RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE DE VIDA

Icaro Aronovich da Cunha

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

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 seguintes temas: gestão ambiental avançada, gerenciamento de riscos,
programas de sustentabilidade,
negociação ambiental, gestão
ambiental portuária, gestão ambiental de petróleo e gás, gerenciamento costeiro, financiamento para
políticas e pesquisas ambientais.

Nesta penúltima aula
teórica realizada no dia
15/10/2011 tivemos no
período da manhã a
palestra com representantes do instituto socioambiental ISA Letícia Camargo e Eric
Deblire. Letícia apresentou os projetos socioambientais desenvolvidos pelo ISA na
região do Xingu tratou
necessariamente do
Projeto Xingu, apre- Parque Indígena do Xingu
sentando um histórico
Foto: site :http://www.socioambiental.org/
das terras e cultivo dos
alimentos bem como
os trabalhos de monitobaseado na experiência
ração realizados com os
com o projeto.
32 povos indígenas denNo período da tarde foi
tro do Xingu como o
a vez do professor Icaro
“encontro das nascentes
cunha apresentar a pado Xingu” e a campanha
lestra “comunicação dos
Ikatu Xingu para finaliriscos na preparação de
zar a apresentação Eric
respostas a acidentes
Deblire falou sobre gesambientais e programas
tão Financeira de Projede educação para a sustos
Socioambientais

tentabilidade”, o professor falou do processo de
comunicação dos riscos
ambientais para a população destacando a importância de se conhecer o modo como as
pessoas se comunicam
para que se estabeleça
a melhor estratégia de
comunicação pois em
muitos casos a percepção do risco não corresponde 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 ambiental ao risco, sociedade
do risco entre outros. “Se não for possível
zerar o risco deve-se
reduzir as conseqüências- disse o professor
em uma de suas falas.

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

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