depois de 
uma tempestade - por que você se preparou ou por que você não se preparou? - eles 
vão fabricar razões. Então, a ideia seria começar a pesquisar as pessoas com dois ou três 
dias de antecedência para perguntar coisas como: você está fazendo preparativos? Por 
que você está fazendo isso? Vemos essa real desconexão em que as pessoas realmente 
acreditam na mídia quando, por exemplo, Jim Cantore entra no The Weather Channel e 
começa a dizer que o mundo vai acabar. As pessoas realmente acreditam nisso. Você 
pergunta a eles: “Quais são as chances de que sua casa seja atingida por ventos com 
força de furacão?” As pessoas dirão 80%, 90%, porque é o que a TV diz a elas. Mas você 
pergunta o que eles estão fazendo para se preparar para isso, 

"Depois de entregar a decisão às pessoas e deixá-las continuar fazendo o que acham que 
é melhor para elas, provavelmente não vai acabar bem." 

Knowledge @ Wharton:  Seria útil se as pessoas fossem lembradas de incidentes ruins 
do passado? 

Meyer:  Pode ser, mas descobrimos que não funciona tão bem quanto você pensaria. A 
maioria das pessoas sobrevive a furacões sem nenhum problema. Quando você vê o 
dano extremo e assim por diante, eles são eventos que acontecem com outras 
pessoas. Se você voltasse e mostrasse às pessoas o que aconteceu com a costa de Jersey 
durante Sandy, a maioria das pessoas vendo que diria: "Bem, isso não era comigo 
porque eu não estava vivendo na costa de Jersey na época." Consequentemente, reforça 
a ideia de que estas são coisas que acontecem a outra pessoa. Eles não acontecem 
comigo. 

Knowledge @ Wharton:  Não importa se um furacão se origina no Golfo do México ou 
no Oceano Atlântico, pode afetar uma grande parte do país quando chega a costa. 

Meyer:  Absolutamente. Praticamente de Brownsville, Texas, até Eastport, Maine, estão 
em risco com relação aos impactos de furacões. O Nordeste é particularmente perigoso 
no sentido de que é uma enorme zona populacional com milhões de pessoas que vivem 
na costa. Embora tenhamos furacões aqui em cima, eles não são tão comuns e tendem 
a não ser tão severos, porque passam por águas mais frias e enfraquecem um 
pouco. Então, muitas vezes é o caso da maioria das pessoas no nordeste que os furacões 
vêm de vez em quando, mas eles geralmente nunca são tão ruins quanto o que dizem. 

Knowledge @ Wharton:  Isso se tornou uma questão de política com cidades, condados 
e estados, especialmente na última década? 

Meyer:  Absolutamente. Acho que a outra coisa que está acontecendo é que, com a 
mudança climática e o nível do mar global aumentando a cada ano, de repente, a 
tempestade, que há 30, 40 anos causaria pequenas inundações, está causando grandes 
inundações. É uma coisa que as cidades têm que se preparar - particularmente no 
Nordeste, onde as tempestades realmente severas são bastante raras. Eles são o pior 



cenário possível, porque as pessoas acham que essas tempestades não serão tão ruins 
assim. Mas de vez em quando, você tem um furacão Sandy. 

O verdadeiro desafio para as cidades do Nordeste e cidades em todos os lugares é tentar 
manter o foco nisso, e  não deixar a amnésia cair no caminho  e dizer: "Talvez essa seja 
uma despesa que podemos adiar por mais um ano". 

Knowledge @ Wharton:  Mas parece que há mais preparação para furacões em certas 
partes do país do que para outros tipos de eventos, como tornados ou enchentes, 
devido à frequência. 

Meyer: Os furacões são as tempestades mais poderosas da natureza e, certamente, as 
que causam mais danos e maior perda de vidas. Para tempestades extremamente 
fortes, como os furacões de categoria 5, você pode ter ventos perto do centro dessas 
tempestades que são tão severas quanto as de um tornado F3. Estou pensando em fotos 
de como o sul da Flórida ficou depois do furacão Andrew, e você realmente não sabia a 
diferença entre o impacto de um furacão e o impacto de um grande tornado. Mas a 
diferença é que estas são tempestades severas que cobrem muitos quilômetros e duram 
vários dias. O impacto dessas coisas é realmente enorme. É apropriado que as pessoas 
se preparem para essas coisas muito mais do que outras. Além disso, eles são capazes, 
porque temos previsões muito boas para que as pessoas saibam com vários dias de 
antecedência se existe uma possível ameaça. 

"As pessoas que estão mais em perigo de não se preparar são aquelas que passaram por 
uma tempestade, mas não uma muito forte." 

Knowledge @ Wharton:  Quão difícil é levar as pessoas a serem proativas? 

Meyer:  Isso varia. Fizemos alguns estudos sobre quem está preparado para 
tempestades e quem não está. O que descobrimos é que as pessoas que estão em maior 
risco de não se preparar são aquelas que passaram por uma tempestade, mas não por 
uma forte. Efetivamente, eles acham que sobreviveram a um furacão, mas na verdade 
não sobreviveram. 

Por outro lado, surpreendentemente, as pessoas que estão mais bem preparadas são as 
pessoas que se mudam para uma área e nunca passaram por uma tempestade. Eles 
estão ouvindo as transmissões de fim de mundo que estão chegando na televisão e 
dizendo: “Acabei de me mudar para Miami ou para o meio do Atlântico, e vou acreditar 
no que eles me dizem nas notícias. , que é melhor eu realmente me preparar ”. Essas 
pessoas se preparam. Infelizmente, o que acontece é que quando a tempestade chega 
e eles descobrem que nada realmente aconteceu, então da próxima vez que 
descobrirem, bem, talvez eu possa me preparar um pouco, mas não tanto. 

Knowledge @ Wharton:  Você recebe um excesso de preparação nas pessoas às vezes? 

Meyer:  Sim. Às vezes é o caso de você chegar ao outro extremo onde as pessoas que 
passaram por uma tempestade severa e sofreram perdas reais talvez sejam a outra 
maneira de se preparar demais. O outro [lugar onde] às vezes você vê a preparação 



excessiva está na área de evacuação. O exemplo clássico disso é o Furacão Rita em 2005. 
Ele veio logo após o furacão Katrina, e houve uma imensa cobertura noticiosa do 
desastre que se desenrolou em Nova Orleans e como foi trágico que as pessoas que não 
quiseram, ou os que foram incapazes de evacuar ficaram efetivamente presos e tiveram 
que ser resgatados em barcos. Então, quando o furacão Rita estava ameaçando se 
aproximar de Houston, o prefeito disse que todo mundo tem que sair. 

O problema era que as pessoas não sabiam se deveriam ou não sair. Todo mundo quase 
ao mesmo tempo só entrou em seus carros. Foram mais de 100 mortes devido à 
evacuação em si, que é mais do que a tempestade realmente causada. Um dos perigos 
é que às vezes as pessoas realmente não sabem o que fazer, mas imaginam que outra 
pessoa o faz, e simplesmente imitam o comportamento de outras pessoas. 

Knowledge @ Wharton:  Mas também é a entrega da mensagem, correto? 

Meyer:  Certo. Eu acho que um dos outros problemas na evacuação - e esta é a parte 
realmente difícil - é que muitas vezes as pessoas erradas evacuam. No sul da Flórida ou 
no estado da Flórida, quando surgem furacões, muitas pessoas evacuam e não precisam 
evacuar. Por que você? Se você mora no interior e não tem nenhuma ameaça particular 
a inundações ou algo assim, o conselho padrão é ficar em casa, porque esse é o lugar 
mais seguro que você pode ser. 

Mas o problema é que você provavelmente perderá sua eletricidade. A maioria das 
pessoas não quer passar por isso. Assim que eles virem uma tempestade chegando, 
pessoas que não deveriam estar evacuadas irão lotar as rodovias e tentar encontrar 
hotéis, ir para o norte em algum lugar, ir para Atlanta. Isso torna difícil para as pessoas 
que realmente precisam evacuar. 

Knowledge @ Wharton:  Acho que foi o caso do Katrina. Nova Orleans passou por 
muitos exames depois disso, mas havia muitas pessoas em alas diferentes que nunca 
deveriam estar lá. Eles deveriam ter sido transportados e colocados em outro lugar. 

Meyer:  Certo. Eu acho que a maioria das cidades hoje em dia tem, pelo menos no papel, 
bons planos de evacuação. Na área de Houston, é o caso de você ter evacuado porque 
sabe que é difícil para as pessoas em Galveston Island que precisam sair primeiro. Você 
tem o mesmo tipo de plano de evacuação encenado em Nova Orleans. O problema é 
que isso é ótimo no papel. Mas metade das pessoas que evacuam não deveria estar; e 
metade das pessoas que deveriam, não. 

Knowledge @ Wharton:  Em alguns lugares, os desastres são tão raros que não estão 
no topo da lista de preocupações dos governos locais que deveriam colocar em prática 
planos de evacuação. 

Meyer:  A coisa com a evacuação é que a cidade ou o estado lhe dirá que você tem que 
evacuar, mas eles não dizem como você deve evacuar ou para onde deveria ir. Uma das 
coisas que sempre falamos para as pessoas é um plano de evacuação familiar. Não são 
apenas furacões; é para qualquer tipo de desastre que possa acontecer. 



“A preparação é tudo no indivíduo, e o melhor seguro que você tem é sua própria 
capacidade de se preparar para esses [eventos]”. 

O que rotineiramente encontramos em nossos estudos sobre a preparação de furacões 
é que, embora as pessoas pensem que o furacão está chegando, quando perguntamos 
o que estão fazendo, quase 90% dizem que farão algo como obter comida extra para 
durar alguns dias. Mas então você pergunta a eles, você fez planos de evacuação? Você 
sabe onde você iria se de repente você tem que sair? Apenas uma proporção muito 
pequena - talvez 15%, 20% - dizem que já pensaram isso muito à frente. 

Knowledge @ Wharton:  Você ouve as histórias sobre pessoas no Meio-Oeste que têm 
um bunker ou um porão onde podem ir em caso de tornado. Eles planejam essas 
tempestades. Eles não planejam necessariamente tanto para furacões. 

Meyer:  Nem todo mundo no meio-oeste tem um bunker que eles podem ir. Mas é 
definitivamente o caso de as pessoas não pensarem com antecedência suficiente 
quando chega uma tempestade, qual é o conjunto de ações que eu vou seguir e quando 
devo fazer isso? Deve ser sempre o caso de todo mundo pensa no futuro - não espere 
até o dia em que os avisos de furacão são emitidos, mas pense antes de chegar a 
tempestade: para onde eu vou? Você tem pessoas que podem ir a sua casa ou pode ir 
até a casa deles. Eu acho que o que é arriscado é contar com a possibilidade de ir e ficar 
em um hotel, porque isso provavelmente não vai funcionar a menos que você tenha 
recursos consideráveis e possa voar em algum lugar. 

Outra coisa que as pessoas não fazem o suficiente é verificar suas apólices de 
seguro. Muitas vezes, é o caso de que a tempestade está prestes a chegar em 12 horas, 
e é aí que as pessoas retiram sua apólice de seguro para descobrir se estão cobertas e o 
que fazer. Lembro-me de que, no trabalho que fizemos com Sandy, uma parcela 
significativa das pessoas presumiu que a apólice de seguro de casa as cobrisse por 
inundações. A inundação é geralmente a maior fonte de danos causados por 
tempestades, e sua apólice de seguro residencial não cobre enchentes. 

Knowledge @ Wharton:  É quase como se você precisasse estabelecer um cronograma 
para que você fizesse as verificações ao longo do ano e estivesse em constante estado 
de preparação. 

Meyer:  Nós gastamos muito tempo falando sobre a melhor maneira de levar as pessoas 
a fazer esse tipo de coisa. Uma das coisas que muitas vezes somos muito críticos é, se 
você entrar na internet e perguntar: "O que devo fazer para me preparar para um 
furacão?" - o que você vê são listas de verificação massivas. Eles terão coisas como 
"certifique-se de ter um lugar para o seu cão", "certifique-se de que você tenha suas 
receitas prontas", "certifique-se de que sua porta da garagem esteja selada". É 
impressionante, porque talvez apenas um terço das coisas da lista são relevantes para 
as pessoas. 

Descobrimos que as pessoas estão sujeitas ao que chamamos de viés de ação única. Ou 
seja, quando as pessoas estão se preparando e vendo essa lista enorme, elas farão uma 
delas e acham que estão cobertas. Eles esquecem todos os outros. Eles acham que vão 



fazer os outros mais tarde. A forma como você leva as pessoas a agir não apenas as 
sobrecarrega com uma lista completa de coisas que elas deveriam estar fazendo, mas 
também faz com que as pessoas se concentrem em fazer a pergunta: se você vai fazer 
uma coisa antecipadamente por um tempo. furacão, o que é uma coisa? Certifique-se 
de que você tenha coberto. Quando essa estiver coberta, pergunte qual é a próxima 
coisa que você fará, e a próxima coisa que você fará depois disso? Mentalmente 
organize estas etapas e personalize-as para a pessoa. 

Knowledge @ Wharton:  Quanto disso a indústria de seguros já faz e poderia fazer mais 
para ajudar o consumidor? 

Meyer:  Eles não fazem o suficiente. Mas eu acho que eles serão os primeiros a dizer 
que eles gostariam que eles soubessem mais - e eles tentam saber mais - sobre a 
psicologia das pessoas que eles estão assegurando para que eles possam descobrir como 
fazê-los se preparar melhor. . Trabalhamos muito com eles para tentar descobrir isso e 
é um verdadeiro desafio. Eu acho que as pessoas muitas vezes não entendem que se 
você tem uma apólice de seguro, o fato de que você pode conseguir dinheiro de volta 
para cobrir algumas dessas coisas realmente não cobre a perda. É como uma perda de 
roubo. A preparação é tudo no indivíduo, e o melhor seguro que você tem é sua própria 
capacidade de se preparar para esses [eventos]. 

FONTE:http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/people-wont-prep-hurricane-season/ 

 

 

Perspectivas da ciência de decisão sobre vulnerabilidade 
a furacões: Evidências das temporadas de furacões no 
Atlântico de 2010 a 2012 

Embora o campo tenha visto grandes avanços na previsão e resposta a furacões, o preço 
econômico dos furacões nas comunidades norte-americanas continua 
aumentando. Este artigo apresenta dados de Hurricanes Earl (2010), Irene (2011), Isaac 
(2012) e Sandy (2012) para mostrar que as decisões individuais e domésticas contribuem 
para essa vulnerabilidade. Pesquisas por telefone de residentes em comunidades 
ameaçadas por furacões iminentes identificam cinco vieses de decisão ou obstáculos 
que interferem na capacidade dos moradores de se proteger e minimizar os danos à 
propriedade: (1) miopia temporal e espacial, (2) modelos mentais de risco de 
tempestade , (3) lacunas entre estimativas de probabilidade objetivas e subjetivas, (4) 
experiência prévia de tempestade e (5) fatores sociais. 

Este artigo discute maneiras de encorajar uma melhor tomada de decisão e reduzir os 
impactos econômicos e emocionais dos furacões, usando ferramentas como a 
inadimplência (exigindo que os residentes optem por não tomar as precauções) e 



adequando as informações de previsão baseadas na Internet para local, específico e 
enfatiza os impactos em vez da probabilidade. 

FONTE:http://www.mdpi.com/2073-4433/9/1/32 

 

 

Escolas de São Paulo são as primeiras a adotar Objetivos 
da ONU em currículo 
Uma parceria da Prefeitura Municipal de São Paulo com a ONU levou a Agenda 2030, de 
desenvolvimento sustentável, ao currículo escolar da rede pública de ensino. 

O anúncio foi feito pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 
Cultura, Unesco, e pela Secretaria Municipal de Educação, em São Paulo. 

Metas 

Com isso, os alunos conhecerão os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 
169 metas que deverão ser cumpridas por todos os países até 2030. 

A coordenadora de educação da Unesco no Brasil, Rebeca Otero, contou à ONU News 
como a parceria vai funcionar. 

“Este currículo foi pautado na nova base nacional curricular comum no Brasil e também 
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Estes 17 Objetivos são 
colocados no currículo de uma forma transversal por todas as disciplinas e também 
relacionados com todos os objetivos de aprendizagem existentes dentro do currículo. 
Esta iniciativa é uma iniciativa da Unesco Brasil junto à Secretaria Municipal de Educação 
de São Paulo. E nós agora estamos na fase de implementação deste currículo, onde 
vamos fazer a formação dos docentes e vamos também monitorar como a 
implementação deste currículo se dá no nível das escolas.” 

Cidade pioneira 

Segundo a Unesco, a cidade de São Paulo foi pioneira no projeto de incluir os Objetivos 
Sustentáveis também chamados de ODSs no currículo escolar.   

A experiência foi apresentada, na semana passada, antes da 2ª Reunião Regional de 
Ministros de Educação da América Latina e Caribe, realizada em Cochabamba, na Bolívia. 

A iniciativa espera formar cidadãos globais num grande esforço de todos para se 
alcançar os ODSs. 

Para a coordenadora de Educação da UNESCO no Brasil, Rebeca Otero, “o processo de 
construção do novo currículo realizado pela Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo pode ser replicado inclusive em outros lugares do mundo”. 



Ela afirma que aproveitar a discussão mundial sobre os ODS, que teve a participação de 
especialistas de todo o mundo e foi acordada pelos Estados-membros da ONU, é uma 
ideia acertada quando se pensa em Educação para o Desenvolvimento Sustentável e 
para a Cidadania Global. 

*Com informações da Unesco no Brasil. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/07/1632982?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=da3680075b-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_01_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-da3680075b-105027597 

 

 

 

Pesquisadores de Stanford descobrem que o 
aquecimento das temperaturas pode aumentar as taxas 
de suicídio nos EUA e no México 
Michelle Horton 

Ao comparar a temperatura histórica e os dados de suicídio, os pesquisadores 
descobriram uma forte correlação entre o clima quente e o aumento dos suicídios. Eles 
estimam que a mudança climática pode levar ao aumento da taxa de suicídio nos EUA e 
no México. 

As taxas de suicídio devem aumentar à medida que a Terra esquenta, de acordo com 
uma nova pesquisa publicada em 23 de julho na  Nature Climate Change .  O estudo, 
liderado pelo economista de Stanford,  Marshall Burke , descobriu que o aumento da 
temperatura projetado até 2050 poderia levar a mais 21.000 suicídios nos Estados 
Unidos e no México. 

“Quando se fala em mudança climática, geralmente é fácil pensar em abstrações. Mas 
os milhares de suicídios adicionais que provavelmente ocorrerão como resultado da 
mudança climática não mitigada não são apenas um número, eles representam perdas 
trágicas para famílias em todo o país ”, disse Burke, professor assistente de ciência do 
sistema da Terra na  Escola da Terra. Energia e ciências ambientais  em Stanford. 

Pesquisadores reconheceram por séculos que os suicídios tendem a atingir o pico 
durante os meses mais quentes. Mas, muitos fatores além da temperatura também 
variam sazonalmente - tais como as taxas de desemprego ou a quantidade de luz do dia 
- e até este ponto tem sido difícil separar o papel da temperatura de outros fatores de 
risco. 

“O suicídio é uma das principais causas de morte no mundo e as taxas de suicídio nos 
EUA aumentaram dramaticamente nos últimos 15 anos. Portanto, entender melhor as 
causas do suicídio é uma prioridade de saúde pública ”, disse Burke. 



Calor e suicídio 

Para desvendar o papel da temperatura de outros fatores, os pesquisadores 
compararam dados históricos de temperatura e suicídio em milhares de condados dos 
EUA e municípios mexicanos ao longo de várias décadas. A equipe também analisou o 
idioma em mais de meio bilhão de atualizações ou tweets do Twitter para determinar 
se temperaturas mais altas afetam o bem-estar mental. Eles analisaram, por exemplo, 
se os tweets contêm linguagem como "solitário", "preso" ou "suicida" com mais 
frequência durante períodos de calor. 

Os pesquisadores descobriram fortes evidências de que o clima mais quente aumenta 
tanto as taxas de suicídio quanto o uso de linguagem depressiva nas redes sociais. 

"Surpreendentemente, esses efeitos diferem muito pouco com base em quão rica as 
populações são ou se estão acostumadas a climas quentes", disse Burke. 

Por exemplo, os efeitos no Texas são alguns dos mais altos do país. As taxas de suicídio 
não diminuíram nas últimas décadas, mesmo com a introdução e ampla adaptação do 
ar condicionado. Se alguma coisa, dizem os pesquisadores, o efeito se fortaleceu com o 
tempo. 

Efeito da mudança climática 

Para entender como as futuras mudanças climáticas podem afetar as taxas de suicídio, 
a equipe usou projeções de modelos climáticos globais. Eles calculam que os aumentos 
de temperatura em 2050 podem aumentar as taxas de suicídio em 1,4% nos EUA e 2,3% 
no México. Esses efeitos são aproximadamente tão grandes quanto a influência de 
recessões econômicas (que aumentam a taxa) ou programas de prevenção de suicídio e 
leis de restrição de armas (que diminuem a taxa). 

 

Os efeitos das mudanças históricas de temperatura nas taxas de suicídio são mostrados para os EUA e o 
México. (Crédito da imagem: Marshall Burke) 



“Estivemos estudando os efeitos do aquecimento no conflito e na violência durante 
anos, descobrindo que as pessoas lutam mais quando está quente. Agora vemos que, 
além de ferir os outros, alguns indivíduos se machucam. Parece que o calor afeta 
profundamente a mente humana e como decidimos causar danos ”, disse Solomon 
Hsiang, coautor do estudo e professor associado da Universidade da Califórnia, em 
Berkeley. 

Os autores ressaltam que o aumento da temperatura e as mudanças climáticas não 
devem ser vistas como motivações diretas para o suicídio. Em vez disso, eles apontam 
que a temperatura e o clima podem aumentar o risco de suicídio, afetando a 
probabilidade de que uma situação individual leve a uma tentativa de autoflagelação. 

"Temperaturas mais quentes não são claramente o único fator de risco, nem o mais 
importante, para o suicídio", enfatizou Burke. "Mas nossas descobertas sugerem que o 
aquecimento pode ter um impacto surpreendentemente grande sobre o risco de 
suicídio, e isso é importante tanto para nossa compreensão da saúde mental quanto 
para o que deveríamos esperar à medida que as temperaturas continuassem a se 
aquecer". 

FONTE:https://news.stanford.edu/2018/07/23/warming-temperatures-linked-increased-suicide-
rates/ 

 

Fortalecendo a resiliência através da mudança intra-
familiar: abordando as normas de gênero 

Esta pesquisa no Nepal e no Níger destaca como os indivíduos e as normas socioculturais 
intra-familiares impactam as estratégias de resiliência, por meio da exploração dos 
efeitos do “Diálogo Familiar”, uma intervenção destinada a promover a tomada de 
decisão inclusiva e a igualdade de gênero no lar. 

A pesquisa constatou que melhorar o empoderamento das mulheres no nível doméstico 
pode catalisar comportamentos resilientes nos níveis doméstico e comunitário. A 
participação significativa das mulheres em grupos e atividades da comunidade pode 
construir suas capacidades de resiliência, mas sua capacidade de participar é 
frequentemente prejudicada por normas socioculturais que limitam seu tempo e 
mobilidade. 

Essa abordagem aumentou a participação e a agência dos indivíduos na tomada de 
decisões no nível da comunidade. As mulheres com conhecimentos e habilidades que 
poderiam contribuir para a resiliência doméstica e comunitária foram incluídas nos 
processos de tomada de decisão, em vez de serem desencorajadas ou silenciadas. Os 
programas focados na resiliência devem investir na abordagem da dinâmica do gênero 
intra-familiar, juntamente com mudanças no nível da comunidade e dos sistemas, para 
liberar o valor total da abordagem do programa estratégico. 



FONTE:https://www.mercycorps.org/sites/default/files/BRIGE_Report_Full.pdf 

 

Auto-seguro contra desastres naturais: o uso de fundos 
de pensão em países insulares do Pacífico 

Os países insulares do Pacífico estão expostos a riscos significativos de desastres 
naturais. Como uma medida de alívio de desastre, Fiji permitiu retiradas de pensão pré-
aposentadoria na esteira do ciclone Winston em 2016. Motivado por esta ação política, 
este documento fornece uma análise normativa do uso de retiradas antecipadas de 
aposentadoria após desastres, estabelecendo modelo de economia de ciclo com famílias 
míopes que enfrentam grandes choques de desastres naturais. O modelo demonstra o 
trade-off entre a construção de economias suficientes para a aposentadoria e a garantia 
do acesso à poupança contra choques de desastres naturais, e lança luz sobre as 
implicações para o bem-estar das retiradas antecipadas de pensão. 

FONTE:https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/07/06/Self-insurance-Against-Natural-
Disasters-The-Use-of-Pension-Funds-in-Pacific-Island-Countries-45972 

 

 
Matriz de Rastreamento de Deslocamento (DTM) 
A Matriz de Rastreamento de Deslocamento (DTM) é um sistema para 
rastrear e monitorar o deslocamento e a mobilidade da população. Ele é 
projetado para capturar, processar e disseminar informações de forma 
regular e sistemática para fornecer uma melhor compreensão dos 
movimentos e das necessidades em evolução das populações deslocadas, 
seja no local ou a caminho. 

FONTE:http://www.globaldtm.info/ 

FONTE:https://displacement.iom.int/ 

 

EVENTOS 

 



Exercício Simulado de Desocupação Preventiva para 
Emergência em Austin, Nova Iguaçu 

A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de Nova Iguaçu ira realizar, na manhã 
de domingo (26 de agosto), o ‘Exercício Simulado de Desocupação Preventiva para 
Emergências’, no Bairro de Austin - Nova Iguaçu  O objetivo é conscientizar e orientar os 
moradores quanto a desocupação preventiva de emergência da região em caso de 
desastres naturais. O evento pretende mobilizar o máximo de famílias. 

O evento terá início por volta das 9h, quando as equipes da Defesa Civil 
disparará mensagens de SMS aos moradores, informando uma mudança para o estágio 
de atenção na região. Uma hora depois, uma nova mensagem, dessa vez indicando 
alerta máximo, será enviada. Seguindo um conjunto de ações e protocolos estabelecidos 
pelo Sistema de Alerta Comunitário para Chuvas Intensas (AC2I), mas por se tratar de 
um simulado, apenas um pessoa da família terá que ir ate o espaço de ajuda 
estabelecido pela prefeitura, que é a Escola Santa Angela, localizado na Rua Santa Rosa 
SN°. Lá, acontecerá o cadastramento da população do local e a distribuição de materiais 
informativos com orientações dos procedimentos a serem adotados em situações reais. 

FONTE:http://www.novaiguacu.rj.gov.br 

 

 

AmeriGEOSS Week 2018  
Detailed Agenda for Plenary/Panel Sessions 

FONTE:https://www.amerigeoss.org/amerigeoss-events/amerigeoss-week-2018/amerigeoss-week-
2018 

 

 

 

 



 

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 

                    

 

 


