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Ações de Cuba experiências com furacões
AIN / 24.10.2013
Cuba explicou suas experiências sobre Sandy furacão que atingiu a parte
oriental do país há um ano e a recuperação em curso no workshop
internacional sobre risco nas cidades, que concluiu ontem em Santiago de
Cuba.
No governo da província de funcionários e diretores de empresas e agências
ofereceram detalhes de danos, recuperação, assistência às vítimas e ações
reduzir as vulnerabilidades, um dos fenômenos naturais mais poderosos que
este território sofreu em sua história.
Lazaro Exposito Canto, membro do Comitê Central do partido e seu primeiro
secretário da província, agradeceu a presença de especialistas estrangeiros de
vários países e organizações internacionais, e a solidariedade de várias partes
do planeta recebeu a população de Santiago de 25 de outubro de 2012, quando
bateu a Sandy.
Também expressado compromisso que Santiago de Cuba é mais ordenada,
sólida, confortável e disciplinado, conforme solicitado pelo Presidente cubano
Raúl Castro, que disse, acompanhado a Santiago nos primeiros dias do ciclone
devastador.
Rossana Dudziak, do oficial de programa de desenvolvimento das Nações
Unidas (PNUD), salientou que esta nação é reconhecida por sua capacidade de
prevenção, tão vantajoso intercâmbio com especialistas de outras latitudes na
resposta antes e depois de um desastre.
Responsável pelo portfólio de prevenção e recuperação da crise para a América

Latina e o Caribe do PNUD em Nova York, o funcionário salientou que o evento
investigou o que pode ser feito e como fazer isso melhor do que antes da
ocorrência de terremotos, furacões e outros fenômenos pelo clima mudam.
Na resiliência urbana, o termo é muito utilizado
utilizado na oficina, explicada que é a
capacidade de resistir a um sistema, sociedade ou Comunidade expostas a
ameaças e sua recuperação de forma eficiente.
O General de divisão Ramon Pardo Guerra, membro do Comitê Central do
partido e chefe do estado maior nacional
nacional da Defesa Civil, participou dos três
dias de trabalho.
Representantes de Equador, Brasil,, México, El Salvador, Indonésia, Japão,
Haiti e Cuba reuniram-se
se em seis grupos, para compartilhar as melhores
práticas e fazer recomendações para o fortalecimento
fortalecimento da resiliência a urbano.

11:15 - 11:45 a.m.

Actualización sobre la Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades
Resilientes: ¡Mi ciudad se está preparando!” – diez puntos
esenciales de acción .
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