PARCERIA UNIVERSIDADE, SERVIÇOS
E SOCIEDADE
Lidar com a complexidade das questões
vividas pelas sociedades contemporâneas
exige o olhar ampliado e a ação integrada.
Neste evento, representantes de serviços,
da sociedade e da Universidade analisam
os impactos subjetivos e sociais resultantes
da inter-relação entre turismo, mudanças
ambientais e projetos de desenvolvimento
econômico. Desafios e possibilidades serão
debatidos da perspectiva teórica e a partir
de casos e experiências inovadoras no Vale
do Paraíba Paulista e Litoral Norte e
também dialogar com experiências exitosas
de outras regiões.
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REALIZAÇÃO:
Núcleo VIVA a Paz

III SEMINÁRIO REGIONAL
PROMOÇÃO DA SAÚDE
E CULTURA DE PAZ

Laboratório de Desenvolvimento
Urbano e Mudanças Climaticas

PROMOÇÃO:

GVE
S.J.C

APOIO:

Universidade do Vale do Paraíba

Turismo, mudanças ambientais
regionais: novos desafios para
o enfrentamento das violências
e promoção da cultura de paz

Data: 18 de Abril de 2012
Hora: 8h às 17h
Local: Anfiteatro da Faculdade de
Direito - UNIVAP
Praça Candido Dias Castejón, 116
Centro - São José dos Campos - SP

MUDANÇAS SOCIOAMBIENTAIS
E DESLOCAMENTOS POPULACIONAIS:
COMO AS REDES DE SERVIÇO
RESPONDEM?
As mudanças ambientais globais modificam o
perfil epidemiológico das comunidades, que se
tornam mais suscetíveis às doenças transmissíveis
e a outros agravos à saúde, como a violência e as
condições me ntais. Hoje, o amb iente é
considerado em sua totalidade, e não mais
dividido em natural ou construído. No Vale do
Paraíba e Litoral Norte, projetos macro-econômicos
sediados em alguns municípios causarão impactos
ambientais, demográficos e sociais diretos sobre as
cidades e sociedades. Seus desdobramentos
embutem um tensão: de um lado, a propaganda
vantagem econômica e social e, de outro, o risco de
aumento da vulnerabilidade da população, em
especial de sua parcela mais pobre. A atual rede
municipal e regional de serviços sociais (educação,
saúde, moradia, segurança publica é insuficiente e
terá sua demanda aumentada pelo afluxo de
pessoas, a trabalho ou a turismo). Como, nesse
cenário, organizar nossas redes de serviço para que
sejam promotoras da qualidade de vida das cidades
e dos cidadãos, garantindo e ampliando os direitos
conquistados?

UM CONVITE À REFLEXÃO E À AÇÃO
Como agir em territórios para aumentar suas
potencialidades e reduzir suas vulnerabilidades?

regionais sobre a saúde e qualidade de vida das
populações, de uma perspectiva sócio-ambiental
e da estruturação da rede de serviços para
responder às demandas sociais. Convidamos
todos a ampliar as conexões e relações entre as
diferentes formas de pensar e agir nesta região
(econômica, política, ambiental e social).

PROGRAMA
08h00 - 08h30: Recepção - Distribuição de
Material e Café da Manhã
08h30 - 09h00: Abertura
09h00 - 12h00: Mesa Redonda
Ambiente, turismo e vulnerabilidades.
Reflexões para a região metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral Norte.
Moderador:
Debatedor: Associação Paulista de Saúde
Pública (APSP)
09h00 - 09h40: Mudanças climáticas,
ambiente e sociedade: questões
contemporâneas. Prof. Dr. Leonardo Freire
de Mello (PUR/UNIVAP -Nepam)
09h40 - 10h20: Turismo e Crime - Prof. Dr.
David Botteril – Prof. Dr. Emeritus, Welsh
Centre for Tourism Research, University of
Wales Institute Cardiff, UK
10h20 - 11h00: A Região do Vale do Paraíba:
cenários loco regionais em transição para
região metropolitana -Profª Dra.Paula Viana
Carnevale (UNIVAP)

11h00 - 12h00: Debate
13h30 - 16h30: Mesa Redonda:
Intersetorialidade e interdisciplinaridade
Reconhecer a vulnerabilidade para construir
redes de proteção e cultura da paz
Moderador: Divisão de Doenças Crônicas Não
Transmissíveis/CVE|SES-SP.
Debatedor: Lourdes Alves de Souza (SENAC)
13h30 - 14h00: Qualidade de vida, ambiente e
subjetividade: Um estudo sobre o litoral Norte
- Profa. Dra. Sônia Regina da Cal Seixas / NEPAMUNICAMP
14h00 - 14h30: Sociedade e meio ambiente: o
papel dos fóruns de discussão de políticas públicas
na preservação ambiental e desenvolvimento do
controle social Carlos Aymar /Agenda 21 do Litoral
Norte e membro do CBH-LN.
14h30 - 15h00: Núcleos de prevenção das
violências e cultura de paz: o papel do gestor
municipal– Comitê Municipal de Enfrentamento
às Violências – Município de Jacareí.
15h00 - 15h30: acompanhamento de crianças,
adolescentes e jovens em Territórios Vulneráveis
– João Carlos Guilhermino de Franca – Projeto
Camará. São Vicente / SP
15h30: Debate: Redes de proteção e Cultura de
Paz: conceitos e caminhos
Lourdes Alves de Souza (SENAC)
16h30: Encerramento
Inscrições pelo site:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=8242

Informações:
(12) 3922.2827 / nucleovivaapaz@gmail.com

