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Defesa Civil realiza workshop para implementação do
Marco de Sendai

Hoje 27 de novembro e nos próximos dias 28 e 29, a Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil juntamente com a Oficina das Nações Unidas para a Redução dos Riscos de
Desastres – UNISDR realizam o Workshop “Sendai Américas” – Implementando o
Marco de Sendai em Nível Local.
Com a Campanha “Construindo Cidades Resilientes”, o evento tem como objetivo
aumentar o compromisso político e a demanda social para alcançar um
desenvolvimento sustentável, aumentar a participação dos atores locais no
planejamento do desenvolvimento a nível local para a redução do risco de desastres,
adaptação à mudança climática e reforçar as capacidades de funcionários dos
governos locais no que diz respeito ao compromisso de implementar o Marco de
Sendai com um enfoque no desenvolvimento e a implementação de planos de redução
de riscos.
O Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030 fornece diretrizes
para apoiar os esforços em nível nacional e local que buscam construir resiliência a
desastres no contexto do desenvolvimento sustentável.
O evento acontece no Palácio dos Bandeirantes e tem presenças, como: Coronel PM
Helena dos Santos Reis, Secretária-Chefe da Casa Militar e Coordenadora Estadual de
Defesa Civil; Sidnei Furtado, Promotor da campanha “Construindo Cidades Resilientes”
no Brasil e Coordenador Regional de Defesa Civil de Campinas; Nahuel Arenas, Chefe
Adjunto do Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres nas
Américas; além de pesquisadores, estudiosos e coordenadores de defesa civil.

Principais catástrofes naturais em 2016: impacto
econômico e perdas seguradas por catástrofes naturais
Este relatório resume as perdas econômicas e seguradas dos eventos de catástrofes
naturais mais relevantes ocorridos em 2016. Os valores de perda apresentados
incluem os reportados por Willis Re, fornecedores de modelos de catástrofes,
empresas de resseguro e organizações de terceiros.
As estimativas de perda segurada de grandes catástrofes naturais em 2016 de cerca de
US $ 39,5 bilhões são as mais elevadas desde que as perdas anuais de mercado de US $
60 bilhões observadas em 2012. Essas perdas não incluem desastres causados pelo
homem. As perdas do ano de 2016 reverteu a tendência das reduções de perdas
observadas entre 2011 e 2015, onde as perdas seguradas passaram de US $ 120
bilhões para 23 bilhões, respectivamente.
As perdas econômicas foram muito maiores do que as perdas seguradas que mostram
baixa penetração de seguros nas regiões selecionadas afetadas pelas catástrofes. Em
termos de baixas, cerca de 10 000 vítimas foram reportadas durante todo o ano,
tornando-se um ano mortal.
Os eventos com perdas seguradas significativas são descritos em detalhes na primeira
parte deste relatório, listados em ordem cronológica, enquanto um resumo de uma
série de eventos é fornecido em várias tabelas no final do documento, organizadas por
perigo / região afetada.
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