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Ação da Cáritas nas Emergências*
A missão da Cáritas se reconhece nas emergências e a própria origem da Cáritas
está ligada a este contexto. Ela foi pensada como organismo da Igreja para atuar,
com agilidade e segurança, quando as emergências acontecem, sem aviso
prévio, e sem roteiro determinado, causando surpresa e perplexidade.
Aí se faz importante desencadear, de imediato, um processo de intervenção
concreta, que comece pelo atendimento às urgências mais evidentes, e que ao
mesmo tempo incentive, articule e viabilize a coleta de recursos, provindos da
solidariedade que a emergência vai motivando.
A experiência mostra quanto é importante, nestas circunstâncias, a
tempestividade das iniciativas a serem propostas. Quanto antes for
desencadeada a campanha, mais a solidariedade abre caminho para a
generosidade das pessoas.
Aí a Cáritas encontra sua primeira função, de canalizar os sentimentos de
solidariedade e de incentivar inúmeras iniciativas locais, que não são
contabilizadas, mas que na verdade se traduzem em providências concretas, de
primeiros socorros onde a calamidade acontece.
As campanhas lançadas pela Cáritas sempre contam com o apoio da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e se valem da capilaridade da Igreja para a
sua organização, o que agiliza as ações e dá suporte às motivações da
campanha.
Mas a missão da Cáritas não se esgota no incentivo às providências imediatas.
Ao contrário. A experiência mostra que os desaﬁos maiores acontecem depois,
na hora da reconstrução, quando os eventos já não contam mais com a
cobertura da imprensa.
Com sua ação, a Cáritas Brasileira quer incentivar os destinatários da
solidariedade a se organizarem e a se tornarem sujeitos da própria reconstrução
de suas condições de vida.
Nos últimos anos a Cáritas Brasileira atendeu a inúmeros chamados de
solidariedade que mostram a frequência como vem acontecendo as situações
de emergência. Recentemente tivemos desastres em diversas partes do país, a
começar por Santa Catarina, Maranhão, Pernambuco e Alagoas, Angra dos Reis
e diversos outros lugares.
Mas dois fatos maiores suscitaram de maneira mais intensa a solidariedade do
povo brasileiro. Foi diante das consequências trágicas do terremoto no Haiti,
acontecido no dia 12 de janeiro de 2010. E no mesmo dia, a 12 de janeiro de
2011, a tragédia dos deslizamentos na região serrana do Estado do Rio de
Janeiro.
Na breve apresentação das últimas campanhas da Cáritas, estes dois fatos
merecem atenção especial e nos mostram como é importante que a Igreja tenha
um organismo que garanta sua presença solidária nas calamidades que atingem
o povo.
*D. Demétrio Valentini
Presidente da Cáritas Brasileira

SOS
Chile

Às 3h34 do dia 27 de fevereiro de 2010,
um forte terremoto, de grau 8,8 na
escala Richter, seguido de maremoto,
afetou duramente grande parte da zona
centro-sul do Chile, desde a região de
Valparaíso até Araucanía, onde residem
mais de doze mil habitantes. Segundo
dados oﬁciais os principais danos foram:
523 vítimas fatais identiﬁcadas; 23 pessoas
desaparecidas; mais de dois milhões de
pessoas afetadas diretamente; cerca de 30
bilhões de dólares em prejuízos materiais.
Frente à situação de emergência, a primeira atitude da Pastoral Social - Cáritas Chile foi dar
resposta urgente e eﬁciente às necessidades vitais da população atingida: alimentação, água,
roupa, alojamento, abrigo e utensílios de higiene; Além de serviços de acompanhamento
espiritual às pessoas afetadas. Posteriormente, a Cáritas Chile organizou o Plano de
Emergência e Reabilitação: construção e reconstrução de casas, equipamentos do lar, serviços
de higiene, pequenos empreendimentos econômicos. Neste contexto de reconstrução
também tem sido fundamental o acompanhamento psico-social nas localidades atingidas,
favorecendo o desenvolvimento comunitário integral.
Ainda que em pleno desenvolvimento da Campanha pró Haiti, a Cáritas Brasileira, em
sintonia com a Rede Cáritas Internacional, foi solidária, mobilizando doadores nacionais e
enviando a simbólica quantia de 100 mil reais em solidariedade a esse povo irmão, vitimado
pelo terremoto.

Como aﬁrma o vice-presidente de Cáritas Chile, Pe. Rodrigo
Tupper Almirano: “essa tragédia não só foi devastadora como
também muito reveladora: podemos perceber a situação
precária em que vivem milhares de famílias. Por isso, nossa
solidariedade tem que ser eﬁcaz, efetiva e afetiva”.
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SOS
Norte e Nordeste
Os meses de abril e maio de 2009 foram
de chuvas intensas na região Norte e
Nordeste do Brasil. Resultado das
variações climáticas impostas pelo
aquecimento global, os temporais
atingiram centenas de milhares de
pessoas nos estados da Paraíba, Ceará,
Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas.
Foram seis estados com 200 municípios
atingidos e cerca de 350 mil pessoas
afetadas.
O programa de ajuda humanitária para as famílias afetadas teve seu desenvolvimento em
duas fases: a primeira de “Atenção Emergencial”; e a segunda de “Reabilitação Habitacional,
Hídrica e Agrícola”.

Fase I – Atenção Emergencial
Objetos de dormir: 5.324
Filtros: 3.000
Kits de limpeza: 8.628
Kits de higiene: 1.644
Cestas Básicas: 5.134
Total de famílias
beneﬁciadas: 12.238

Fase II – “Reabilitação Habitacional,
Hídrica e Agrícola
Casas construídas e reconstruídas: 492
Roças comunitárias: 249
Criação de pequenos animais: 164
Projetos de produção alimentícia: 30
Capacitação de jovens: 20
Projetos de irrigação: 16
Cisternas de placa: 3
Hortas comunitárias: 34
Sistemas agroﬂorestais: 13
Quintais produtivos: 10
Casas de sementes: 103
Banca de feiras: 50
Reconstrução de açudes: 20
Total de famílias beneﬁciadas: 1204
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SOS
Norte e Nordeste
Foram

mais

de

aproximadamente

15

mil

famílias,

80

mil

pessoas,

beneﬁciadas com os recursos arrecadados
pela Campanha SOS Norte e Nordeste que
totalizou, entre doações nacionais e
internacionais, R$ 2.257.793,81. A meta
inicial de beneﬁciários foi superada em
30%.
Os beneﬁciários foram selecionados tomado em conta as peculiaridades e gênero, e
gerações. As crianças e as pessoas idosas foram as que mais sofreram com as tragédias. As
mulheres, em sua maioria,
Total de Arrecadação
são as que se ocupam dos
R$ 2.257.793,81
afazeres domésticos, das
Aplicações
R$ 3.496,25
crianças e das pessoas
doentes e idosas. Neste
sentido, privilegiaram-se os
trabalhos com as mulheres,
Arrecadação
Arrecadação
Nacional
sobretudo aquelas que
Internacional
(R$) 1.007.602,10
(R$) 1.246.695,46
estão à frente das atividades
de busca da sobrevivência e
Arrecadação Internacional
da
providência
dos
R$ 1.246.695,46
CAFOD R$ 28.820,07
alimentos e da saúde para os
Cáritas Espanha R$
278.416,57
demais membros da família.
Cáritas Itália R$ 53.994,04
A
participação
dos
Cáritas Japão R$ 26.997,02
Cáritas Alemã/Governo Alemão
beneﬁciários se deu em
R$ 858.467,76
todas as etapas do processo,
especialmente, no período
de reabilitação e reconstrução, feitas em mutirão. As famílias tiveram intensa participação na
organização e na tomada de decisões, o que proporcionou o engajamento na luta por direitos
e pela reconstrução de suas vidas.
858.467,76

278.416,57

28.820,07
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53.994,04

26.997,02

SOS

Haiti

O Haiti ﬁcou devastado! Um forte
terremoto de magnitude 7,0 na escala
Richter, atingiu o país mais pobre da
América no dia 12 de janeiro de 2010.
Foram contabilizados mais de 200 mil
mortos e mais de 300 mil feridos.
A Igreja do Brasil, sob coordenação e
animação da Cáritas Brasileira, em
sintonia com o Apelo Emergencial da
Cáritas Internationalis, lançou a campanha
SOS Haiti, para fazer frente às necessidades imediatas e de reconstrução do país.
A campanha recebeu o apoio e a solidariedade de boa parte da população, sendo uma das
mais expressivas já realizadas pela Igreja no Brasil. Os recursos recebidos foram na ordem
de R$8.219.496,93.
Até o momento, foram empenhados cerca de R$ 4,5 milhões no processo de
cooperação da Igreja/Cáritas do Brasil à Igreja/Cáritas do Haiti, visando à
reconstrução do país. Foi celebrado um acordo entre os dois países. Este acordo,
que teve início em agosto de 2010, após a etapa inicial de socorro imediato, faz
parte do programa geral de Reabilitação Pós-Terremoto da Cáritas Haiti, que conta
com o apoio da Rede Cáritas Internacional.

Estes recursos preveem a realização das seguintes ações
Construção de 100 casas (de um total de 4.300 a serem construídas pela Cáritas Haiti);
Construção e equipamento de 11 (onze) escolas comunitárias e paroquiais;
Desenvolvimento de projetos de economia solidária e de geração de renda;
Ampliação da capacidade operacional da Rede Cáritas do Haiti;
Apoio à compra de uma casa (albergue), onde atualmente moram o Arcebispo Mons.
Guy Poulard e o bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Príncipe.
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SOS
Haiti

Para além do Acordo de Cooperação
especíﬁco entre Cáritas Brasileira e
Cáritas do Haiti, a Campanha ainda apóia
os seguintes projetos:

Construção de Seminário. O seminário
interdiocesano foi totalmente destruído pelo
terremoto, ceifando a vida de vários jovens
estudantes. Os seminaristas continuam
vivendo e estudando sob tendas armadas nas
proximidades da sede da Conferência
Episcopal haitiana, até que seja construído
um novo seminário. A Arquidiocese de São
Paulo destinou R$ 491 mil reais integralmente
à construção do novo seminário.
Agricultura Familiar. Em virtude
de parceria entre Cáritas
Brasileira e o Vicariato para a
Ação Social e Política da
Arquidiocese de Belo horizonte,
desenvolve-se o projeto de
agricultura familiar coordenado
pela entidade haitiana Tèt Kolé e
Cáritas do Haiti.

Comunidade intercongregacional: Este
projeto é uma realização conjunta da
Conferência dos Religiosos do Brasil
(CRB), da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), sob
coordenação do COMINA, e Cáritas
Brasileira. A comunidade conta com
seis religiosas já presentes em Porto
Príncipe. Elas permanecerão no país
por um período mínimo de cinco anos
e máximo de dez anos. Esta é a
expressão concreta da solidariedade
da Igreja do Brasil com a Igreja do
Haiti.
Saúde e Administração Hospitalar. Já
se encontra em Porto Príncipe a
comunidade
da
Congregação
Franciscana da Providência Divina, cuja
missão no Haiti é desenvolver projetos
de saúde e contribuir com a
reconstituição
e
administração
hospitalar. O projeto é feito em
parceria com
o Ministério das
Relações Exteriores, sendo o apoio da
Campanha SOS Haiti destinado a
garantir as instalações necessárias ao
trabalho dessa comunidade no Haiti.

A Solidariedade da Igreja do Brasil ao Haiti não se reduz a uma ação de curto
prazo. A refundação do país exige uma atuação conjunta, continuada, planejada
e adequada à realidade do povo hatitiano.
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SOS
Sudeste
A madrugada do dia 12 para o dia 13 de
janeiro de 2011 ﬁcou marcada na
memória da sociedade. O Brasil foi palco
da maior catástrofe ambiental já
registrada no país. O Sudeste brasileiro,
especialmente a região serrana do Rio de
Janeiro, foi assolado por fortes chuvas,
inundações, enchentes e deslizamentos.
De acordo com os últimos dados
divulgados pela Defesa Civil, no dia 9 de
fevereiro de 2011, 172.259 pessoas foram
afetadas e o número de mortes chegou a
887. Minas Gerais e Espírito Santo
também sofreram com as fortes chuvas.
Lançada dia 13 de janeiro, a Campanha SOS Sudeste tem por objetivo arrecadar fundos para
ajuda imediata e posterior reconstrução de vida das vitimas da tragédia. A campanha, que
segue durante todo o primeiro semestre de 2011, já conta com uma arrecadação de R$
3.277.403,19 (dados de – checar com Késia). Além da solidariedade já manifestada por milhares de brasileiros e brasileiras que ﬁzeram doações à campanha, a rede Cáritas Internacional também está mobilizada em prol das vítimas das tragédias.
Arrecadação Total
R$ 3.277.403,19
Arrecadação
Internacional
(R$)
1.019.638,20
Cáritas Alemanha R$ 114.000,00
Cáritas Espanha R$ 231.826,00

Arrecadação Internacional
R$ 1.019.638,20

Cáritas Portuguesa R$ 115.907,20
Cáritas Suíça R$ 141.600,00
Cáritas Itália R$ 58.000,00
Cáritas Noruega R$ 22.800,00
Cáritas Japão R$ 46.400,00
Cáritas Bélgica R$ 46.400,00
Cáritas Austrália R$ 41.252,00
Catholic Relief Services (CRS) R$
77.500,00
American Foundation R$ 123.953,00
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Arrecadação
Nacional
(R$)
2.257.764,99

SOS
Sudeste
Os recursos já estão sendo aplicados nas
seguintes ações:

Na primeira etapa:
- Aquisição de alimentos;
- Kits de materiais de limpeza;
- Materiais de higiene;
- Utensílios do lar.

Até o momento, as dioceses de Nova Friburgo e
Petrópolis, com apoio da Cáritas Arquidiocesana do Rio
de Janeiro, já distribuíram cerca de 650 toneladas de
donativos, e são responsáveis pela maior parte dos
abrigos da região

Na segunda etapa:
- Projetos de geração de renda;
- Agricultura familiar;
- Materiais de reconstrução.

Utensílios do lar, como refrigeradores, fogões, botijões de gás, kits de cozinha etc, necessários
à segurança alimentar, detectados pelas equipes locais, visam a dar condições de
recomposição do lar de famílias que perderam suas casas e estão em aluguel social ou à
espera de uma nova casa. Em uma fase posterior, materiais de construção, desenvolvimento
de projetos de segurança alimentar e pequenos empreendimentos de geração de renda serão
implementados em comunidades atingidas

Na primeira fase – Emergencial - pretende-se atender a cinco mil famílias entre aquelas
de maior vulnerabilidade e que não foram suﬁcientemente contempladas com ajudas de
socorro imediato por parte do poder público.

Na segunda fase – Reconstrução - serão formados grupos familiares que desenvolverão
projetos coletivos de recuperação de seus meios de produção, a partir da metodologia da
economia solidária. Serão beneﬁciadas cerca de duzentas famílias.
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SOS
Alagoas e Pernambuco
Brasil, ano 2010. Estados de
Pernambuco e Alagoas. Cidades, ruas,
casas, estabelecimentos comerciais,
órgãos públicos, tudo foi destruído pela
forte enxurrada ocorrida no dia 23 de
junho. As enchentes provocaram,
segundo a Secretaria Nacional de
Defesa Civil, mais de 40 mortes nos dois
estados e deixou mais de três mil
pessoas
afetadas.
A
catástrofe
contabiliza, de acordo com os últimos
dados do mês de julho de 2010, 26 mortes
em Alagoas e, 20, em Pernambuco. A falta de água, de alimentos, de abrigos, dentre outras
necessidades, atingiu mais de 200 mil pessoas. Diante deste cenário, a Cáritas Brasileira,
Secretariados Nacional e Regional Nordeste 2 e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
lançam campanha intitulada “SOS Pernambuco e Alagoas” em favor dos atingidos pelas
chuvas.
Desde o início do atendimento emergencial, uma parceria entre a Cáritas Brasileira Regional
Nordeste 2 e o Consulado Norte-Americano em Recife, por meio da Catholic Relief Services
(CRS), entregou 1.500 colchões, além de 2.500 kits emergenciais, (ﬁltros e kits de higiene
pessoal) às famílias afetadas pelas chuvas nas cidades de Água Preta e Barreiros, em
Pernambuco, União dos Palmares e Quebrangulo, em Alagoas.
Após a primeira etapa de atendimento foi criado um Plano de Reconstrução e formalizada
parceria com a Habitat Brasil para a reconstrução e recuperação das condições habitacionais
e da vida da população atingida. A previsão é chegar à reconstrução de 700 unidades
habitacionais daniﬁcadas
pelas enchentes e não
Total de Arrecadação
R$ 2.165.108,84
contempladas nos planos
Arrecadação
de reconstrução dos
Internacional
Catholic Relief
governos.
Serão
Arrecadação
Services (CRS)
Nacional
R$ 173.773,80
beneﬁciadas 700 famílias,
R$ 1.991.335,04
ou 3 mil e quinhentas
pessoas.
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SOS
Alagoas e Pernambuco
Com o objetivo de beneﬁciar feirantes
atingidos pelas enchentes, a Cáritas
Diocesana de Palmeira dos Índios desenvolve o Projeto “Resgatando Vidas pelo
Trabalho”, voltado à organização dos
feirantes, para que possam recuperar
seus instrumentos de trabalho. Até o
momento, já foram fornecidas 30 bancas
de feiras e 30 lonas de cobertura.
Em solidariedade às mulheres grávidas
vitimadas pelas enchentes, a Cáritas
Arquidiocesana de Maceió, em parceria com a Arquidiocese de Maceió, a Pastoral da Criança
em Alagoas e a Congregação Filhas do Sagrado Coração de Jesus, realiza o Projeto Bem-Vindo
Bebê. Foram atendidas, ao todo, 1.000 (mil) gestantes por meio de assistência à saúde, segurança alimentar e nutricional e adquiridos quinhentos berços.

Emergências X Vulnerabilidade
As emergências, provocadas por desastres naturais, são, em grande parte, socialmente produzidas e estão vinculadas a processos de vulnerabilidades social e
econômica. Ao longo de quase toda a história, os desastres foram explicados como
fenômenos “estritamente naturais” ou “castigo de Deus”. Eles são, porém, resultado
de determinadas características da sociedade e dos grupos que a integram. Isto
signiﬁca dizer que por trás de todo desastre natural, há sempre um desastre social. É
a falta de acesso aos bens e recursos por parte das populações pobres que determina
o maior ou menor grau de impacto, causando situações emergenciais graves. Assim
foi o caso do Haiti e do Chile, ambos afetados duramente por terremotos em 2010;
assim foram as regiões Norte Nordeste (2009); Pernambuco e Alagoas (2010); Rio de
Janeiro, Minas e Espírito Santo (2011).
Felizmente, esse contingente de desastres tem servido também de oportunidade
para o desenvolvimento de estratégias de proteção e prevenção, e de cuidado com a
natureza que “geme em dores de parto” (CF 2011).
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