Resumo de Direito da Gestão de Riscos
e Desastres no Mundo e no Brasil
1.“Doutora Christiana Freitas é uma pioneira no estudo do Direito de
Desastres no Brasil. Sua tese de doutorado, agora tornada pública com
essa obra, se embrenha em caminhos pouco percorridos por juristas
brasileiros.
É disso que aqui se cuida, tratado com o brilhantismo de uma acadêmica
que promete”. Eugênio José Guilherme de Aragão, Professor Doutor da
Faculdade de Direito da Universidade de Brasília.
2.“Esta obra traz a certeza de que espaços de conhecimento
interdisciplinar sobre temas emergentes como o Direito dos Desastres têm
encontrado acolhimento acadêmico e profissional no país. O Direito de
Desastres apresenta novos e instigantes desafios à área da educação
superior a fim de formar pessoas capacitadas a atuarem nestas situações
adversas.
Este livro de Christiana Freitas apresenta-se como valioso instrumento
para todos que atuam fronteiras interdisciplinares da Ação Humanitária”.
Loussia Penha Musse Felix, Professora Doutora da Faculdade de Direito
da Universidade de Brasília.
3.“Esta obra traz uma novidade para o estudo do Direito no Brasil,
abordando um tema bastante atual e de extrema importância para a vida
das pessoas, o Direito Internacional de Desastres.
Trata-se de uma área do Direito que visa dar ao cidadão a garantia de
participação em todo o processo de um evento crítico, a fim de reduzir os
impactos e minimizar os danos, tanto no plano individual quanto no
coletivo”.
Airton Bodstein, Professor Doutor Vice-Coordenador do Mestrado em
Defesa e Segurança Civil da Universidade Federal Fluminense. “É sob o
olhar de jovens e promissores pesquisadores, como Christiana Freitas,

que a temática de redução de riscos e desastres passou a ser objeto de
estudo nos diversos campos de conhecimento e alcançou uma
abordagem multi e transdisciplinar.
Em sua obra, Freitas localiza o Direito no centro do debate sobre RRD e
convida seus leitores para um encontro com uma de suas facetas mais
complexas e desafiadoras – problemática que, na atualidade, deve ser a
principal preocupação das sociedades verdadeiramente comprometidas
com as metas e objetivos da Agenda 2030, do Acordo de Paris e do
Marco de Ação de Sendai”.
Cilene Victor, Professora Doutora da Faculdade Cásper Líbero, jornalista
e pesquisadora em meio ambiente e comunicação de riscos de desastres.
Acesse aqui a versão completa deste livro

