Em 7 de novembro de 2011.

Relatório da Comunidade Catástrofes Climáticas
Comunidade criada com o objetivo de discutir com a sociedade propostas relacionadas às medidas preventivas e
saneadoras diante de catástrofes climáticas.
Data de início: 28/9/2011

Assuntos discutidos no Fórum:
Insuficiência da COMDEC local;
Legislação Federal sobre Defesa Civil;
Liberação do FGTS.

Membros mais ativos do Fórum:
Manoel Geraldo Bentes Canto;
Janaina;
Andreza Garcia;
Álisson Calixto Calixto.

Questões debatidas
Insuficiência da COMDEC local.
Necessidade de se aprimorar intervenções na área educativa e preventiva;
Necessidade de se estruturar melhor o atendimento às localidades;
Necessidade de uma maior interação com os agentes voluntários, os quais são pouco utilizados quando não
há algum tipo de catástrofe.
Cogita-se a criação de autarquias ou departamentos federais de defesa civil para dar mais efetividade aos
trabalhos da COMDEC.

Legislação Federal sobre Defesa Civil.
Elogia-se a legislação sobre o tema e critica-se a implementação e fiscalização da mesma;
Mencionou-se a importância de ser elaborada uma legislação sobre Radioamadores Brasileiros.
o Destaca-se a importância desses durante o período pós-catástrofe.

o

Necessidade de adotar convenções internacionais, em especial a Convenção Internacional de
Tampere.
 Citada a aprovação da Convenção de Tampere, na Finlândia, sobre a Provisão de Recursos de
Telecomunicações para a Mitigação de Desastres e de Operações de Socorro (aprovação em
8/1/2005).

Liberação do FGTS
Critica-se as dificuldades impostas na liberação do FGTS, que segundo o depoimento foi a única medida
adotada pelo governo em Morro das Pedras – Florianópolis.
o Informa que ao tentar liberá-lo foi solicitada uma conta de água ou de luz, contudo, em razão da
inundação não foi possível fornecê-las.
o Infere-se que deve ser disponibilizado outro processo para a liberação do FGTS.

Transcrições
Manoel Geraldo Bentes Canto: “A COMDEC local, tem se demonstrado insuficiente na área educativa e preventiva,
tem que ser mais bem estruturada, obedecendo, portanto a legislação federal, uma melhor comunicação com os
habitantes das áreas de risco, a inteiração com os agentes voluntários e deixar de ser como um “artigo de prateleira”
do prefeito local, que só se ouve agir em eventos emergenciais’’.

Janaina Janaina: “Neste sentido, reflito de que forma as COMDECs podem efetivamente desenvolver ações de
prevenção e preparação a desastres. Sabemos que existem muitas COMDECs no país, decretadas inclusive, mas que,
na prática, não desenvolvem ações de proteção civil’’.

Andreza Garcia: Desta vez o FGTS não foi liberado (era a única medida que o governo fazia a respeito disso), uma vez
tentei liberá-lo e disseram que eu tinha que ter uma conta de luz ou aguz em meu nome. Eu não tinha. Agora minha
casa precisa de vários reparos, a casa inunda nas chuvas pq o telhado está todo danificado. Tentei contato com a
deputada Ada de Luca (votei nela) pelo Facebook mas não tive resposta ainda’’.

Álisson Calixto Calixto: ‘’Em 10 anos estudando e atuando como operador de Defesa Civil, percebo que
definitivamente estamos vivendo um momento diferente quanto a seriedade que os governos estão tratando o
assunto, o que me motivou a postar no meu blog (www.osdesastres.blogspot.com), com título “o ponto da virada”,
este meu entusiasmo. Acredito que a verdadeira mudança acontecerá quando as Coordenadorias Municipais de
Defesa Civil (COMDECs), estiverem fortalecidas, devidamente equipadas, treinadas e motivadas, muito diferente da
realidade precaríssima / incipiente que desenvolvem heroicamente seus trabalhos atualmente’’.
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