
tentabilidade”, o profes-
sor falou do processo de 
comunicação dos riscos 
ambientais para a popu-
lação destacando a im-
portância de se conhe-
cer o modo como as 
pessoas se comunicam 
para que se estabeleça 
a melhor estratégia de 
comunicação pois em 
muitos casos a percep-
ção do risco não corres-
ponde a realidade ,além 
disso, Icaro explorou 
vários outros pontos 
importantes em relação 
a essa temática como a 
diferença entre risco 
crônico e risco agudo, 
vulnerabilidade ambien-
tal ao risco, sociedade 
do risco entre outros. -
“Se não for possível 
zerar o risco deve-se 
reduzir as conseqüên-
cias- disse o professor 
em uma de suas falas. 

Nesta penúltima aula 
teórica realizada no dia 
15/10/2011 tivemos no 
período da manhã a 
palestra com represen-
tantes do instituto so-
cioambiental ISA Letí-
cia Camargo e Eric 
Deblire. Letícia apre-
sentou os projetos so-
cioambientais desen-
volvidos pelo ISA na 
região do Xingu tratou 
necessariamente do 
Projeto Xingu, apre-
sentando um histórico 
das terras e cultivo dos 
alimentos bem como 
os trabalhos de monito-
ração realizados com os 
32 povos indígenas den-
tro do Xingu como o 
“encontro das nascentes 
do Xingu” e a campanha 
Ikatu Xingu para finali-
zar a apresentação Eric 
Deblire falou sobre ges-
tão Financeira de Proje-
tos Socioambientais 

baseado na experiência 
com o projeto. 

No período da tarde foi 
a vez do professor Icaro 
cunha apresentar a pa-
lestra “comunicação dos 
riscos na preparação de 
respostas a acidentes 
ambientais e programas 
de educação para a sus-

Comunicação dos riscos na preparação de respostas a acidentes 
ambientais e programas de educação para a sustentabilidade. 
Projetos Socioambientais. 

Aula do dia 15/10/2011 com : representantes do ISA e o professor Icaro Cunha 

 
RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE DE VIDA  

 

 

Icaro Aronovich da Cunha 

 

Informativo semanal elaborado pelo Grupo Roteiro: facilitadora Renata Martins Pappalardo contato: renatapappalardo@yahoo.com.br 

 Parque Indígena do Xingu  

Foto: site :http://www.socioambiental.org/

Possui graduação em Ciências 
Políticas e Sociais pela Fundação 
Escola de Sociologia e Política de 
São Paulo (1976), mestrado em 
Ciências Sociais pela Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo (1989), doutorado em Saúde 
Pública pela Universidade de São 
Paulo (1996) e Pós Doutorado em 
Ciência Ambiental pela USP 
(2000). Atualmente é coordenador 
do mestrado em Administração da 
Universidade Católica de Santos e 
líder do Grupo de Pesquisa em 
Gestão Ambiental na Costa, Portos 
e Sustentabilidade.Tem experiência 
na área de Administração, com 
ênfase em Política Ambiental, 
atuando principalmente nos seguin-
tes temas: gestão ambiental avan-
çada, gerenciamento de riscos, 
programas de sustentabilidade, 
negociação ambiental, gestão 
ambiental portuária, gestão ambi-
ental de petróleo e gás, gerencia-
mento costeiro, financiamento para 
políticas e pesquisas ambientais. 



Administrar o uso de recursos renováveis como água, solo, produtos 

florestais e vida marinha de forma que não excedam às taxas de 

regeneração e que protejam a saúde dos ecossistemas .  

Carta da terra 

Bibliografia mencionada pelo Professor: Luiz Eduardo Wanderley  aula dia 27/08/2011 

  

Responsáveis  

Para saber mais  

Encontro das águas http://www.youtube.com/watch?v=qk5jjayyrQA 

Encontro das águas II http://www.youtube.com/watch?v=vNa1nr8UHI8 

Instituto Socioambiental - http://www.socioambiental.org/ 

Salve a Água Boa do Xingu – Campanha http://www.yikatuxingu.org.br/ 

Rede de sementes http://www.sementesdoxingu.org.br/web/index.php 
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Equipe roteiro  

Projeto Educação para a Sustentabilidade,criado e coordenado pelo NEATS da PUC-SP-neatsfema@pucsp.br 

Camila Pereira Jacob de Olivei-

ra.camilapjo@gmail.com  

Guilherme Carandina Lo-
pes.lopesgc@pucsp.br  

Ivo da Silva   
ivocarelli@yahoo.com.br  

Janaína Almeida de Pina Rodri-
gues 
janarodriguescv@yahoo.com.br  

Janaina Rute da Silva Dourado 
janainarute@hotmail.com 
 

Renata Martins Pappalardo 
renatapappalardo@yahoo.com.br  

coordenador geral do projeto 

 

Prof. Dr. Luciano A. Prates 
Junqueira  

 Professores: 

Prof. Dr. Ladislau Dowbor 

Prof. Dra. Maria Stela Santos 
Graciani 

Prof.ª Maria de Fátima D. C. 
Alexandre 

Prof.ª Maria Magdalena Vila 
Uribe (Magda Vila) 

Professores convidados 

Pesquisadores e voluntários do 
NEATS. 

Monitores: 

Prof.Áureo  Magno Gaspar Pin-
to. 

Cíntia Bincoleto Fazion. 

Pedro Emilio Pinheiro Acciari 

Projeto educação para 
a sustentabilidade  

Equipe do Projeto 

Endereço:http://www.pucsp.br/educasustentabilidade  
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