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ASSUNTO
Comitê Infanto Juvenil do Rio Jeniparana é premiado 

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 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

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

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=788B3A9&e=C48648&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1
http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=788B3AA&e=C48648&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1


Veja a entrevista sobre a premiação no Café com Elda Borges

Veja o Programa Parlamento Cidadão que falou da premiação

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=788B3AB&e=C48648&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1
http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=788B3AC&e=C48648&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1


ASSUNTO
Setor de protocolo da SEMA causa transtornos ao público

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

Uma situação constrangedora ocorreu por volta das 17h, da tarde de ontem,
no setor de protocolo da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Doze

pessoas que precisavam protocolar documentos, a maioria delas era para
entregar documentação para se habilitar às eleições do Conselho Estadual de
Meio Ambiente (CONSEMA), cujo prazo terminou ontem, foram orientadas a

esperar por mais de 2horas para que a Secretaria pudesse receber os
documentos. 

 
Um funcionário que se apresentou como chefe do setor de protocolo

argumentou que nada poderia fazer, que o jeito era esperar até 7h da noite
para proceder com o serviço de protocolo. A outra “solução” dada era falar

com o secretário Marcelo ou o adjunto Diego. 
 

Essa é uma situação absurda. Causa espanto, o setor de protocolo não ter
estratégias para resolver de forma rápida as demandas dos usuários,

mediante problemas como sistema fora do ar, queda de energia, dentre
outros, mesmo sabendo-se, por exemplo, que ontem era o último dia para

recebimento de documentação para habilitação no CONSEMA. 
 

De fato no edital do CONSEMA não há previsão de panes no sistema
online/eletrônico que pudessem prorrogar o prazo de inscrição, ou encaminhar

o documento de outra forma. Fatos assim comprovam que a Secretaria não



está completamente preparada para fazer a gestão de políticas públicas do
meio ambiente e dos recursos hídricos. 

 
“As pessoas têm compromissos, ninguém pode ficar aqui sendo prejudicado,
esperar por 2h para entregar e protocolar seu documento só porque um setor
da SEMA não sabe como dar solução a um problema”, lamentou a engenheira

Thereza Christina Pereira Castro.

Veja a notícia no blog do Caio Hostílio

Veja o que saiu na imprensa

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=788B3AD&e=C48648&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1

