
FIQUE FRIO SOMERVILLE 

Ajuda Financeira para 
Projetos Comunitários

Em 2021, a cidade de Somerville e o 
Conselho de Planejamento da Área 
Metropolitana concederam subsídios a seis 
organizações comunitárias para construir 
resiliência ao calor em Somerville.

Os resultados?

Aumento da consciência pública 
sobre o calor causado pelo clima 

100  
Distribuídos 100 kits de refrigeração com 
chapéus, lancheiras de isolamento e 
garrafas de água 

150     
ventiladores elétricos distribuídos 

35 
aparelhos de ar condicionado distribuídos 

Ventiladores, sprinklers e 
estruturas de resfriamento 
adquiridos para a South Street 
Farm e vários jardins escolares

7      
famílias receberam auxílio para pagar 
contas de serviços públicos em atraso 

O Chuckie Harris Park atraiu 
famílias com a instalação de 
resfriamento “Mistery Machine”, 
incluindo névoa de resfriamento, 
música e animação 

Os Subsidios 

Organizações comunitárias propuseram projetos-piloto de pequena escala para melhorar a 
resiliência ao calor. O programa tinha três objetivos: 

1
Criar um 
planejamento 
colaborativo de 
resiliência ao calor.

2
Identificar as 
preocupações da 
comunidade e as soluções 
preferidas de longo prazo. 

3
Reduzir o risco de calor 
e o desconforto para 
residentes vulneráveis   
durante o verão de 2021.

Vire a página 
para mais 
informações 
sobre 
as mini-
concessões! 

Sobre o Fique Frio Somerville 

O Fique Frio Somerville é uma iniciativa para melhorar a resiliência 
da comunidade ao calor. A iniciativa começou em 2020 como 
uma colaboração entre a cidade de Somerville e o Conselho de 
Planejamento da Área Metropolitana (MAPC) para abordar os impactos 
das mudanças climáticas na saúde. Antes deste programa de 
concessão, a equipe pesquisou estratégias de preparação para o calor 
e conduziu um amplo envolvimento da comunidade em torno do calor 
extremo. Saiba mais no www.mapc.org/keep-cool-somerville. 



Os Projetos
Seis organizações comunitárias concluíram projetos durante o verão de 2021: 

Fique Frio Somerville 

Somerville Fresco
Uma equipe de pais e avós imigrantes se encontra 
regularmente para construir seus conhecimentos 
sobre os impactos na saúde do calor extremo e 
melhorar suas habilidades de defesa de direitos 
para proteger suas famílias e vizinhos. 

O time: 
• Defendeu melhorias nos espaços de 

refrigeração locais 
• Distribuiu mais de 150 livretos bilíngues 

contendo dicas, receitas e informações sobre 
como manter a calma. 

• Distribuiu kits de refrigeração contendo 
livretos, chapéus, garrafas de água isoladas 
e refrigeradores pequenos para 100 alunos 
no programa de verão Somerville English 
Language Learner. 

Somerville Housing Authority 
(SHA)

• Criou o piloto de um Programa de Empréstimo 
de Ar Condicionado, distribuindo e ajudando a 
instalar 18 unidades de ar condicionado para 
famílias, idosos e pessoas com deficiência que 
vivem em habitações de baixa renda. 

•  Distribuiu o materail Keep Cool Toolkits 
com informações sobre segurança quanto 
ao aquecimento e trabalhou com outras 
organizações para fazer contato com residentes 
responsáveis   pela assistência de resfriamento. 

Community Action Agency of 
Somerville (CAAS) 

• Distribuiu 17 unidades de ar condicionado 
• Auxiliou sete famílias com contas de serviços 

públicos variando de $ 165 a $ 480 e conectou 
alguns a programas de plano de reembolso 

Clarendon Hill Towers 
• Distribuiu 150 ventiladores por meio de loteria 

para famílias de adultos mais velhos. 
• Informações compartilhadas sobre segurança 

e saúde no calor foram transmitidas a todos os 
residentes. 

Bent/Haus Arts
A Bent / Haus Arts criou “Mystery Machine”, uma 
instalação de arte interativa que incorpora música, 
névoa refrescante e animações coloridas. 

• Dois eventos na South Street Farm e no Chuckie 
Harris Park atraíram um público diversificado, 
incluindo famílias com crianças, e ajudaram a 
divulgar informações sobre segurança térmica 
para um público muito maior. 

•  Parcerias firmadas com Secret Boston, Instituto 
de Jornalismo Sem Fins Lucrativos de Boston, 
Groundwork Somerville, East Somerville Main 
Streets e Friends of Chuckie Harris Park para 
divulgação. 

Groundwork Somerville
A Equipe da Groundwork Somerville consiste 
em jovens de 14 a 19 anos que trabalham na 
fazenda urbana e jardins escolares da Groundwork, 
aprendem sobre justiça ambiental e desenvolvem 
habilidades de defensoria e liderança. 

Neste verão, a equipe: 
• Desenvolveu e disseminou apresentações, 

panfletos e vídeos curtos sobre suas 
experiências com o calor e ideias sobre como 
diminuir os impactos do calor 

• Realizou divulgação e coletou pesquisas sobre 
calor extremo no evento Mystery Machine e no 
mercado móvel do grupo 

• Alcançou mais de 200 pessoas com atividades 
de divulgação 

•  Usou financiamento de mini-subsídios para 
comprar aerossóis, estruturas de sombra e 
sprinklers para manter os jovens resfriados na 
fazenda 

• Planejado para atualizar as safras futuras para 
levar em conta as condições climáticas 


