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Declaração sobre o Furacão Michael e a constante necessidade de reconstrução devido aos eventos
climáticos extremos
O ParlAmericas expressa sua solidariedade aos Governos e povos dos Estados Unidos, Honduras,
Nicarágua, El Salvador e Cuba pelos danos e perdas de vida causados pelo Furacão Michel, de categoria
4 Michael. O ParlAmericas também continua a apoior os países e territórios das pequenas ilhas do
Caribe, que estão em processo contínuo de reconstrução e recuperação por causa dos furacões Harvey,
Irma e Maria, ocorridos em 2017.
Em reconhecimento ao aumento da frequência de eventos climáticos extremos na região, o
ParlAmericas reafirma seu compromisso com a ação interparlamentar e cooperação com governos
nacionais, organizações da sociedade civil, academia e comunidades locais, para fortalecer ações que
visam desenvolver e implementar medidas de mitigação e adaptação essenciais para a redução do risco
de desastres.
“Na semana passada, parlamentares de todo o hemisfério se reuniram no Panamá (durante a 3ª
Reunião da Rede Parlamentar de Mudança Climática) para pressionar por esforços mais ambiciosos que
visem limitar os aumentos da temperatura global em 1,5 °C”, afirmou o Presidente do ParlAmericas
Robert Nault, Deputado do Canadá. “Aprendi com meus colegas […] como os furacões podem devastar
comunidades inteiras e, assim que se reconstroem, a próxima temporada de furacões chega. O que
permanece claro para todos é que a mudança climática não tem fronteiras e que devemos agir agora,
porque o tempo não é nosso aliado.”
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