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Notícias do Fonasc.CBH 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 a notícia no site do Imirante

Veja a notícia no blog do Flávio Aires

Veja o que saiu na imprensa

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=745E0B0&e=BB7557&c=8B0A2&t=1&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1
http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=745E0B1&e=BB7557&c=8B0A2&t=1&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1


Veja a notícia no blog do IMARH

Veja a galeria de fotos do Seminário no Portal Alema

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=745E0B2&e=BB7557&c=8B0A2&t=1&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1
http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=745E0B3&e=BB7557&c=8B0A2&t=1&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1


Veja a notícia no site do jornal O Estado do Maranhão

Veja a notícia no site da Assembleia Legislativa

ASSUNTO
Coordenador do Fonasc no Seminário de Revitalização

dos Rios Maranhenses 

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=745E0B4&e=BB7557&c=8B0A2&t=1&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1
http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=745E0B5&e=BB7557&c=8B0A2&t=1&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1


Veja abaixo a íntegra da notícia que saiu nos veículos de imprensa 
O coordenador nacional do Fonasc.CBH (Fórum Nacional da Sociedade
Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas), João Clímaco e a vice-
coordenadora Thereza Christina Pereira Castro irão participar nesta sexta-
feira, 24, do evento "Revitalização dos Rios Maranhenses e Suas
Nascentes", que será realizado no Auditório Alberto Abdalla, na FIEMA.
O Fonasc.CBH é uma instituição que representa o segmento da sociedade
civil em diversos órgãos colegiados que discutem a Política de Recursos
Hídricos, como o CNRH (Conselho Nacional de Recursos Hídricos). Através
de seus representantes, a entidade desenvolve ainda projetos de
educação ambiental e mobilização social pelas águas de todo o País.

 

Veja a notícia no blog Maranauta

Veja o que saiu na imprensa

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=745E0B6&e=BB7557&c=8B0A2&t=1&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1
http://www.benchmarkemail.com/Signup

