4ª Edição - outubro de 2004

FONASC-MA ganha mais uma batalha... Mas ainda falta muito para ganharmos
a guerra

O FONASC-MA mais uma vez contribuiu e apoiou a luta para que a implementação do
Plano nacional de Recursos Hídricos (PNRH), no Estado do Maranhão ocorresse respeitando os
preceitos emanados no principio da participação social, descentralização e transparência, conforme a
lei 9433/97 que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos.
Com o apoio da Procuradoria Pública Federal foi encaminhada, através da AME Associação Miradoense dos Ecologistas, representação para que a iniciativa mencionada acima
fosse tecnicamente viável e politicamente conseqüente, tal como nos outros estados da Federação, e
fosse também à altura dos valores da democracia e do estado democrático de direito que a cada dia,
em toda Nação estamos todos construindo.
Em reunião ocorrida no ultimo dia 21, o Órgão Gestor Estadual acatou as considerações
e reivindicações colocadas pelas cinco entidades representantes da sociedade civil junto ao
CERH/MA (ABES, AGEMA, AMAVIDA, IMARH, AME ), incumbidas de indicar as entidades que
comporiam a CER das Regiões Hidrográficas, as quais o Maranhão está incluído; sendo a AME eleita
para a representação da sociedade civil da CER/Região Hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental.
Estamos todos de parabéns, principalmente por termos criado uma excelente oportunidade de
contribuir para o exercício da cidadania num Estado onde se percebe a insuficiência do Órgão Gestor
em se apropriar dos princípios preconizados não só na lei 9433/97, mas também, na própria lei
81404/2004 que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos do Maranhão.



Comissão de Meio Ambiente – CREA/MA em parceria com o FONASC.CBH
realizam “Seminário de atualização em gestão de recursos hídricos”
Com o objetivo de contribuir e estimular a maior e melhor inserção dos profissionais que
compõem o Sistema CONFEA/CREA no processo de consolidação da Política Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos e seus princípios democráticos, a Comissão de Meio Ambiente do
CREA/MA, em parceria, com o FONASC-CBH/Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão de
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Bacia Hidrográficas realizou o 1º Seminário de Atualização de Gestão de Meio Ambiente e de
Recursos Hídricos, na cidade de Imperatriz no período de 15 a 17 de setembro.
O auditório da UEMA tornou-se pequeno para receber os quase 80 (oitenta) profissionais,
além de vários representantes dos diversos segmentos da sociedade que participaram como
ouvintes. “Não poderíamos deixar de atender a esta demanda, pois é momento de somar, aglutinar e
estamos extremamente satisfeitos pelo êxito alcançado em mais essa empreitada” revelou-nos a
Engenharia Civil Thereza Christina Pereira Castro – Coordenadora da Comissão de Meio Ambiente –
CREA/MA.
A Comissão de Meio Ambiente do CREA-MA, mais uma vez contou com a participação
do Profº Sociólogo João Climaco Soares de Mendonça Filho, Coordenador Nacional do FONASCCBH para ministrar o Seminário. Em sua avaliação podemos ressaltar sua satisfação quando afirma
que “nessa trajetória estamos identificando nas ações do Sistema CONFEA/CREA, em especial a
partir da Comissão de Meio Ambiente – CREA/MA similitudes e convergências na medida que esse
Sistema a cada dia desenvolve ações concretas nas bacias hidrográficas em prol da defesa dos
interesses sócio-ambientais da Sociedade”.
O trabalho contou com uma enorme gama de parceiros, entre eles o BASA – Banco da
Amazônia, Caixa Econômica Federal, Cimento Nassau, Mútua, onde se registra a imensa
contribuição de todos para efetivação das ações da Comissão de Meio Ambiente.
O evento vem também contribuir para um chamamento de todos os profissionais do
Estado do Maranhão a participarem do V CNP – Congresso Nacional do Profissionais cujo tema é o
Exercício Profissional e Cidades Sustentáveis, uma vez que vários temas abordados durante o
Seminário são todos eles passíveis de serem incorporados nas ações concretas de reconstrução de
um mundo mais pacífico e justo.



O Estado do Maranhão discute o PRONEA
Atendendo à diretriz do MMA – Ministério do Meio Ambiente e MEC – Ministério da
Educação e Cultura, que colocaram sob consulta pública o PRONEA – Programa Nacional de
Educação Ambiental, aconteceu no último dia 23 de setembro a Oficina de Mobilização para a
Elaboração de Propostas ao PRONEA.
A oficina foi uma realização de várias entidades que compõem a CIEA – Comissão
Interinstitucional de Educação Ambiental, através de uma Comissão Organizadora que contou com
representantes das entidades “Instituto do Homem, CREA/MA, FONASC-CBH, SEMED, Conselho
Jovem e Fundação Konrad Adenauer.
Estiveram presentes cerca de 60 (sessenta) representantes de diversas entidades, os quais
discutiram e elaboraram cerca de 20 propostas que serão encaminhadas ao MMA e consolidadas no
V Fórum Nacional de Educação Ambiental que se realizará em Goiânia na 1ª semana de novembro.
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Em defesa das comunidades do Itaqui Bacanga
As 16 comunidades que formam a Zona Rural II, na área Itaqui Bacanga estão sendo
expulsas de suas terras. São 12 mil famílias que vivem há mais de 100 anos na região e estão
assentadas pelo ITERMA (Instituto de Terras do Estado do Maranhão). São 36 brejos que formam
nascentes de rios e riachos. São 10 mil hectares de manguezais. É possível encontrar cerca de 460
milhões de caranguejos adultos, 350 milhões de siris e 850 milhões de sururus. Estes são os
alimentos da população local.
A instalação de siderúrgicas irá destruir todo esse processo de geração de renda e
alimentos. A Companhia Vale do Rio Doce e outras empresas, agora financiadas pelo BNDES, estão
invadindo e cooptando organizações e famílias, no sentido de comprar as terras por preços bem
abaixo
do
mercado.
Os
alvos
principais
destas
empresas
são as pessoas mais idosas e as lideranças locais, num processo de destruição da história dessas
populações e desrespeito com a herança e a cultura local.
Diante desses fatos, chamamos a atenção da sociedade maranhense para a defesa e
preservação da vida dos manguezais e a permanência dessas populações em suas áreas.

Entidades e organizações que assinam este manifesto:
União Beneficente dos Moradores do Rio dos Cachorros
Associação Beneficente de Porto Grande
Centro Comunitário de Porto Grande
Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos
Centro de Cultura Negra do Maranhão
União dos Moradores de Taim
Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de São Luis
Centro de Apoio e Pesquisa aos Pescadores Artesanais do Maranhão
Associação Agroecológica Tijupá
GTA Babaçu
Cooperativa de Beneficiamento de Pescado e Crustáceos de Taim
FONASC-CBH - Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão de Bacias Hidrográficas

AGENDA - Participação do FONASC-CBH em eventos 2004
EVENTO

LOCAL

DATA

Oficina: A cobrança pelo uso da Água – Fluxos de Arrecadação e
Aplicação dos Recursos/CNRH
Promoção: Câmara Técnica de Cobrança do CNRH

Brasília/DF

MARÇO
9 e 10 de Março

Reunião da Diretoria do FONASC

Belo Horizonte/MG

11 de Março

Evento da Cipe Rio Doce
Promoção: Assembléia Legislativa

Belo Horizonte/MG

12 de Março

Seminário: Vamos cuidar das Águas do Brasil
Promoção: ANA

Brasília/DF

23 e 24 de Março
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Seminário: Gestão Participativa da Bacia Hidrográfica de Acaraú
Promoção: Instituto Carnaúba

Sobral/CE

ABRIL
28 e 29 de Abril

Primeira Convocação: Movimento Cidadania pelas Águas
Promoção: AFEA

Niterói/RJ

MAIO
8 de Maio

Apoio à Expedição Todos os Santos – Teófilo Otoni – MG

Teófilo Otoni/MG

14 a 15 de maio

2º Encontro da Rede Mineira de Educação Ambiental
Promoção: Fórum Mineiro de Educação Ambiental

Timóteo/MG

12 e 13 de Maio

Concertação Nacional de Desenvolvimento da Bacia do Rio Grande

Varginha/MG

21 de Maio

Reunião de Avaliação de Projetos
Promoção: Ministério da Reforma Agrária

Brasília/DF

28 de Maio

6º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas
Promoção: Fórum Nacional de CBHs

Gramado/RS

JUNHO
6 a 10 de Junho

1º Encontro Nacional da Agricultura Familiar
Promoção: FETRAF Nacional

Brasília/DF

JULHO
12 a 16 de Julho

Seminário Internacional sobre Gestão Social de Bacias
Hidrográficas
Promoção: Instituto Autopoesis

Urubici/SC
Florianópolis/SC

AGOSTO
9 de Agosto
11 de Agosto

Encontro com professores e alunos da Universidade Estadual de S.
Catarina
Encontro com Sociedades Civis e Organizações Sociais do Oeste
de Santa Catarina

Lages/SC

12 de Agosto

Lages/SC

13 de Agosto

Seminário para preservação da Bacia do Rio Uruguai e do Aqüífero
Guarani
Promoção: Assembléia Legislativa de Santa Catarina

São Joaquim/SC

13 de Agosto

Reunião do FONASC

Curitiba/PR

14 de Agosto

Reunião Executiva e Plenária do FONASC

Belo Horizonte/MG

20 e 21 de Agosto

Reunião com Caritas

Brasília/DF

25 de Agosto

Reunião sobre Política Estadual de Recursos Hídricos do Maranhão São Luís/MA
Promoção: RIPP – Rede de Intervenção em Políticas Públicas
Curso de Atualização de Gestão de Recursos Hídricos

Imperatriz/MA

II Seminário de Educação Ambiental
Promoção: Prefeitura Municipal de Pelotas

Pelotas/RS

SETEMBRO
14 de Setembro

15 a 17 de
Setembro
22 a 25 de
Setembro

BOLETIM nº04 - outubro/2004
Publicação do FONASC.CBH – Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas
Contato: fonasc-cbh@fonasc-cbh.org.br
As matérias deste Boletim podem ser divulgadas, desde que seja citada a fonte.

4

