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Reunião de outubro/10

Aconteceu nos dias 07 e 08 e contou com a
presença da Superintendente de Políticas
para a Sustentabilidade da SEMA, Kitty
Tavares. Com uma pauta densa e bastante
significativa de assuntos, o encontro foi
marcado por conquistas e desafios no
âmbito técnico e relacional. A Comissão deu
continuidade à execução de seu Plano de
Ação CIEA-BA/2010, priorizando as
atividades das Câmaras Técnicas (CTs) e dos
Grupos de Traba lho (GTs). Aqui
apresentaremos os pontos de maior
destaque:

O Prof. Loureiro cumprimentou a Comissão
pelo relevante trabalho que está sendo
desenvolvido, revelando amadurecimento e
consolidação da CIEA-BA e de sua ação no
Estado. Reconheceu ainda o protagonismo da
EA do processo na Bahia.

Compreendida como um processo formativo, a
oficina que foi realizada em um dia, vai
contribuir na consolidação da análise dos
dados estatísticos de EA obtidos durante os
Seminários de Consulta Pública do PLEA-BA e
na compreensão do estado da arte da EA no
Estado servindo de base para a elaboração de
outros documentos ou artigos.

CT Mapeamento, Diagnóstico e
Pesquisa e CT EA no Ensino Formal:
Oficina Mapeamento do estado da arte
da EA na Bahia

Foi realizada uma oficina de análise e
levantamento de hipóteses explicativas dos
dados do Relatório Estatístico do
Mapeamento de EA com a participação do
Prof. Carlos Loureiro (UFRJ) como facilitador
dos trabalhos. A consultoria deveu-se a
uma parceria entre a SEC e a SEMA que, já
com outros trabalhos em desenvolvimento,
cederam o tempo do consultor para a CIEA-
BA.

GT Organização da CIEA-BA:
Oficina de Estruturação da

A proposta da oficina foi elaborada pelo GT de
Organização, compost por André Bandeira
(ABCMI), Denise Berti (Prefeitura de Madre de
Deus), Jorge Bandeira (ABCMI), Lorena
Almeida (DEA/SEMA), Maria Luiza Sant'Anna
(DEA/SEMA), Ricardo Duarte (DEA/SEMA) e
Soraya Midlej (DEA/SEMA).

rede gtciea

o

O trabalho conduzido pelo GT teve como
ob je t i vo pac tua r aco rdos pa ra o
funcionamento eficiente e amplo da rede
gtciea, aprimorando as práticas já existentes.
A divisão em pequenos grupos possibilitou a
análise de diferentes itens do funcionamento
da rede gtciea e algumas sugestões do próprio
GT.



A oficina tornou possível a manifestação de
idéias divergentes e o exercício do diálogo,
com indicações em direção a uma conquista
de respeito ao outro quanto aos papéis,
atribuições e competências assumidas. As
reflexões que emergiram refletem o grau de
amadurecimento grupal.

Na reunião de novembro.10, o GT
Organização apresentará à plenária a
sistematização das contribuições. Essa
sistematização servirá de base para mais
uma rodada de reflexões dos pontos que
ficaram pendentes.

Apresentações

Foram feitas as apresentações de um
trabalho de conclusão do curso da biologia
na UFBA, sobre o processo participativo que
envolveu a consulta pública do PLEA-BA e do
PEA-BA.;

Meio Ambiente que vem sendo elaborado
pela DEA/SPS/SEMA.

A reunião de outubro foi marcada por uma
pauta muito densa. As oficinas abriram
espaço para a colocação de muitas opiniões e
manifestações. As discussões estenderam-
se. As apresentações foram valiosas e o
tempo escasso.

A Coordenação de CIEA-BA e a
Superintendente de Políticas para a
Sustentabilidade da SEMA, Kitty Tavares,
estiveram reunidas com o Secretário
Eugênio Spengler no dia 28 de setembro
deste ano, para conversar sobre o
encaminhamento do PLEA-BA a Assembléia
Legislativa e os conteúdos alterados. A
Coordenação solicitou o retorno do texto da
PGE e o agendamento de outro encontro
para mais detalhamento.

Reunião com o Secretário do Meio
Ambiente Eugênio Spengler

de uma experiência de Educomunicação no
oeste da Bahia e das contribuições da CIEA-
BA para o Programa de Juventude e
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Acompanhamento do PEA-BA
Seminários de Divulgação do
PEA-BA – Transversalização

O GT de Transversalização e a Coordenação,
visando a continuidade ao Plano de Ação CIEA-
BA/2010, deu andamento ao planejamento dos
Seminários de Divulgação do PEA-BA nos TIs,
juntamente com o Ministério Público da Bahia e
seus parceiros da Fiscalização Preventiva
Integrada (FPI).

uma EA mais
protagonista de processos de crescimento e
amadurecimento de pessoas.

Os objetivos desses eventos são: divulgar o
PEA-BA, focando na transversalização e
ressaltar as responsabilidades dos municípios
na implementação da EA no âmbito municipal.
Será um dia de trabalho, dividido basicamente
em um turno para a CIEA-BA e um turno para o
MP.

Os três primeiros eventos serão realizados
ainda este ano: Bioma Cerrado - Barreiras
(10/11 - TI Oeste Baiano); Região Chapada
Diamantina - Seabra (12/11 - TI Chapada
Diamantina); Bioma Caatinga – Juazeiro
(23/11 – TI Sertão do São Francisco).

A cada encontro avançamos nos empenhando e
buscando o entendimento e o diálogo,
revalidando nosso compromisso pessoal e
fortalecendo a CIEA-BA para

“A vida é o que fazemos dela.
As viagens são os viajantes.

O que vemos não é o que vemos,
senão o que somos”

Fernando Pessoa


