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Como qualquer processo, o percurso se faz
passo a passo. E durante o ano de 2010
muitos passos foram significativos na
consolidação de uma EA libertadora e
transformadora. Neste fim de ano podemos
celebrar as conquistas, construídas a várias
mãos e tecidas com o olhar da diversidade
da CIEA-BA. E foram muitas...
Mais um passo do PLEA-BA
Na nossa ultima reunião do ano, a de
dezembro, fomos informados sobre o
encaminhamento do PLEA-BA para a
Assembléia Legislativa. Esse projeto de lei
de EA foi fruto de um longo caminho
percorrido de construção participativa e de
mobilização social, iniciado em 2005, que
passou por consulta pública, pelo trabalho
de sistematização das contribuições até a
consolidação do texto e ficou em tramitação
jurídica para ser enviado para a ALBA pelo
Governador Wagner. Ele entrou na fase em
que todos nós prec isamos estar
monitorando os parlamentares. Agora é a
hora de acompanhar até a aprovação.

Transversalização
reuniões de novembro e

d e ze mb ro d e st e a n o

transversalizar

Nas
, demos

prossegu imento ao ob je t i vo de
a EA na Bahia. Concebida

como um eixo estruturante do PEA-BA, com
estreita relação com os desejos, sonhos e
utopias, a transversalização que se quer
traz para a esfera da tomada de decisão o
c idadão. Su je i t o de d i re i t o s e
responsabilidades pela sua história de vida.

Durante a Oficina de Transversalização de
aprofundamento do que está no PEA-BA,
conduzida pelo o Prof. Frederico Loureiro,
consultor da SEC e do Ingá, com horas
cedidas para a CIEA-BA, os grupos de
trabalhos detalharam as propostas do PEA-
BA, tornando as orientações mais

concretas para que a transversalização ocorra
de forma processual, contínua e permanente,
tendo como base os itens contemplados no
PEA-BA, para os segmentos: governamental,
da sociedade civil organizada (ONGs,
movimentos sociais, comunidades), a
sociedade civil (empresas e trabalhadores) e no
setor educativo. O documento consolidado
será um anexo do PEA-BA.

Explanação do Prof. Frederico Loureiro.

Trabalhando a Transversalização.

Ainda sobre aTransversalização.

Documento construido pelo coletivo.



Ainda pensando na implementação do PEA-
BA, a CIEA-BA e o Ministério Público, através
do Núcleo de Defesa da Bacia do São
Francisco – NUSF, realizaram, em
n o v e m b r o / 1 0 , S e m i n á r i o s p a r a
Implementação da EA pelos Municípios, em
Barreiras no dia 10 em Seabra no dia 12 e em
Juazeiro no dia 23. Essa atividade teve
como objetivo, além da divulgação do
PEA/BA, com foco na transversalização,
ressaltar as responsabilidades dos
municípios quanto à implementação da EA
no âmbito municipal. O público alvo foi de
lideranças locais e gestores públicos
municipais dos TIs do Oeste Baiano, da
Chapada Diamantina e do Sertão do São
Francisco, com representantes dos órgãos
ambientais estaduais e federais, das
universidades, das DIRES e representantes
da sociedade civil atuantes nas áreas de
educação e de meio ambiente.

Barreiras

Seabra.

Juazeiro.

Organização da CIEA-BA

O GT de Organização da CIEA-BA contou o
apoio do Prof. Emerson Lucena (UESC) no
estudo e análise de mais alguns capítulos do
Regimento Interno (RI), que tratam da
O rgan i z a ção do C o l eg i ado e do
Funcionamento das Reuniões Plenárias. Essa
atividade foi concebida no Plano de Ação da
CIEA-BA/2010, como uma maneira de
aprofundar o RI, sensibilizando e formando os
seus membros.

O resultado dos grupos de trabalho da Oficina
de Estruturação de rede “gtciea”, a nossa rede
de comunicação, foi apresentado pelo GT de
Organização e os pontos divergentes foram
consolidados em consenso. O nível da
participação em que se estabeleceram os
consensos fo i r ico e grat i f icante.
Amadurecemos!



Entendendo que as decisões não deverão ser
encaradas como eternas, tendo a possibilidade
de serem alteradas ou revogadas, especialmente
se houver aporte de novas informações. A rede
permanece aberta como está, definiu-se que ela
deve limitar-se a tratar de assuntos voltados para
a EA e novos acordos de convivência foram
traçados, para que tenhamos uma comunicação
cada vez mais cordial. O facilitador Ricardo
Duarte (DEA/SEMA) e a plenária da CIEA-BA
estão de parabéns e ainda com subsídios para
reestruturar a rede de comunicação gtciea de
forma eficaz.

Balanço e perspectiva

balanço

perspectiva para 2011

Também, como é de se esperar, na ultima
reunião do ano não faltou o famoso ...
e tanto as CTs como os GTs apresentaram um
panorama das suas ações desenvolvidas a
partir do Plano de Ação CIEA-BA 2010,
elaborado em abril. “Não realizamos tudo que
planejamos, mas realizamos muito do que
planejamos. E só pudemos perceber o quanto
caminhamos e o quanto ainda falta caminhar,
porque planejamos” foi a finalização do
balanço.
A é boa, de muito

trabalho para dar conta de tanta demanda já
delineada. Para maiores detalhes, sugerimos
consultar a memória da reunião de dezembro,
que logo irá para nossa rede.

,

Rede CIEA.

Nosso empenho, neste momento, é deixar o
registro bastante organizado do que foi feito
na Comissão e do que está em andamento,
para que a nova gestão da CIEA-BA (2011-
2014), que deverá ser definida no início do
próximo ano, possa dar continuidade ao
trabalho que vem sendo realizado.

Cuidados com as nossas relações

A confraternização de final de ano,
realizada na reunião de dezembro, foi um
dos momentos mais prazerosos e divertidos
com uma brincadeira conduzida por Lilite
Cintra (Gambá) de fazer verso para
“cultivar os amigos presentes ou secretos”
e propiciou um clima de confiança para uma
avaliação sincera e amorosa.



CIEA - Dezembro 2010.

Ah! Não podemos deixar de registrar que os
acolhimentos que acontecem no início de cada
reunião têm favorecido uma ambientação de
harmonia e disposição para a jornada de
trabalho e tem sido realizado com a “prata da
casa”. Em novembro, à Prof. Áurea
Chateaubriand (UEFS), e em dezembro, à Maria
do Rosário Mascarenhas (TI Riachão do Jacuípe)
e ao Jorge Farias (ABENFAC) ficam a nossa
gratidão e o reconhecimento de que estamos
juntos nessa jornada.

Como atividade cultural da última reunião do
ano, foi sugerido que todos fossem ao Encontro
Cantante com Angélica Souto, uma das
integrantes da CIEA-BA. Era um show para os
amigos, em comemoração ao seu aniversário.
Ganhou quem assistiu, foi um balsamo...

“Solidários, somos gente. Solitários,
somos peças.

De mãos dadas, somos força. Desunidos,
impotência.

Isolados, somos ilhas. Juntos, somos
continentes.

Organizados, somos pessoas. Sem
organização, somos objetos de lucro.
Em equipe, ganhamos, libertamo-nos.

Individualmente, perdemos,
continuamos presos.

Participando, somos povo. Dispersos,
somos vozes no deserto.

Anonimamente palavras, perdemos
tempo. Com ações concretas,

construímos sempre.”

(Autor desconhecido)
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O sentimento de dever cumprido deu o tom de
satisfação no final da reunião.


