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INFORMATIVO CIEA

Divulgação Unificada do PEA-BA - 
Dia 27.abril.10
  
Foi muito gratificante o resultado da 
Divulgação Unificada do PEA-BA que 
aconteceu em diversas localidades do Estado. O 
Dia 27.abril.10 entrou para os anais da história 
da Educação Ambiental na Bahia.

O resultado dessa mobilização resultará em 
uma ampliação da visibilidade da Educação 
Ambiental  cr í t ica e emancipatór ia,  
referenciada no Programa de Educação 
Ambiental da Bahia – PEA-BA, instrumento 
orientador para elaboração de programas 
setoriais, projetos e ações de EA no Estado.

O convite foi para que as pessoas conheçam o 
PEA-BA e façam dele uma referência para as 
iniciativas e experiências na área.

As diferentes atividades que foram realizadas 
para a divulgação do PEA-BA, expressam a 
riqueza de criatividade e articulação dos 
integrantes da CIEA-BA e representantes dos 
Núcleos Mobilizadores dos Territórios de 
Identidade. Podem ser conferidas nas fotos e 
ações listadas abaixo:

 

 

A Coordenação, munida com material de 
divulgação, esteve na União dos Prefeitos da 
Bahia - UPB que se comprometeu em enviar 
para todas as Prefeituras Municipais do Estado. 

Também fez a entrega do documento para o 
Sub-secretário  Profº Eliezer Cruz, da 
Secretaria de Educação e Cultura de Salvador.

A Coordenação concedeu entrevista para a 
Rádio Educadora da Bahia através de 
telefone, um veículo com larga repercussão.

Sandra Pereira, a representante da CAIXA, 
realizou evento “Sensibilização da equipe 
para a construção da Agenda CAIXA para 
Sustentabi l idade” e oportunizou a 
apresentação do PEA-BA realizado por Ricardo 
Duarte da DEA/SPS/SEMA.

Angélica Moura, representante da Educação 
Básica Pública, com Solange Rocha, 
Coordenadora de Educação Ambiental da 
S E C  d i v u l g a r a m  o  P E A - B A  n a  
vídeoconferência do Curso Educação 
Ambiental Crítica ministrado pelo Prof. 
Frederico Loureiro no Instituto Anísio 
Teixeira – IAT. O Curso foi uma parceria com o 
INGÁ e obteve abrangência Estadual 
atingindo aproximadamente 800 pessoas.

A representante da ONG Umbu, Bernadedth 
Simões, realizou em Senhor do Bomfim uma 
apresentação do PEA-BA na reunião do 
Colegiado do  Território  de  Identidade   e



concedeu entrevistas à rádio AM local e à TV 
Bomfim e em parceria com a representante da 
Prefeitura Municipal, Suely Rita de Carvalho de 
Campo Formoso, divulgou o PEA-BA através de 
matéria escrita disponibilizada no Portal Campo 
Formoso e no Informe Municipal, com tiragem de 
300 exemplares, distribuídos nas secretarias, 
associações e escolas. Também, foi concedida 
entrevista à rádio 98 FM e realizada uma 
divulgação na reunião com os 75 coordenadores 
do município e aproximadamente 800 professores 
das escolas.

Em Vitória da Conquista, a representante da ONG 
Terra Pátria, Lucimeire Passos, confeccionou um 
banner da CIEA-BA e apresentou o PEA-BA no 
Seminário de Mudanças Climáticas, que 
aconteceu no evento “Conquista 2020”. Além 
disso, realizou palestra educativa com alunos e 
professores do Curso de Meio Ambiente no IFBA 
(Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia – antigo CEFET), enviou mala direta 
para as Secretarias do Meio Ambiente de 
municípios vizinhos e representantes do Poder 
Legislativo municipal e estadual.

veiculando também a informação na 
rádio.

Jorge Farias Silva, representante da 
ABENFAC de Itapetinga, consegui  
parceria com a SAAE - Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto do município, que 
imprimiu nas suas 18.350 contas de água 
a mensagem: ECONOMIZE ÁGUA. RECICLAR 
MATERIAIS É PRESERVAR O MEIO AMBIENTE. 
Conheça o Programa de Educação 
Ambiental da Bahia – PEA-BA. 
www.meioambiente.ba.gov.br  –  
www.seia.ba.gov.br. Também distribuiu 
folders na Prefeitura e Secretarias 
Municipais de Educação e de Agricultura 
de Itapetinga, e enviou para as Secretaria 
Municipais de Meio Ambiente dos 
municípios de Itarantim, Itororó, 
Potiragua, Firmino Alves, Macarani, 
Maiquinique, Caatiba, Itambé, Ibicui, 
Iguai, Nova Canaã e Santa Cruz da Vitória.

u

Na reunião do TI Baixo Sul, Cláudia do NM desse 
território, divulgou o documento e ativou uma CT 
para abrir discussões sobre EA, com a presença 
de 14 municípios.

Em Juazeiro, a representante Cristina Mara 
Santos, do Território do Sertão do São Francisco, 
divulgou o PEA-BA no Centro Territorial de 
Educação Profissional do Sertão do São Francisco 
(CETEP)  e  no  Seminário  do   Bioma  Caatinga, 

 
  

Na UCSal, em Salvador, houve uma 
mobilização organizada pela Profª Lygia, 
com uma apresentação em auditório, 
que contou com a participação de 
diversos alunos e departamentos. Em 
Canavieiras, na UESC, houve mobilização 
que envolveu outras prefeituras e, em 
Feira de Santana, na UEFS, aproveitou-se 
a Conferência Internacional de Clima e 
Sustentabilidade
Mas não paramos por aqui... 

.
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Estamos aguardando mais registros para mante-
los bem informados desta iniciativa que visou 
fazer chegar em diversos locais do Estado esse 
documento de valor relevante, o PEA-BA.

Vários integrantes da CIEA-BA anunciaram que 
estão de olho nas atividades a serem 
desenvolvidas pelas suas instituições, 
especialmente as da Semana do Meio Ambiente 
para divulgar o PEA-BA.

Sabemos que essa divulgação é um processo 
longo, nós demos alguns passos. Para atingir a 
totalidade do Estado e para chegar ao 
enraizamento das discussões sobre EA que 
sonhamos ainda temos muito que caminhar.

Confiram as fotos desses momentos!
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