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Feridas invisíveis: a saúde mental das vítimas de 
emergências e desastres 

Quando acontece um desastre e famílias perdem suas casas, a principal preocupação é, 
geralmente, como seguir em frente sem moradia e os bens perdidos? No entanto, pouco 
se reflete e se investe na saúde mental, que se adoecida, pode colapsar uma pessoa. 
Essa foi uma das pautas da oficina “Saúde Mental e atenção psicossocial em situações 
de emergências e desastres: lições aprendidas e desafios atuais”, que aconteceu nos 
dias 24 e 25 de julho, durante o pré-Congresso Abrascão 2018, na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro – UERJ. 

A oficina reuniu profissionais de saúde, pesquisadores e afetados em emergências e 
desastres para debater os impactos causados à saúde mental de populações atingidas e 
a necessidade de antever esses processos, a ideia é que haja condições normais para se 
pensar no antes. Os casos discutidos foram os desastres de origem natural de Santa 
Catarina em 2008 e o Região Serrana em 2011; o incêndio na Boate Kiss em 2013; o 
desastre de origem tecnológica da Samarco em 2015. 

Foi levantada também a questão da falta de cuidado e a desorganização que acontece 
muitas das vezes para lidar com as vítimas. A ausência de preparo no momento de 
atender alguém pode acarretar num segundo trauma. Mirela, atingida de Ponte do 
Gama, subdistrito de Mariana – MG, destacou o fato da população estar vivendo uma 
situação de total apagamento. O local onde a jovem mora, por ser pequeno, não 
recebeu a devida atenção que precisava e até hoje os moradores sofrem com os efeitos 
da tragédia. 

Além disso, ela ressaltou que na época, os moradores afetados estavam buscando 
respostas sobre o que tinha acontecido e não as tiveram de forma imediata. A Samarco 
não teve o cuidado de levar informação antes da barragem se romper e nem sobre o 
que seria feito após. Esses esclarecimentos os ajudariam a lidar melhor com tudo que 
aconteceu, uma vez que estavam todos em choque. 

Para Carlos Machado de Freitas, do Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e 
Desastres em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, coordenador da oficina: – “Os desastres 
provocam além de impactos físicos como doenças e lesões, um impacto na saúde mental 
que às vezes é invisibilizado. As pessoas sofrem com os abusos, desrespeitos e falta de 



assistência que podem ocorrer e isso não tem visibilidade, se não tem visibilidade, as 
pessoas acabam não tendo a atenção adequada. O objetivo dessa oficina é pensar uma 
melhor organização do SUS para poder cuidar dessas pessoas.” 

Pensando num cenário para solucionar todas essas problemáticas, os presentes na 
reunião também abordaram a necessidade de verbas para ações psicossociais e um 
poder judiciário comprometido e atuante. Além de aumentar as capacidades do setor 
de saúde para a redução dos riscos, doenças e agravos. 

A oficina Saúde mental e atenção psicossocial em situações de emergências e desastres 
– lições aprendidas e desafios atuais para o SUS, foi aberta ao público e teve 
coordenação de Carlos Machado de Freitas e Débora Noal – UnB e Médicos sem 
Fronteiras. 

FONTE:https://www.abrasco.org.br/site/eventos/congresso-brasileiro-de-saude-coletiva/feridas-
invisiveis-saude-mental-das-vitimas-de-emergencias-e-desastres/35993/ 

 

 

Usando informações sobre o clima para a gestão de 
recursos hídricos resilientes ao clima: passar da ciência 
para a ação 

Este documento explora um desafio crítico para a promoção do gerenciamento de água 
resiliente ao clima (CRWM) no sul da Ásia e além: a disponibilidade e o uso de 
informações climáticas de alta qualidade. Destina-se principalmente a projetar ou 
entregar projetos e programas sobre CRWM, pois fornece algumas orientações práticas 
sobre o papel e o uso de informações sobre o clima.  

Este documento apresenta o aprendizado do programa Ação sobre o clima hoje (ACT) 
sobre como entender o papel da informação climática na produção de análises e 
informações sobre políticas e ações sobre mudanças climáticas, particularmente no 
setor de recursos hídricos, e como superar alguns dos desafios envolvidos. Começa com 
uma visão geral da definição e tipologia dos diferentes tipos de informação climática e 
como ela pode ser usada de diferentes maneiras para informar o CRWM. Ele apresenta 
um grande número de exemplos de iniciativas da ACT para destacar a amplitude de 
possíveis tipos de informações e usos do clima.  

O artigo explora algumas das principais restrições à integração de informações sobre o 
clima no processo de planejamento, bem como alguns facilitadores-chave que ajudaram 
a ACT a superar esses desafios. Em seguida, uma discussão entra em mais detalhes sobre 
o aprendizado específico do ACT a partir de diferentes 'ambientes de dados', ou seja, de 
contextos em que os dados estão mais ou menos disponíveis do que em outros. A seção 



final do documento destina-se àqueles que buscam projetar e implementar programas 
e iniciativas de CRWM e fornece algumas recomendações sobre a melhor forma de usar 
e integrar informações sobre o clima. Um anexo fornece um conjunto de fontes on-line 
de informações sobre o clima como um recurso adicional para os interessados no 
CRWM. 

FONTE:http://www.acclimatise.uk.com/wp-content/uploads/2018/02/OPM_ClimateInformation-
FINAL.pdf 

 

 

EUA: a batalha desta cidade costeira contra o aumento do 
nível do mar pode oferecer lições para outros 

Patricia Sullivan 

Como Hampton lida com o aumento do nível do mar poderia fornecer lições para outras 
localidades em um momento crítico: um  estudo recente  da Union of Concerned 
Scientists previu que 300.000 residências e empresas existentes nos Estados Unidos 
correrão o risco de inundações crônicas e disruptivas nos próximos anos. 30 anos. 

Ao formar seus planos, os líderes da cidade reuniram ideias de engenheiros holandeses 
que protegeram seu país de baixa altitude da inundação da água do mar durante 
séculos, bem como reuniões científicas e reuniões comunitárias. 

Eles agora exigem que os primeiros andares de novos edifícios sejam três pés mais altos 
do que a exigência da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA), e 
estão considerando o pavimento permeável “sem escoamento” para calçadas e 
estacionamentos, o que permitirá que a água parada seja drenada. solo lentamente. A 
cidade está trabalhando na criação de quebra-mar em partes da baía, dragando certos 
canais e repondo as praias para torná-las mais resistentes às ondas. 

O governo de Hampton comprou 18 casas frequentemente inundadas, arrasou-as e 
transformou a terra em uma grande área de drenagem que também é uma vida 
selvagem e um pântano de plantas nativas com um calçadão e trilha recreativos. Usou 
o dinheiro da FEMA suplementado pelo financiamento da cidade para elevar nove casas 
nos últimos dois anos, com mais duas em andamento e 26 previstas. 

Nos próximos cinco anos, a cidade dedicará US $ 26 milhões a projetos de qualidade da 
água, como lagoas de águas pluviais, quebra-mares e “linhas costeiras vivas”, que 
ajudam a retardar a erosão e reduzir os surtos de maré. 

FONTE:https://www.washingtonpost.com/local/virginia-politics/this-coastal-towns-battle-against-
sea-level-rise-could-offer-lessons-for-others/2018/07/26/8c7e43a2-8b6c-11e8-85ae-
511bc1146b0b_story.html?noredirect=on&utm_term=.300bd1603342 



 

 

6 coisas sobre previsões do tempo e avisos que as pessoas 
podem sempre lutar com 

Por Marshall Shepherd 

Essas 6 coisas sobre o público sempre podem criar desafios com previsões do tempo e 
avisos, não importa o que fazemos. 

Viés do otimismo. Estudiosos discutiram a tendência humana para o viés do 
otimismo. As pessoas tendem a supor que as situações acabarão de uma maneira 
ótima. Por exemplo, uma pessoa pode viver em uma várzea, mas se recusa a comprar 
um seguro de inundação, mas diz a seu colega de trabalho que acabou de comprar um 
bilhete de loteria porque acha que esta é a grande noite. As perdas por inundação são 
o resultado mais provável. Kendra Cherry, escrevendo no VeryWellMind.com, chamou 
o otimismo de "ilusão de invulnerabilidade"  e provavelmente explica o pensamento na 
imagem acima. 

Wishcasting No Sul, não recebemos muita nevasca durante o inverno, então, sempre 
que há uma chance de neve, muitas vezes vejo o "wishcasting" se manifestando. As 
pessoas consomem ou interpretam informações de uma maneira que favorece suas 
esperanças história diferente. Isso é muito semelhante ao viés de confirmação ou à 
tendência de consumir informações que são consistentes com o que já acreditamos (ou, 
nesse caso, esperamos). Eu encontrei uma discussão na web interessante no site da 
Accuweather que discute como até mesmo os entusiastas do tempo podem sucumbir 
ao "wishcasting " . 

FONTE:https://www.forbes.com/sites/marshallshepherd/2018/08/01/6-things-the-public-might-
always-struggle-with-about-weather-forecasts-or-warnings/#1f2a0f314f17 

 

Egito: Descubra como Abu Quir usou o capital social para 
reduzir os efeitos das inundações 

CAIRO - 2 de agosto de 2018: Desastres naturais não são mais vistos como eventos 
extremos causados inteiramente por perigos; em vez disso, eles são entendidos como 
resultados de uma combinação de risco, vulnerabilidade, exposição e medidas 
tomadas para lidar com eventos extremos, de acordo com um 2016 publicado pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e um relatório de 2004 
publicado pela Organização Internacional das Nações Unidas. Estratégia para Redução 



de Desastres (UNISDR).  
 
Consequentemente, os quadros de redução do risco de desastres (RRD), como o 
Quadro de Hyogo e o Quadro de Sendai, enfatizaram repetidamente a importância de 
reduzir a vulnerabilidade e aumentar as capacidades de enfrentamento antes da 
ocorrência de eventos extremos, sugerindo uma melhor cooperação entre membros 
da sociedade, diferentes sociedades. e instituições formais resultariam em melhor 
RRD, afirma dois estudos da UNISDR em 2005 e 2015. Consequentemente, pesquisas 
recentes examinaram a ligação entre capital social e RRD, concluindo que o capital 
social contribui positivamente para reduzir o risco de desastres.  
 
Explicando o Capital Social e a RRD  
 
A ideia central do capital social é que as relações e as redes sociais são um bem 
valioso, um recurso, do qual se tira poder, segundo múltiplos pesquisadores. A ideia 
central do capital social é que as relações e as redes sociais são um bem valioso, um 
recurso do qual se tira poder. Um indivíduo, de acordo com a teoria do capital social, é 
definido, pelo menos parcialmente, por quem eles conhecem e até que ponto eles os 
conhecem.  
 
O capital social é frequentemente categorizado em ligação, ligação e ligação. O capital 
social de ligação refere-se a redes horizontais e igualitárias construídas em torno de 
identidades compartilhadas, como gênero, etnia, geografia, idioma ou religião. É 
muitas vezes introvertido e exclusivo, ou mesmo discriminatório, contra aqueles que 
estão fora das principais identidades, de acordo com um relatório de 2016 do 
PNUD. Um alto nível de capital social vinculado significa que as sociedades podem 
identificar aqueles que são mais vulneráveis entre si, o que seria útil para as iniciativas 
de RRD.  
 
A ligação entre capital social também é horizontal e é acumulada por meio de relações 
de troca baseadas em interesses comuns, como afiliações políticas ou reuniões sociais, 
conforme um relatório de 2016 do PNUD. Apesar de serem mais fracas do que as redes 
de ligação, as redes de ligação muitas vezes permitem que as sociedades avancem e se 
desenvolvam, tornando-a de importância fundamental na preparação para riscos 
naturais.  
 
Vincular o capital social refere-se aos laços verticais entre membros da comunidade e 
líderes ou instituições estatais, de acordo com um relatório de 2016 publicado pela 
2016. A vinculação é importante, pois permite a coordenação eficaz entre pessoas e 
órgãos governamentais na preparação para riscos naturais.  
 
Em suma, os laços de ligação, ponte e vinculação, todos têm seu próprio papel na 
manutenção de uma sociedade próspera e solidária, bem como suas diferentes 
contribuições para as estratégias de RRD.  
 
O segundo conceito, a RRD, é uma abordagem sistemática para identificar, avaliar e 
reduzir o risco de desastres por meio de várias ações socioeconômicas, decidiu a 



UNISDR em 2009. Iniciativas de RRD requerem estruturas holísticas que muitas vezes 
não estão confinadas a momentos no tempo. A estrutura mais significativa até hoje 
tem sido a Estrutura de Hyogo - UNISDR, 2005 - que definiu várias ações-chave 
agrupadas em cinco prioridades: duas delas representaram um desenvolvimento 
inovador da Estratégia de Yokohama de 1994. A Estratégia de Yokohama, apesar de ser 
um documento importante, negligenciou o papel da comunidade e o vínculo entre 
sociedades e instituições governamentais ou ONGs - UNISDR, 1994.  
 
Para preencher essa lacuna, o Quadro de Hyogo enfatizou a importância do 
conhecimento, da inovação e da educação em nível local, argumentando que a 
sociedade está mais bem equipada para reduzir suas próprias vulnerabilidades do que 
qualquer outra pessoa. Sugeriu que as sociedades poderiam, pelo menos até certo 
ponto, reduzir seu risco de desastre por conta própria. Além disso, foi pioneiro na ideia 
de que os desastres não são simplesmente causados por eventos extremos, mas por 
uma combinação de fatores, incluindo perigo, vulnerabilidade, exposição e capacidade 
de adaptação.  
 
Como a Estrutura de Hyogo, a Estrutura de Sendai ecoa a ideia de uma abordagem 
multirisco - UNISDR, 2015. A Estrutura de Sendai reconheceu o sucesso do Quadro de 
Hyogo, mas sugeriu que mais ênfase deveria ser dada ao estudo de RRD centrado no 
contexto e centrado nas pessoas. abordagens, implicando que o capital social e as 
redes sociais têm muito a oferecer neste campo. Isso é ilustrado mais adiante na 
priorização do Marco Sendai de promover a cooperação entre os membros da 
comunidade; entre diferentes comunidades; e entre a sociedade e diversas 
instituições, autoridades e partes interessadas.  
 
Em outros termos, enfatiza o acúmulo de diferentes níveis de capital social. Essa 
ênfase é especialmente importante para este estudo, pois valida o propósito do estudo 
e sugere que ele está alinhado com as prioridades centrais da UNISDR, que, de acordo 
com seu mandato, é a agência responsável pela coordenação da redução de desastres, 
segundo a Organização das Nações Unidas. Assembleia em 2002.  
 
A relação entre Capital Social e Redução do Risco de Desastres  
 
O capital social permite que as comunidades se unam e ajam coletivamente para 
reduzir o risco ea vulnerabilidade a desastres como resultado direto de suas principais 
características: confiança, reciprocidade, compartilhamento de normas e crenças, 
compartilhamento de informações, engajamento cívico e participação, segundo o 
PNUD. Além disso, os pesquisadores argumentam que o alto capital social permite a 
mobilização de recursos invisíveis, tais como habilidades e conhecimentos mantidos 
pelos membros da sociedade, o que encoraja e gera novas ideias, muitas vezes 
levando as sociedades a serem menos vulneráveis diante de riscos naturais.  
 
A correlação positiva entre altos níveis de capital social e RRD efetiva também parece 
estar enraizada na natureza coletiva das iniciativas de RRD. Quando o capital social é 
alto, os membros da sociedade estão dispostos a trabalhar juntos e investir tempo e 
dinheiro para desenvolver a comunidade e reduzir a vulnerabilidade, mesmo que não 



sejam vulneráveis. Além disso, o capital social pode substituir a infraestrutura formal 
tipicamente fraca e os sistemas de apoio nos países em desenvolvimento.  
 
No entanto, o capital social não é isento de suas armadilhas. De fato, alguns 
argumentam que o capital social deve ser contestado e então rejeitado, argumentando 
que é meramente uma “palavra de ordem” que acadêmicos e profissionais usam para 
obter financiamento. Isso é um pouco irônico, já que a maior parte do trabalho de Fine 
gira em torno do capital social. Além disso, as redes sociais têm o potencial de serem 
“violentas, repressivas, intolerantes ou destrutivas”. Os ostracizados pela sociedade 
enfrentam maior vulnerabilidade devido à diminuição da vulnerabilidade dos "outros", 
concluindo que o capital social tem mais consequências negativas do que 
positivas. Parece, portanto, que o capital social não é apolítico, ao contrário, sobe e 
desce com a roda política, concluindo que aqueles que se beneficiam do sistema 
político serão muitas vezes as mesmas pessoas que colhem os benefícios do capital 
social,  
 
Além disso, a ligação do capital social pode criar uma forte coesão local, mas levar à 
privação de direitos do nível social. Daniel P. Aldrich, o grande teórico do capital social, 
ecoa esse medo, mas não concorda com sua conclusão, sugerindo que, no campo do 
desenvolvimento, o capital social em grande parte tem um efeito positivo. Além disso, 
estudos sobre assentamentos marginais em Bangladesh, Brasil, Índia, Quênia e 
Nicarágua, e os EUA confirmam empiricamente a alta relevância do capital social para 
fins de RRD.  
 

  
Frequência de risco natural (L) e mortalidade causada por desastres naturais (R) no 
Egito como porcentagem - Egito Hoje 
 
Como o capital social está ajudando em Abu Quir?  
 
Abu Quir é urbano e está situado na segunda maior cidade do Egito, Alexandria, com 
230.000 hectares. Abu Quir sofre com a rápida urbanização e falta de planejamento 
territorial adequado; no entanto, os moradores são relativamente ricos em 
comparação com outras cidades egípcias. Os moradores de Abu Quir dependem 
principalmente da pesca e do turismo, já que Abu Quir é um refúgio de verão e 
inverno, de acordo com o Banco Mundial.  
 
Com o Egito em 158º lugar, de acordo com o World Risk Index 2016, seus perigos 
naturais mais frequentes e mortais que ocorrem nos três países são enchentes, de 
acordo com a publicação OFDA / CRED 2015.  



 
Como resultado, a população de Abu Quir sofre de elevação marinha por estar em uma 
cordilheira costeira estreita e parcialmente elevada no Mar Mediterrâneo. A erosão 
costeira e as chuvas anuais, juntamente com as áreas informais, a deterioração da 
infra-estrutura, a rápida urbanização e um fraco sistema de drenagem tornaram a 
população particularmente vulnerável, de acordo com o Banco Mundial.  
 
Capital Social em Abu Quir  
 
A capital social de Abu Quir é parcialmente baseada em equipes de jovens e 
associações de moradores, no entanto, mais importante, é baseada nas relações entre 
os anciãos da família, vizinhos e parentesco, segundo a pesquisadora da AUC, Dalia M. 
Gouda. As redes sociais também são construídas em torno de escolas ou centros 
educacionais através de comitês de pais e em universidades, redes sociais também são 
construídas através de associações em clubes esportivos, que são relativamente 
baratos ou patrocinados pelo governo em Alexandria e, portanto, atingíveis para 
todos.  
 
Como eles discutiram isso na  
 
sociedade de Abu Quir Abu Quir tem lutado contra enchentes costeiras e inundações 
causadas por um sistema de drenagem fraco e subdesenvolvido por 
décadas.Atualmente, o governo está trabalhando, e tem trabalhado nos últimos 
quatro anos, no fortalecimento de seus sistemas de drenagem e infra-estrutura 
geral; no entanto, na época, eles dependiam muito do capital social para reduzir o 
risco de desastres. Recentemente, a mudança climática levou ao aumento das 
inundações, resultando em mortes sem precedentes em Abu Quir, de acordo com o 
The National.  
 
Inicialmente, isso levou famílias, comitês de bloco de apartamentos e comitês de 
vigilância de vizinhança a discutir a questão e os fracassos das atuais estratégias de 
redução de risco. Quando as pessoas começaram a falar mais sobre o assunto, a mídia 
local proliferou o assunto. Os líderes civis surgiram com o objetivo de combater as 
vulnerabilidades que causam inundações, como infraestrutura inadequada. Eles 
falaram, supostamente, dezenas de comitês para coletar teorias e idéias da 
comunidade, e depois levaram a questão para as autoridades locais, exigindo uma 
solução. É claro que os laços de ligação permitiram que a comunidade pressionasse os 
governos através da ligação de laços, o que significa que ambos eram essenciais para o 
sucesso das comunidades.  
 
Ações tomadas  
 
A comunidade urbana de Abu Quir, que havia recorrido ao governo local, teve muitas 
mudanças positivas por causa da mobilização de seu capital social. Primeiro, o governo 
local instruiu o estabelecimento de uma equipe de pesquisa para identificar as 
vulnerabilidades, identificando a infraestrutura em deterioração, o sistema de 
drenagem subdesenvolvido e as previsões meteorológicas imprecisas como os três 



principais desafios.  
 
Em segundo lugar, para abordar essas questões, o comitê de pesquisa estabeleceu um 
ramo de ação, que estabeleceu, monitorou, avaliou e manteve as estratégias de RRD 
implementadas.  
 
Em terceiro lugar, o comitê de ação da RRD, depois de consultar cientistas da 
Universidade de Alexandria, reconstruiu a deterioração do paredão e dos molhes de 16 
quilômetros, segundo pesquisa realizada em 2002.  
 
Em quarto lugar, o comitê de RRD instruiu os construtores a provar a seco as casas 
mais vulneráveis com base em um mapa de vulnerabilidade desenvolvido pelos 
pesquisadores.  
 
Quinto, o comitê de RRD conscientizou sobre como as residências poderiam proteger 
sistemas elétricos domésticos, garantindo que os fios e equipamentos elétricos fossem 
colocados em posição alta. Além disso, recomendou que o equipamento externo fosse 
ancorado e / ou levantado.  
 
Em sexto lugar, o comitê de RRD estabeleceu uma rota para serviços de emergência, 
incluindo caminhões de bombeiros, ambulâncias, veículos do exército e da polícia e 
caminhões com bombas, para levar durante as enchentes para alcançar as pessoas o 
mais rápido possível. Este plano foi praticado várias vezes, de acordo com 
testemunhas, e mostrou grande sucesso durante a inundação de 2015, explica Khater.  
 
Em sétimo lugar, o governo egípcio atualizou e continua a atualizar o sistema de 
drenagem em Abu Quir.  
 
Oitavo, jornais e canais de televisão foram instados a atualizar seus equipamentos de 
previsão do tempo para permitir previsões mais precisas, já que as vulnerabilidades 
recentes em face da enchente de 2015 em Abu Quir foram parcialmente devido a 
previsões imprecisas do tempo.  
 
Desde que essas ações foram tomadas, a comunidade de Abu Quir sofreu, 
significativamente, menos desafios e retrocessos por causa das inundações.  

FONTE:http://www.egypttoday.com/Article/2/55159/Find-out-how-Abu-Quir-used-social-capital-to-reduce 

 

 

Fundo de População da ONU apresenta a campanha Ela 
Decide para ginecologistas e obstetras no RN 



Tem início na quinta-feira (9) a 31ª Jornada de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande 
do Norte. Evento reunirá especialistas para debater igualdade de gênero, depressão 
pós-parto, ginecologia na infância e adolescência e violência contra as mulheres. O 
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) apresentará no fórum a campanha Ela 
Decide, uma iniciativa em prol do empoderamento de jovens e mulheres. 

Lançado em abril nas redes sociais, o projeto da agência da ONU divulga orientações 
sobre sexualidade e reprodução, promovendo decisões autônomas sobre o próprio 
corpo, relacionamentos e maternidade. “É importante sensibilizar profissionais da área 
médica para a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e jovens”, 
afirma Anna Cunha, oficial de programa que representará o UNFPA na jornada, em 
Natal. 

Na avaliação da especialista, é necessário ouvir as demandas da juventude e da 
população do sexo feminino para oferecer “informações e serviços qualificados, 
respeitando as escolhas, expectativas e necessidades que possam ter”. 

Com atividades amanhã e na sexta-feira (10), o congresso no Rio Grande do Norte terá 
diálogos sobre os avanços da medicina, contracepção, reposição hormonal e doenças 
como endometriose e Síndrome dos Ovários Policísticos. O tema da jornada de 2018 é 
“Saúde da mulher em foco”. 

O evento é promovido pela Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do 
Norte (SOGORN) e terá a participação de representantes do Ministério da Saúde e da 
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). 

FONTE:http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/noticias/ultimas/1972-unfpa-apresenta-
a-campanha-ela-decide-para-ginecologistas-e-obstetras-no-rio-grande-do-norte 

 

 

Conferência regional em Lima discute formas de 
combater a desigualdade e pôr fim à pobreza 

A terceira reunião da Conferência Regional sobre População e Desenvolvimento da 
América Latina e do Caribe ocorre até quinta-feira (9) em Lima, no Peru, com um 
renovado compromisso dos países com a implementação do Consenso de Montevidéu, 
assim como o chamado a intensificar o combate à desigualdade e o impulso à 
erradicação da pobreza. 

A reunião da Conferência foi inaugurada por Martín Vizcarra, presidente do Peru e 
secretário-executivo adjunto da Comissão Econômico para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL); Natalia Kanem, diretora-executiva do Fundo de População das Nações Unidas 



(UNFPA); e Patrícia Chemor, secretária-geral do Conselho Nacional de População 
(CONAPO), do México. 

Em seu discurso inaugural, o presidente Martín Vizcarra renovou o compromisso de seu 
país com a implementação do Consenso de Montevidéu sobre População e 
Desenvolvimento, o acordo intergovernamental mais importante assinado até agora na 
região em matéria de população e desenvolvimento. 

Afirmou que “apesar de terem havido importantes avanços em diferentes aspectos do 
desenvolvimento humano, também devemos fazer frente a grandes desafios para incluir 
todos os cidadãos nos benefícios do desenvolvimento, em especial os mais pobres e 
excluídos e nossa sociedade”. 

O presidente afirmou que a terceira reunião da Conferência Regional sobre População 
e Desenvolvimento “ocorre em um momento em que os países da América Latina e do 
Caribe fazem grandes esforços para erradicar a pobreza, a exclusão e a desigualdade”, 
e destacou que “no Peru, os objetivos que guiam nosso governo são claros: garantir o 
bem-estar da população e, dessa forma, ter um país mais justo e equitativo”. 

Mario Cimoli, secretário-executivo adjunto da CEPAL, afirmou que o Consenso de 
Montevidéu retoma compromissos regionais cujo cumprimento ajudará os países da 
região a “não deixar ninguém para trás”. 

Completou que um balanço preliminar de cinco anos de implementação do Consenso 
indica que a região avançou na compreensão e abordagem de muitos temas da agenda 
de população e desenvolvimento. 

No entanto, “a promessa de não deixar ninguém para trás requer um compromisso 
maior de nossa região com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e com 
as agendas que ajudam a dar visibilidade aos grupos em condição de vulnerabilidade, 
tal como faz o Consenso de Montevidéu”, afirmou. 

O funcionário da CEPAL destacou a contribuição da Conferência Regional sobre 
População e Desenvolvimento para o Fórum dos Países da América Latina e do Caribe 
sobre o Desenvolvimento Sustentável, já que é o único órgão intergovernamental 
encarregado de estudo e análise das tendências demográficas que constituem o marco 
do cumprimento da Agenda 2030 na região. 

Natalia Kanem, por sua vez, afirmou que diante de desafios globais como desigualdade, 
violação dos direitos humanos, migração e deslocamento e mudanças climáticas, “o 
Consenso de Montevidéu é uma luz de esperança brilhante e poderosa”. 

“Quando a Agenda 2030 nos chama a não deixar ninguém para trás e chegar primeiro 
aos mais necessitados, o Consenso de Montevidéu nos proporciona um caminho”, 
afirmou. 



Patricia Chemor destacou que a América Latina e o Caribe tem importantes desafios que 
os países devem enfrentar com informação, estratégias e mecanismos que se 
encontrem à altura das demandas de suas populações. 

“Ainda persistem grandes desigualdades econômicas, sociais, de gênero, de acesso a 
serviços de saúde, de educação, de uma vida íntegra e para a ampliação de 
oportunidades que devemos garantir para contar com um presente e um futuro mais 
justo e digno para todas e todos. E um dos mecanismos para consegui-lo é precisamente 
o Consenso de Montevidéu”, afirmou. 

A terceira reunião da conferência teve a participação de ministros, vice-ministros e 
delegados de países latino-americanos e caribenhos, além de representantes de 
organismos internacionais, do setor privado, da academia e da sociedade civil. 

Durante o encontro, organizado pela CEPAL e pelo governo do Peru, com o apoio do 
UNFPA, os países da região apresentarão relatórios voluntários sobre o avanço nacional 
na implementação do Consenso de Montevidéu. 

A CEPAL apresentou na terça-feira (7) o projeto do primeiro relatório regional sobre a 
implementação do Consenso de Montevidéu sobre População e Desenvolvimento que 
dá conta dos avanços na dita implementação e das heterogeneidades existentes entre 
os países nesse processo. 

A conferência será concluída na quinta-feira (9) com a presença de César Villanueva, 
presidente del Conselho de Ministros do Peru. 

https://www.cepal.org/es/comunicados/conferencia-regional-poblacion-desarrollo-inicia-renovado-
compromiso-paises-la 

 

Verões mais quentes no Reino Unido podem causar 'ciclo 
vicioso' de aumento de energia e uso de água 

Joseph Flaig  

Os verões mais quentes e secos conduzirão um "ciclo vicioso" de aumento do uso de 
eletricidade e emissões, destacando a necessidade urgente de "descarbonizar" o 
sistema de energia e atualizar a infraestrutura de água, disse um especialista da 
IMechE. 

A chefe de engenharia da IMechE, Dra. Jenifer Baxter, fez os comentários à  Engenharia 
Profissional  após a publicação do novo relatório da Instituição   ,  Water: Drought and 
Flood . 



Com grande parte do Reino Unido tendo a maior onda de calor desde 1976 e 
temperaturas acima da média previstas até outubro, o relatório analisa os efeitos das 
mudanças climáticas no sistema de água e como o governo, empresas de água e 
engenheiros podem agir para combater eles. 

À medida que a temperatura média global aumenta, os verões britânicos se tornam mais 
quentes e levemente mais secos, aumentando o uso da água. As estações de tratamento 
terão que operar a taxas de pico por mais tempo, aumentando os custos de manutenção 
e operação, bem como o consumo de energia e o uso de produtos químicos para limpar 
a água mais rapidamente. 

"Acho que este verão é definitivamente um reflexo da mudança climática", disse o 
principal autor do relatório, Dr. Baxter. "Estamos usando mais eletricidade agora do que 
talvez tivéssemos feito ... há um ciclo vicioso". 

Tubos com vazamentos são um problema contínuo, diz o relatório. A United Utilities no 
noroeste da Inglaterra supostamente perdeu 18.300.000 litros de água por hora no ano 
passado, de acordo com uma recente edição da  Private Eye  - em comparação com 
apenas 540 litros por hora de uma mangueira, que foi temporariamente proibida para 
7 milhões de clientes. 

A taxa de substituição de tubulação deve ser "significativamente aumentada", diz o 
relatório, chamando-a de uma tarefa cara, mas essencial. 

Com o envelhecimento da infraestrutura e uma rede complexa de responsabilidades 
dentro do setor, a colaboração será fundamental para lidar com a questão, disse o Dr. 
Baxter. “Vai ser um requisito real garantir que a água continue fluindo ... você tem esses 
engenheiros da água, engenheiros civis, engenheiros de sistema, todos olhando para o 
sistema, e a maneira como podemos fazer com que ele funcione de forma muito mais 
eficiente é colaborando . 

Enquanto o clima mais seco significará um aumento no uso da água e, portanto, custos 
mais altos, o flipside do clima extremo provavelmente será de chuvas intensas. Se cair 
em solo seco e duro, pode levar rapidamente a inundações. 

As casas e prédios comerciais construídos de novo devem incluir a drenagem urbana 
sustentável para combater o risco, diz o relatório, e o governo deve dizer às famílias e 
às empresas como mitigar os impactos da drenagem deficiente. 

Outras recomendações incluem que todas as principais cidades britânicas publiquem 
pesquisas sobre o que sua infraestrutura precisa para lidar com as mudanças no uso e 
demanda de água, incluindo a promoção da reciclagem de “água cinzenta” - de pias, 
lavadoras e empresas - para encher banheiros. a criação de um fórum da indústria da 
água com o apoio da Water UK e do National Infrastructure Committee, para redigir um 
plano de sustentabilidade da infraestrutura hídrica para a indústria, incluindo os riscos 
conjuntos de secas e inundações. 



FONTE:http://www.imeche.org/news/news-article/hotter-uk-summers-could-cause-'vicious-cycle'-of-
increased-energy-and-water-us 

 

ONU-Habitat promove seminário em Maceió sobre 
habitação de interesse social 

O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT) 
realizou no fim de julho (25), em parceria com o Governo de Alagoas, evento em Maceió 
(AL) sobre políticas públicas e projetos para habitação de interesse social e urbanização 
dos espaços urbanos das cidades do estado. 

O “Seminário Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social: Desafios e 
Estratégias para Acesso à Moradia Adequada em Alagoas” foi realizado por intermédio 
da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA) e do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Alagoas (CAU-AL). 

O evento, que contou com mais de 230 participantes, proporcionou troca de 
experiências e boas práticas com o objetivo de difundir e apoiar o desenvolvimento de 
políticas públicas e projetos para a habitação de interesse social e a urbanização dos 
espaços urbanos da capital Maceió e demais cidades alagoanas. 

Foram feitas apresentações de representantes do ONU-Habitat, do Governo do Estado 
de Alagoas (Seinfra), do CAU-AL, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 
Distrito Federal (CodHab-DF), do Programa Vivenda, do Soluções Urbanas e da 
Universidade Federal de Alagoas. 

Clique aqui para acessar as apresentações. 

FONTE:https://drive.google.com/file/d/1Ou8DHasYLCOdl5RWHrdFKHb1dO0VQMHn/view 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTOS 

     

UERJ recebe até 24 de setembro inscrições para 7º Festival 
Curta 

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) recebe até 24 de setembro inscrições 
para seu 7º Festival Curta, que em 2018 lembra o aniversário de 70 anos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. O concurso é apoiado pelo Centro de Informação das 
Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio). 

Poderão ser inscritos vídeos com duração máxima de 10 minutos sobre avanços e 
desafios de direitos humanos. Os curtas devem abordar maneiras de os direitos 
humanos serem respeitados no dia a dia, iniciativas da sociedade, das escolas e dos 
governos para ampliar a conscientização sobre a Declaração, entre outros assuntos. 

Os trabalhos podem ser inscritos nas categorias “Teen”, para autores de 12 a 17 anos; e 
“Adulto”. As melhores produções em cada categoria receberão câmeras digitais, 
smartphones e tablets. 

Os eventos do festival terão a presença de representantes do UNIC Rio. Outro parceiro 
da iniciativa é a Academia Internacional de Cinema (AIC), que concederá duas bolsas de 
estudos (nos cursos “Roteiro Online” e “Cinema Teens”) ao primeiro colocado de cada 
categoria. 

O 7º Festival Curta na UERJ é uma iniciativa do Centro de Tecnologia Educacional (CTE) 
/ Sub-reitoria de Extensão e Cultura e tem como objetivo incentivar a produção em vídeo 
e animação, bem como ampliar o espaço para a exibição e a divulgação do audiovisual. 

FONTE:http://www.curtanauerj.uerj.br/inscricao/ 

 

Newton-Paulet Researcher Links Workshop: 
Fortalecimento da capacidade de mitigação dos impactos 
do Huayco (inundação repentina) no Peru 

A Universidade de Bristol, a Universidade de East Anglia e o Instituto Geológico, Minero 
e Metalúrgico (INGEMMET) do Peru estão organizando conjuntamente um Workshop 



de Links para Pesquisadores Newton-Paulet, que acontecerá no Peru em outubro de 
2018. 

O workshop irá explorar abordagens multidisciplinares para mitigar os impactos de 
inundações repentinas e intensas, conhecidas localmente como 'huaycos', através de 
uma série de exercícios participativos e visitas de campo.  

Convidamos os participantes do Early Career Researcher do Reino Unido e do Peru a se 
candidatarem a vagas totalmente financiadas. Congratulamo-nos com aplicações de 
uma ampla gama de formações disciplinares, incluindo, mas não se limitando a, 
cientistas físicos e engenheiros com interesses em inundações, modelagem de riscos, 
sistemas de alerta antecipado, mitigação projetada para perigos naturais; cientistas 
sociais interessados em governança de risco em nível nacional e regional, adaptação à 
mudança climática ou realização de pesquisa de ação participativa em 
comunidades; praticantes de redução de risco de desastres baseados em ONGs 
(peruana e internacional). 

O prazo para inscrição é 15 de agosto de 2018. 

Jeremy Phillips (Escola de Ciências da Terra, Universidade de Bristol), Teresa Armijos 
(Escola de Desenvolvimento Internacional, Universidade de East Anglia) e Marco Rivera 
Porras (INGEMMET) 

FONTE:http://huaycoworkshop2018.simplesite.com/ 

 

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 

                    

 

 

 



 

 

 


