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Depois de Nate, a Costa Rica também avalia os danos à
saúde mental
Como as alterações climáticas provocam o agravamento das tempestades e outras
condições meteorológicas extremas, a medição de perdas financeiras e mortes pode
não ser suficiente
De Sebastian Rodriguez
Quando a tempestade tropical Nate atingiu a Costa Rica em 2017, atacou a nação
centro-americana por três dias. Quase um ano depois, as lembranças da tempestade
ainda são frescas para muitos - inclusive para Marielos Alvarado.
Ela é uma das milhares de residentes de Corralillo, um município da região noroeste de
Guanacaste, que passou aqueles dias ansiosos em um abrigo.
"Em um nível emocional foi muito estressante. Demorou muito para eu superar certas
coisas", disse ela.
Nate matou 11 pessoas na Costa Rica, causando deslizamentos de terra e algumas das
inundações mais danosas da história do país. Algumas comunidades presas pela
tempestade ficaram sem água potável e comida, e a eletricidade falhou.
Esses desastres - que estão se tornando mais regulares como resultado da mudança
climática - muitas vezes causam problemas de saúde mental nos afetados, disse Jose
Francisco Aleman, coordenador de emergência de Corralillo.
Mas esse aspecto é regularmente negligenciado nos esforços de resposta a desastres,
disse ele - embora seja vital ajudar as comunidades a se recuperarem.
"Quando a emergência acontece, as pessoas estão desesperadas por ajuda, com medo
de doenças, desesperadas por comida, etc. No final, essas questões - como comida e
abrigo - são atendidas, mas o efeito psicológico não é", disse ele. disse.

Para Alvarado, a inundação trazida por Nate significava que sua família e outros ficavam
sem água potável e comida enquanto esperavam por ajuda.
"Ainda não consigo tirar os idosos ou as crianças que vomitam da fome", disse ela.
A intensidade de Nate, ela acrescentou, era sem precedentes.
"Ninguém esperava que a emergência fosse de tal magnitude", disse Alvarado, que
também lidera o comitê de desastre local.
Mais de nove casas fora de 10 em Corralillo foram danificadas, disse ela, incluindo o seu
próprio. Quando ela finalmente chegou em casa, mais de duas semanas depois da
tempestade, apenas as paredes de sua casa foram deixadas.
"Foi chocante", disse ela.
Tipos de destruição
Nate trouxe destruição significativa à Costa Rica: mais de US $ 385 milhões em danos e
mortes, de acordo com dados da Comissão Nacional de Emergência (NEC).
Mas alguns especialistas agora acreditam que as avaliações de danos devem ir além das
perdas financeiras e incluir coisas como impactos na saúde mental.
Um estudo publicado no ano passado no Jornal Internacional de Pesquisa Ambiental e
Saúde Pública, por exemplo, disse que "os esforços de recuperação devem considerar
os efeitos de longo prazo da exposição a furacões na saúde mental".
O Ministério do Meio Ambiente disse que a Costa Rica está trabalhando para medir
esses efeitos, e como melhor combater os danos à saúde mental, já que as mudanças
climáticas trazem tempestades mais fortes e outras condições meteorológicas
extremas.
O Plano Nacional de Adaptação da Costa Rica (NAP) - seu plano central para lidar com
as pressões da mudança climática - será publicado ainda este ano e terá destaque em
saúde mental, disseram autoridades.
Mas, segundo o ministério, o NAP procuraria apenas ensinar aos municípios como
identificar as vulnerabilidades da saúde mental; enfrentá-los seria responsabilidade dos
governos locais.
Gabriela Mora, psicóloga da Universidade da Costa Rica, disse que o NAP foi um bom
começo, mas mais é necessário - incluindo clareza sobre como o governo trabalhará com
as autoridades locais para reduzir os riscos e implementar melhores programas de saúde
mental.
E não é apenas o impacto psicológico direto de um desastre que precisa ser considerado,
com muitas comunidades precisando de um nível mais amplo de apoio, disse Mora, que

também é o coordenador da Brigada Psicossocial, um grupo de psicólogos que fornece
ajuda àqueles que ter experimentado um desastre.
Isso inclui encontrar maneiras de reduzir a vulnerabilidade de uma comunidade a
eventos futuros e incentivar as pessoas a conhecer e conversar abertamente sobre suas
experiências, disse ela.
Corralillo é um exemplo, disse Alvarado. A comunidade encontra-se no que costumava
ser uma zona húmida e é cercada por dois rios, o Las Palmas e o Tempisque. O acesso é
difícil, há poucos empregos e falta planejamento de emergência, disse ela.
Apesar de Corralillo ter experimentado três inundações significativas no ano passado
antes de Nate, o impacto da tempestade foi muito além do que as pessoas estavam
preparadas para, disse Alvarado.
Depois do evento
Como parte de seus esforços para lidar com as consequências de Nate, a comunidade
realizou uma série de workshops com o departamento de Mora para discutir o que havia
acontecido e treinar seus vizinhos sobre prevenção de riscos.
Alvarado disse que as oficinas atraíram mais pessoas do que o esperado e permitiram
que os moradores conversassem sobre o que havia acontecido e aprendessem lições.
"Isso mostra que a comunidade está acordando", disse ela.
Um aspecto fundamental do trabalho é ajudar as pessoas a não apenas trabalhar com
os danos, mas encontrar maneiras de tentar reduzir seus riscos e sentir mais segurança
no futuro, disse Mora.
"A idéia não é lembrar como 'o evento que me machucou', mas sim observar como
temos que melhorar em um evento que já aconteceu", disse Mora.
As vulnerabilidades da região se estendem além dos aspectos físicos, como os rios
adjacentes, disse Mora. Em Corralillo, a insegurança no trabalho é uma questão
fundamental.
"Aqui eles só têm cana de açúcar em volta deles, e o período em que eles plantam cana
é muito curto. Depois disso, eles estão sem trabalho", disse Mora.
Falta de conhecimento
Marco Carranza, um organizador do workshop, disse que as comunidades afetadas por
desastres precisam pedir ajuda às autoridades locais para serem consideradas para isso.
A autoridade local então escreve um relatório listando os danos que a comunidade
sofreu: mortes, ferimentos e perdas materiais, bem como - em teoria - a avaliação da
comunidade sobre o impacto na saúde mental.

Esse relatório é enviado ao governo central, que examina e aloca fundos.
Mas, segundo Carranza, as comunidades muitas vezes não estão cientes de que podem
incluir "perdas" na saúde mental - e muitos não sabem reconhecê-las como um
problema até muito mais tarde, quando é tarde demais para pedir ajuda.
Marianela Rojas, membro do Comitê Técnico Consultivo de Apoio Psicossocial, a
principal fonte de apoio da Comissão Nacional de Emergência para a saúde mental da
comunidade, disse que as comunidades precisam ser treinadas para pedir tal
assistência.
Mas mesmo aquelas comunidades que pedem e recebem ajuda podem ter dificuldades,
disse Carranza - até porque medir os danos à saúde mental é inerentemente difícil.
Rojas disse que a Comissão Nacional de Emergência está trabalhando em maneiras de
calcular o impacto dos desastres na saúde mental. O plano de mudança climática do país
também exigirá que todos os municípios tenham programas de saúde mental e de risco
implantados até 2030.
Considerar as considerações de saúde mental é essencial para ajudar as comunidades a
lidar com os impactos da mudança climática, disse Rojas.
Não fazê-lo, acrescentou, poderia significar que seus efeitos invisíveis "acabarão
gerando um custo muito alto para o estado".
FONTE:http://news.trust.org/item/20180816101132-740ce/

Participação no 49° Congresso Brasileiro de Geologia

Dois trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Defesa Civil de Niterói. “ Carta de risco
de movimentos gravitacionais de Massa em Jurujuba, Niterói, Peixe Galo e Salinas” e
apresentação do método utilizado pela Defesa Civil de Niterói no mapeamento de área
de risco de movimentos gravitacionais de massa no município.
FONTE:http://defesacivil.niteroi.rj.gov.br/
FONTE:https://www.49cbg.com.br/

Especialistas discutem na OPAS/OMS
mobilidade urbana sustentável no Brasil

fortalecer

Trânsito em São Paulo. Foto: Fotos Públicas / Oswaldo Corneti
A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no
Brasil promoveu na quinta-feira (16), em Brasília (DF), um seminário sobre ações
voltadas à mobilidade sustentável nas cidades brasileiras. No evento, os participantes
discutiram modelos, experiências e evidências capazes de fortalecer políticas e medidas
para a melhoria dos desenhos urbanos.
A coordenadora da Unidade de Determinantes da Saúde, Doenças Crônicas Não
Transmissíveis e Saúde Mental da OPAS/OMS no Brasil, Katia Campos, citou a relevância
do Projeto Vida no Trânsito – iniciativa lançada em 2010 pelo Ministério da Saúde – para
uma transformação dos espaços urbanos no país. “O projeto, que começou com a
Iniciativa Bloomberg para Segurança Global no Trânsito, é hoje reconhecido
internacionalmente como um programa de governo”, afirmou.

Segundo Cheila Lima, técnica da Coordenação Geral de Doenças e Agravos Não
Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, o Brasil quer ampliar o
olhar para o tema da mobilidade urbana. “Temos que pensar nas cidades para as
pessoas, ou seja, pensar no remodelamento de nosso espaço urbano. As pessoas estão
vivendo mais e precisam viver com mais qualidade”, acrescentou.
A coordenadora disse ainda que, para seguir rumo ao desenvolvimento sustentável, é
necessário qualificar as informações sobre acidentes e lesões no trânsito com base em
seu georreferenciamento. Isso, segundo ela, permitirá a implementação de ações
específicas que sejam eficazes para mudar essas realidades. “O Programa Vida no
Trânsito vem justamente nessa perspectiva. É uma resposta do setor de saúde na
atuação intersetorial, já que estamos tratando de problemas multicausais”.
Representando o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Mércia Gomes
sugeriu que o seminário culmine em um documento técnico que possa ser apresentado
aos candidatos às eleições, com o fim de pautá-los em relação à importância do tema.
“Com base em tudo que já construímos com o Vida no Trânsito, temos que mostrar aos
novos governadores e secretários de saúde, que assumirão em janeiro de 2018, que a
violência no trânsito é um problema de saúde pública”.
O painelista Aguiar da Costa, da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade
Urbana do Ministério das Cidades do Brasil, lembrou que a Política Nacional de
Mobilidade Urbana – instituída em 2012 por meio da Lei 12.587/2012 –, foi um grande
passo para iniciar o aprimoramento do desenho das cidades. “Com a política, buscou-se
principalmente pensar na mobilidade como um todo: desenvolvimento urbano,
integração das políticas, acessibilidade e mobilidade tanto de pessoas quanto de cargas.
Pensar nas pessoas em vez de trabalhar apenas com os sistemas de transporte”,
explicou.
Luiz Néspoli, superintendente da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP),
trouxe ao debate a elaboração de um Projeto de Intervenção Urbanística (PIU) – uma
série de estudos técnicos necessários para promover o ordenamento e a reestruturação
urbana em áreas subutilizadas com potencial de transformação. Esses estudos
sistematizam e criam mecanismos urbanísticos que melhor aproveitam a infraestrutura
urbana, aumentam as densidades e desenvolvem novas atividades econômicas e criação
de empregos.
As experiências de algumas cidades brasileiras também foram compartilhadas durante
o seminário. Luiz Saboia, secretário-executivo de Conservação e Serviços Públicos de
Fortaleza (CE), contou que, em um forte cenário de recessão, a cidade estabeleceu o
tema da mobilidade urbana e segurança viária com pouca infraestrutura, mas com alto
potencial de replicabilidade.
“Fizemos uma série de ações de desenho urbano que induziram uma mudança de
comportamento das pessoas”, contou. A capital do Ceará tem, atualmente, 232
quilômetros de ciclovias. Saboia afirmou que essa transformação só foi possível por
meio de três fatores-chave: forte apoio político, ações orientadas por problemas da
sociedade e corpo técnico qualificado. “A cidade queria ver na prática uma ação

transformadora, um plano de baixo custo, mas de alto impacto”, disse. De acordo com
o gestor, um dos grandes desafios é colocar o pedestre em primeiro lugar.
Outro exemplo compartilhado foi o da cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. José
Carlos Almeida, secretário de Mobilidade e Acessibilidade do município, argumentou
que o primeiro paradigma a ser vencido foi o de que uma cidade com solo irregular não
comportava ciclovias. No entanto, isso não foi suficiente para desestimular o uso das
bicicletas como meio de locomoção.
“Diziam que Sorocaba não tinha uma tradição cultural do uso de bicicletas. Quando as
ciclovias foram feitas, o ciclista simplesmente apareceu e esse movimento está
crescendo a cada dia”, afirmou. Em um contexto de escassez de recursos, o projeto foi
realizado com o apoio da iniciativa privada. O uso das bicicletas é gratuito e integrado
com o transporte público da cidade (BRT).
Transporte público e o ODS 11.2
A meta 11.2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável prevê, até 2030,
“proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a
preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão
dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em
situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos”.
Mirando nessa meta, Marcos dos Santos, diretor administrativo e institucional da
Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), ressaltou a
potencialidade do transporte público urbano como forte aliado do desenvolvimento
sustentável. Para ele, sua ampliação impacta positivamente na saúde da população e na
melhoria da segurança viária.
“Os ônibus são o transporte público mais seguro, respondendo por apenas 0,48% das
vítimas fatais no trânsito, ou seja, uma em cada 200”, pontuou. “Além disso, o
investimento nessa área reduz o impacto nos sistemas e orçamentos de saúde
(ocupação de leitos hospitalares por lesões no trânsito) e também reduz a perda de anos
produtivos devido às incapacitações.” Para Santos, os sistemas BRT, os corredores de
ônibus e as faixas exclusivas são intervenções que devem ser priorizadas no espaço
viário.
Formas alternativas de mobilidade
Em um outro painel, este sobre entornos seguros e saudáveis, a arquiteta Meli
Malatesta enfatizou o quanto a mobilidade ativa contribui para a saúde da população.
“Todos os trajetos que fazemos começam e terminam a pé”, lembrou, ressaltando que,
apesar de esse tipo de locomoção ser o mais utilizado nas cidades, ainda é pouco
pensado em políticas públicas sobre trânsito.
Seguindo a mesma linha, Danielle Hoppe, do Instituto de Políticas de Transporte e
Desenvolvimento (ITDP), defendeu a necessidade de repensar os modelos existentes de
cidade e pontuou que, para as políticas públicas terem sucesso, é necessário que os

tomadores de decisão sejam sensíveis ao tema – ou seja, tenham a vivência do pedestre.
Marta Obelheiro, da WRI Brasil, ressaltou os princípios de um sistema viário seguro,
levando em conta o fato de que não existe comportamento perfeito entre os seres
humanos e que é necessário considerar isso na hora de elaborar projetos.
Comunicando intervenções
As intervenções temporárias foram abordadas por Carla Navarrete, da Iniciativa
Bloomberg para a Segurança Global no Trânsito, como uma forma eficaz de
comunicação, capaz de gerar mídia espontânea. “Essas ações possibilitam o
fortalecimento das relações entre a comunidade. As pessoas passam a se sentir parte
daquilo e isso faz com que se apropriem do espaço. Dessa forma, é possível testar e
evidenciar o que funciona em um projeto antes mesmo de ele ser implementado”, disse.
Com uma vasta experiência na cobertura de trânsito, a jornalista do Correio Braziliense,
Adriana Bernardes, explicou que, com o “enxugamento” do número de profissionais nas
redações brasileiras, a imagem do “setorista”, ou seja, do jornalista especialista em
temas, é cada vez mais rara. Disse também que nem sempre as coletivas de imprensa
são a melhor estratégia para comunicar os temas relacionados ao trânsito. “Jornalistas
querem matérias exclusivas. É melhor o gestor conversar com os diretores, editores e
repórteres do jornal sobre a importância do assunto. Esse é o principal caminho para
construir e manter uma relação de confiança.”
Adriana afirmou ainda que é necessário desmistificar a ideia de que jornalistas sempre
buscam pautas negativas. “É um fato: as pessoas querem ler, ver e ouvir histórias com
finais felizes”.
FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5739:especialis
tas-discutem-na-opas-oms-medidas-para-fortalecer-mobilidade-urbana-sustentavel-nobrasil&Itemid=839
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Pós Graduação em Desastres Naturais e Redução de
Riscos
Objetivos
O estudo dos desastres naturais e da redução de risco, particularmente nos contextos
da reação à incerteza e dos ganhos de resiliência, encontra-se no topo das agendas
locais, nacionais e internacionais. A pós graduação em Desastres Naturais e Redução de
Riscos apresenta-se como oferta educativa inovadora da UTAD com objetivo central de
dar resposta à necessidade crescente de formar especialistas treinados no
desenvolvimento de soluções de mitigação de riscos relacionados com os desastres

naturais, no presente e no presente e no decurso de alterações climáticas que se
antecipem para o futuro.
FONTE:http://utad.forinsia.com/Inscricoes/Candidaturas/Secretaria.aspx?idCaracterizacao=67&idAcc
ao=57

O PROGRAMA DE CÚPULA DE MOBILIDADE URBANA
O Urban Mobility Summit está de volta, e será maior e mais internacional do que
nunca . De 18 a 19 de outubro, mais de 100 palestrantes participarão de dezenas de
palestras, mesas redondas e encontros em três etapas dinâmicas. CEOs, líderes de
cidades, formuladores de políticas, especialistas em mobilidade e inovadores se
reunirão para explorar os tópicos mais importantes da mobilidade urbana hoje. Aqui
está uma prévia de apenas algumas das conferências convincentes que você pode
esperar da Summit:


Mobilidade aérea e táxis voadores: prontos para decolar



O futuro dos AVs e as cidades que os amam



O GDPR está aqui, a sua empresa de mobilidade está pronta?



Europa, China e Estados Unidos: 3 mercados, 3 abordagens à inovação



Política da UE e o que isso significa para a indústria automóvel
FONTE:https://www.autonomy.paris/en/

Semana de Resiliência de Barcelona
A Semana de Resiliência de Barcelona tem como objetivo conectar as cidades, ao
mesmo tempo em que oferece a oportunidade de aprender sobre tópicos inovadores
de resiliência. A Semana oferecerá a oportunidade de apresentar, compartilhar e trocar
experiências e melhores práticas, além de obter conhecimento prático.
datas: 10 a 14 de dezembro de 2018
localização: Barcelona, Catalunha, Espanha
contato: Escritório de Registro de Resiliência BCN
e-mail: bcnresilience@barter.es
www: http://urbanresiliencehub.org

Webcast: A Lista de Verificação de TIC para a Educação
em Crise e Conflito
29 de agosto @ 9:00 da manhã - 10:00 da manhã
A Equipe de Tarefa de Tecnologia e Educação em Crises do ECCN e do INEE (TECTT)
organiza em conjunto este webinar para introduzir uma nova ferramenta chamada Lista
de Verificação para Intervenções de TIC para Apoiar a Educação em Situações de Crise e
Conflito (ou TIC na Lista de Verificação do EiCC). Esta ferramenta de comunicação de
informação e comunicação (TIC) foi desenvolvida como uma colaboração entre
membros e funcionários do ECCN e membros do INEE TECTT para ajudar a garantir que
as intervenções de TIC que apoiam atividades de educação em comunidades afetadas
por conflitos e crises sejam sensíveis aos conflitos.
Junte-se a nós enquanto oferecemos uma visão geral detalhada das TIC na Lista de
Verificação do EiCC e saiba em primeira mão como você pode aplicá-las ao seu próprio
trabalho.
RSVP para o webcast até segunda-feira, 27 de agosto de 2018 para obter informações de
login.
FONTE:https://eccnetwork.net/events/ictchecklist/?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=018ecf356c-ECubed+ENG_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-018ecf356c25743853&mc_cid=018ecf356c&mc_eid=a7d966b500

Workshop Internacional sobre Eficiência Energética a
Nível Local
JUSTIFICAÇÃO E ANTECEDENTES
A política energética deve ser concebida como uma oportunidade de desenvolvimento
a longo prazo. As decisões de política energética podem ter uma influência significativa
na obtenção de maior sustentabilidade do processo de desenvolvimento em todas as
suas dimensões: maior eficiência na produção e uso de energia; cobertura crescente de
requisitos básicos de energia, em quantidade e qualidade; exploração racional dos
recursos naturais de energia e maior uso de fontes renováveis e tecnologias limpas.
Atualmente, a Argentina possui uma matriz energética altamente dependente de
combustíveis fósseis e, nos últimos anos, os níveis de importação de energia geraram
uma dependência significativa do mercado internacional e desequilíbrios nas contas
fiscais. O sistema elétrico nacional também enfrenta dificuldades para satisfazer uma
demanda que tem aumentado incessantemente. Sem dúvida, a atual situação
energética abre caminho para a renovação, inovação e reconversão energética,

promovendo uma grande mudança de paradigma que inclui todos os setores sociais,
produtivos, econômicos e governamentais.
Neste contexto, as formas convencionais de fornecimento de energia são caras,
poluentes e principalmente esgotáveis. Isto implica que tanto o país como as províncias
e os governos locais devem fortalecer as tecnologias que promovem energia sustentável
e renovável, incentivando também a eficiência energética como política pública.
energia renovável e eficiência energética têm uma ação concreta contra o problema das
alterações climáticas, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa, promovendo a
utilização de tecnologias limpas, e grandes co-benefícios como o desenvolvimento de
novos empregos verdes e maior número de pessoas com energia acessível e não
poluente. Desta forma, contribui para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável 7, 8 e 13 definidos pela Organização das Nações Unidas.
Por todo o exposto, é que a presente reunião, a fim de promover uma maior e melhor
articulação dos vários setores relacionados ao assunto, tanto a nível nacional e
internacional, para promover a socialização e intercâmbio de experiências em eficiência
energética e energia surge energias renováveis e promover políticas públicas e privadas
que permitam acelerar a adaptação da matriz energética e gerar novos
empreendimentos e empregos.
OBJETIVO GERAL
Apresentar as vantagens da eficiência energética e dos sistemas urbanos de
aquecimento e resfriamento e identificar oportunidades de desenho, financiamento e
implementação de ações e políticas em municípios da Argentina.
TEMAS DO CONGRESSO



Eficiência energética
Aquecimento urbano e sistemas de refrigeração eficientes.

FONTE:http://www.ramcc.net/es/events/view/44/taller-internacional-de-eficienciaenergetica-a-nivel-loca

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

