
Clipping de Notícias 2017 
Notícias do Comitê Infanto Juvenil da Bacia Hidrográfica do Rio Jenipara que
foram divulgadas nos veículos de comunicação social como: Jornal, Rádio,
TV, Revista, Internet e Blogs. As notícias estão relacionadas por tema/assunto
em cada bloco. 



ASSUNTO
Seminário Açã Jeniparana 

Veja abaixo a íntegra da notícia que saiu nos veículos de imprensa

Um seminário bem diferente será realizado nesta sexta-feira (24), às 14h, no auditório
Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa. Os protagonistas do evento, intitulado "Açã
Jeniparana...estamos te ouvindo", serão crianças e adolescentes da iniciativa Protetores
Ambientais em Ação, um projeto que faz parte do Comitê Infanto Juvenil da Bacia
Hidrográfica do Rio Jeniparana. Na ocasião, eles irão falar sobre meio ambiente e
recursos hídricos. 

O Seminário é a reta final do Protetores Ambientais em Ação, uma iniciativa que ampliou
o Comitê Infanto Juvenil do Rio Jeniparana, permitindo agregar crianças a partir dos 5
anos de idade, com o apoio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Para o
evento, os membros do Comitê foram buscar na língua Tupi-Guarani a palavra “Açã”, que
quer dizer grito/gritar, para fazer um alerta para realização de efetivas ações para salvar o
Jeniparana. Na programação do evento, as crianças e adolescentes irão comandar
mesas redondas para dialogar sobre os recursos hídricos com deputados estaduais,
vereadores, secretários de meio ambiente, empresários, entre outros. 

Ainda durante o seminário, além das mesas redondas, haverá apresentação cultural,
exposição de objetos e materiais confeccionados pelas crianças da iniciativa e
homenagens às pessoas que se destacaram na luta pelo meio ambiente. Toda a
dinâmica do seminário será realizada pelas crianças e adolescentes, para que possam
ser certificados pela iniciativa Protetores Ambientais em Ação. O seminário é como o
trabalho de conclusão de curso. 

Trajetória 
O Comitê Infanto Juvenil da Bacia Hidrográfica do Rio Jeniparana surgiu em 2011, com



apoio do Fonasc.CBH e de oito escolas comunitárias. É um projeto de educação
ambiental, cuja iniciativa visa engajar a juventude no andamento das políticas públicas no
Maranhão, em especial na preservação e conservação dos seus recursos hídricos. O
Comitê é o primeiro projeto nessa faixa etária (11 a 15 anos) instituída no Brasil, é
pioneiro no Maranhão e foi inspirado no modelo criado no município de Maracanaú no
Ceará. A experiência do CIJBHRJ foi premiada nacionalmente, em 2015, como a melhor
prática em educação para gestão de recursos hídricos, durante o 13º Encontro
Interbacias, em São Pedro (SP).

Veja o que saiu na imprensa



Veja a notícia no site do Imirante

Veja a notícia no blog do Flávio Aires

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78B06F8&e=C4CA85&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1
http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78B06F9&e=C4CA85&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1


Veja a notícia no blog do IMARH

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78B06FA&e=C4CA85&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1


Veja a galeria de fotos do Seminário no Portal Alema

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78B06FB&e=C4CA85&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1


Veja a notícia no site do jornal O Estado do Maranhão

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78B06FC&e=C4CA85&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1


Veja a notícia no site da Assembleia Legislativa

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78B06FD&e=C4CA85&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1


ASSUNTO
Crianças concluem projeto de educação ambiental 

Veja abaixo a íntegra da notícia que saiu nos veículos de imprensa 

As crianças e adolescentes que fazem parte da iniciativa Protetores
Ambientais em Ação irão participar nesta sexta-feira, dia 28, de uma
solenidade de formatura, com a entrega de certificados. A ação marca o



encerramento das atividades do Protetores Ambientais em Ação. O evento
acontece na igreja João Calábria, na Cidade Operária, a partir das 8h. O
projeto trabalhou durante 1 ano, com recursos vindos do Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente, com estudantes de oito escolas comunitárias da
região da Cidade Olímpica, totalizando 180 meninos e meninas. Com o título
de “Protetor Ambiental” as crianças estão aptas a serem agentes
multiplicadores dos conceitos de educação ambiental. 

O QUE: Formatura dos Protetores Ambientais em Ação 
QUANDO: 28 de Abril 
HORA: 8h 
ONDE: Igreja João Calábria, na Cidade Operária. 

Veja o que saiu na imprensa



Veja a notícia no blog do Flavio Aires

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78B06FE&e=C4CA85&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1


Veja a notícia no site da Agência Matraca

ASSUNTO
Comitê é premiado em Brasília 

Veja abaixo a íntegra da notícia que saiu nos veículos de imprensa 

O Comitê Infanto Juvenil da Bacia Hidrográfica do Rio Jeniparana (CIJBHRJ) 
recebeu na última quinta-feira, 11, o prêmio nacional como uma das sete

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78B06FF&e=C4CA85&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1


melhores experiências em educação ambiental, comunicação e mobilização
social, durante o V Encontro Formativo Nacional de Educação Ambiental para
Gestão das Águas,  evento promovido pelo Ministério do Meio Ambiente
(MMA), Agência Nacional de Águas (ANA) e o Conselho Nacional de Recursos
Hídricos (CNRH), realizado na Confederação Nacional dos Trabalhadores no
Comércio (CNTC), em Brasília-DF. 

Esta é a segunda vez que o projeto do Comitê – de iniciativa do Fonasc.CBH
em parceria com nove escolas comunitárias da grande São Luís – recebe a
premiação, sendo sua prática reconhecida nacionalmente. O último prêmio foi
concedido durante o XIII Encontro Interbacias e IV Encontro Formativo Nacional
de Educação Ambiental para Gestão da Águas, que foi realizado em 2015, na
cidade de São Pedro-SP. 

Para os coordenadores nacionais do Fonasc.CBH, João Clímaco e Thereza
Christina Pereira Castro receber essa premiação significa que cada vez mais o
projeto do Comitê Infanto Juvenil da Bacia do Rio Jeniparana se consolida
como prática exitosa em educação ambiental e mobilização social, cumprindo
com o dever de cidadania formando cidadãos cada vez mais conscientes e
preparados para atuar na gestão dos recursos hídricos. “É com muita honra que
recebemos esta premiação. Isso nos dá a certeza de que estamos caminhando
no rumo certo”, afirmou Thereza Christina ao receber o prêmio. 

A jovem parlamentar pela água, Gleyce Oyama e também gestora do Instituto
Shalom, escola que integra o CIJBHRJ, destacou a importância das escolas
comunitárias nesse processo e de como estas instituições estão colaborando
para o fortalecimento de uma sociedade mais consciente do seu papel. “É com
imensa satisfação que levamos este prêmio para nosso Estado, com a
sensação de que as escolas comunitárias estão ocupando espaço na



sociedade, ajudando na construção de uma cidadania mais consciente e
engajada para fazer a gestão participativa na política das águas”, ressaltou. 

O objetivo dos encontros formativos é o diálogo, a troca de experiências e o
fortalecimento da rede de educadores ambientais que atuam na gestão hídrica
do País. A iniciativa faz parte do processo de formação continuada e
permanente, uma das prioridades do Plano Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH) para os próximos quatro anos. Os encontros formativos acontecem a
cada dois anos. O evento já foi recebido nas cidades de Salvador (BA) em
2009, de Bento Gonçalves (RS) em 2011, de Ouro Preto (MG) em 2013 e de
São Pedro (SP) em 2015. 

Durante o encontro mais de 250 profissionais que atuam nas áreas de Gestão
das Águas, Educação Ambiental, Mobilização e Participação Social estiveram
presentes ao evento que foi realizado do dia 09 ao dia 12 de maio, com a
realização de palestras, feiras de experiências, diálogos e oficinas temáticas,
além de visitas técnicas para apresentação de projetos em educação ambiental
e o passeio pela Estação Ecológica de Águas Emendadas, na região de
Planaltina (DF), e o Jardim Botânico de Brasília. 

O Comitê Infanto Juvenil e as demais experiências premiadas durante o
encontro farão parte de um portifolio digital com apresentação de fotos, textos,
entrevistas, reportagens, depoimentos e muito mais. 

Veja o que saiu na imprensa



Veja a notícia no blog da Priscila Petrus

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78B0700&e=C4CA85&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1


Ouça a notícia no site da Rádio Universidade FM 106,9

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78B0701&e=C4CA85&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1


Veja a entrevista no programa Café com Elda Borges

Veja a entrevista no programa Parlamento Cidadão

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78B0702&e=C4CA85&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1
http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78B0703&e=C4CA85&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1


ASSUNTO
Membro do Comitê na oficina "Tô de Férias"

Veja abaixo a íntegra da notícia que saiu nos veículos de imprensa 

“Vou usar na minha mochila”, disse o estudante Ronald Micael, que faz parte
da iniciativa Protetores Ambientais em Ação, ao mostrar o seu adereço que foi
confeccionado a partir de uma caixa de leite, em oficina criativa ministrada
nesta sexta-feira, dia 21, na sede do Fonasc.CBH, em São Luís. 



Além do Ronald, outras crianças e adolescentes que fazem parte do Comitê
Infanto Juvenil da Bacia Hidrográfica do Rio Jeniparana, através da iniciativa
Protetores Ambientais em Ação, participaram da Oficina Criativa “Tô de
Férias”, que foi ministradas pelo designer de produto Elí Guedêlha. 

O objetivo das oficinas foi de despertar o interesse em questões relacionadas
ao Meio Ambiente por intermédio de atividades lúdicas direcionadas à
produção de acessórios para livros, revistas em quadrinhos, agendas, diários,
cadernos e similares, visando estimular a imaginação dos participantes,
compartilhar experiências, aprimorar as habilidades manuais e promover o
senso de equipe, aliados à reutilização de materiais e à customização de
objetos. 

A metodologia que o designer Elí Guedêlha utilizou durante a oficina incluiu a
apresentação de um vídeo de curta duração abordando o tema das caixas do
tipo longa vida, além de meio ambiente, reciclagem, reaproveitamento de
resíduos e etc. Após este momento, as crianças começaram a elaborar a
partir das caixas de leite material como chaveiro, marcador de livro e até como
bijouteria, ou seja, cada criança e adolescente usando de sua criatividade. 

O designer Elí Guedêlha é parceiro do Fonasc.CBH. Ele é designer graduado
pela Universidade Federal do Maranhão. Já realizou a roda de conversa
“Moda & meio ambiente” direcionada ao público infanto-juvenil. Ministrou a
palestra “Ressignificando os materiais” para os alunos do curso de Artes
Visuais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.
Participou também, da IV e V Mostras de Moda e Design Sustentáveis no
Paraty Eco Festival com a linha de acessórios “Vida longa” e as biojoias
“Pétalas”, respectivamente. Executou oficinas criativas para o público em geral



na elaboração de acessórios a partir da reutilização de embalagens
cartonadas pós-consumo. Tem mantido, desde 2012, o projeto Uma coisa
noutra que propõe o redirecionamento criativo de materiais, componentes e
objetos do cotidiano para a concepção de acessórios do vestuário. 

Ouça a notícia no site da Rádio Universidade FM106,9

Veja o que saiu na impensa

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78B0704&e=C4CA85&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1

