5ª Jornada do Patrimônio – Riscos e desastre ao patrimônio cultural
Rio de Janeiro, Edifício Teleporto, 23 e 24 de maio de 2018
O objetivo da jornada “Riscos e Desastres ao patrimônio Cultural” é promover um espaço de debate e partilha de experiências sobre casos relacionados ao
tema, como forma de estabelecer uma rede de conhecimentos sobre os fatores que influenciam o patrimônio urbano, a documentação e o patrimônio natural.
Tratando se de uma atividade desenvolvida no âmbito do Observatório de Políticas e Gestão do Patrimônio do Centro Lucio Costa: Escola de Patrimônio do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN, a jornada visa fomentar e aprofundar a reflexão sobre a participação social e o compartilhamento
de funções, no âmbito Sul-Sul, assim como as responsabilidades na construção de políticas de patrimônio e na gestão de bens culturais.
Quarta-feira, 23/05/2018 – Edifício Teleporto – Auditório, 19º andar
Quinta-feira, 24/05/2018 – Edifício Teleporto - Sala 1401, 14º andar
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Abertura - Apresentação do projeto “Jornadas do Patrimônio”
“Gestão institucional sobre impactos de desastres ao Patrimônio” - Célia
Maria Corsino (IPHAN/MG)
“Desastre de Mariana/ MG” – Paula Geralda Alves (Moradora de Mariana)
“Gestão de riscos de desastres em sítios históricos: a contribuição dos
sistemas de alerta” – Victor Marchezini (Centro Nacional de Monitoramento
e Alerta de Desastres-MCTI)
Debate
Almoço
“Gestão de riscos para o patrimônio cultural” – José Luiz Pedersoli Jr.
(Consultor em Gerenciamento de Risco)
“Geoparques mundiais da UNESCO: laboratórios para a prevenção e
mitigação dos riscos associados aos desastres naturais” - Artur Sá (Cátedra
UNESCO em “Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentado e Estilos
de Vida Saudáveis”)
“Os riscos ao patrimônio cultural num cenário de mudanças climáticas
globais. A experiência do vale histórico paulista” – Sílvia Zanirato
(Coordenadora no Brasil da rede UNITWIN - Cátedra UNESCO "Turismo,
Cultura e Desenvolvimento")
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Abertura
“Desastres e redes de solidariedade no IPHAN” - Salma Saddi Waress de Paiva
(IPHAN-GO)
“Proposta de Normativa de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico em
Edificações Protegidas” – Leonardo Barreto (IPHAN/MG)
“A prevenção é a melhor forma de preservar” – Jonathan Geraldo da Silva Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Tiradentes- Tiradentes/MG)
Debate e Encaminhamentos
Almoço

