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PROFESSORES DA ESCOLA MARIA DA
GLÓRIA EXPLORAM O UNIVERSO DA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
.

ADOTE UM MANANCIAL MINISTRA PALESTRA
EM FÓRUM DO MEIO AMBIENTE DE ESTÂNCIA

N

o dia
25 de
m a i o , Ta t i a n a
Ferreira e Daniele
Santana, do projeto
Agenda 21,
colaboraram com as
atividades do
Projeto Adote um
Manancial em curso
com professores da Escola Maria da Glória, da
comunidade do Mangue Grande, em Boquim. Este é o
segundo curso realizado com os professores, tendo sido
o primeiro com o tema do projeto, restauração de áreas
degradadas.
A estratégia das meninas envolveu os
professores para ao final discutirem os mais diversos
temas que necessitam da atenção para preservação do
meio ambiente. Foram abordados os problemas de
resíduos sólidos, a conservação dos recursos hídricos,
preservação das vegetações, situações que por
pertencerem ao nosso dia-a-dia podem ser facilmente
tratadas em sala de aula.
Oficina sobre Importância da Água
Simultaneamente ao
curso dos professores,
40 estudantes estavam
reunidos em atividades
para exercitar seus
conhecimentos sobre a
importância da água.
Foram apresentados
vídeos sobre o ciclo da
água, sobre a seca do
nordeste, para que assim fosse abordada a importância
da infiltração da água no solo, e os cuidados para que os
rios não percam vazão. Ao final das atividades um dos
grupos de 10 estudantes foi premiado pela participação
em jogo de perguntas e respostas, o premio foi um
origami de tsuru, uma demonstração do que fazer para
reaproveitar papéis.

A

convite da Secretaria de Meio Ambiente do
município, no dia 29 de maio, a de equipe de
Educação Ambiental do Projeto Adote um Manancial, falou para
a população de Estância sobre “A água e o futuro da
humanidade”. Com temas sobre a biodiversidade que depende
da água, e as consequências da escassez deste recurso e os
biomas de nossa região foram abordados.
Outro foco foi o consumo sustentável, já que os resíduos
sólidos podem afetar a qualidade e a sustentabilidade da água.
Foram apontadas atitudes para reutilização e reciclagem, e foi o
ponto de maior interesse dos
participantes.
Após a palestra, o
fórum deu continuidade com
a eleição de integrantes para
o Conselho Municipal de
Meio Ambiente.
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MUNICÍPIOS BANHADOS PELO RIO PIAUITINGA
REALIZAM ETAPA MUNICIPAL DA IV
CONFERÊNCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE

O

s quatro municípios
assistidos pelo
Projeto Adote um Manancial para
o reflorestamento de nascentes do
rio Piauitinga, são Lagarto,
Boquim, Salgado e Estância.
Durante o mês de maio e junho,
esses municípios realizaram suas
Conferências para discutir o tema
“Resíduos Sólidos”, como parte da implantação da nova
Política Nacional de gestão destes resíduos e a equipe do projeto
foi convidada a participar e palestras nos seus eixos temáticos.
A metodologia das conferências é o direcionamento
para os eixos temáticos, sendo eles Produção e Consumo
Sustentável; Redução de Impactos; Geração de Emprego e
Renda; e Educação Ambiental, e neste momento a formulação
de propostas para serem aprovadas e encaminhadas para as
outras etapas. Os próximos passos serão as etapas regionais,
estaduais e por fim, a Nacional que ocorrerá em Brasília com a
presença dos delegados eleitos pelas etapas anteriores.
As comissões organizadoras contaram com a
participação da equipe de Educação Ambiental do Projeto
Adote um Manancial, e foram conduzidas pelas Secretarias
municipais de Meio Ambiente, com a parceria de organizações
da sociedade civil local.
Boquim
Este foi o primeiro município a realizar sua
Conferência, que ocorreu em escola do município com a
presença de representantes da sociedade civil, estudantes,
professores, gestores públicos e catadores.

ARRAIÁ DA SEMEAR ANIMA
FUNCIONÁRIOS

N

o dia 15 de
junho foi
realizado mais uma
edição do “Arraiá Junino
da Semear”. O evento,
que desta vez foi
realizado no auditório da
instituição, teve
brincadeiras (pescaria,
derruba lata, bola na
caçapa), muitas comidas típicas, quadrilha dos
funcionários, e muita música com as bandas “Forró
Ralacoxa” e “Brasa Viva”. A animação foi geral e
entrou pela madrugada.

17ª EXPOSIÇÃO DE ACERVO
CONTINUA NA GALERIA JENNER
AUGUSTO

Salgado
A Conferência de Salgado ocorreu na Escola Joaldo
Barbosa, e além das categorias participantes foi exposto o
sala principal da Galeria Jenner
planejamento da Comissão que está produzindo um plano
Augusto está com a “17ª Exposição de
diretor da bacia do Rio Piauí, representada por Elaine,
acervo”, com obras de vários artistas, entre eles J.
professora da casa.
Inácio, Leonardo Alencar, Joubert Moraes, Jordão de
Oliveira,
Cézar Romero. A exposição tem curadoria
Estância
Os conferencistas participaram ativamente, e durante o de Mário Britto e as obras estão à venda.
A galeria tem entrada gratuita e fica aberta de
almoço foram apresentadas atrações locais, incluindo um Trio
segunda
à sexta das 09 às 18 horas.
Pé de Serra para estimular a votação que foi realizada a seguir. A

A

parceira que sediou a conferência no município foi a
Universidade Tiradentes.
Lagarto
A última Conferência realizada no estado de Sergipe
contou com ampla presença da sociedade civil, com a
participação ativa impressionante de estudantes da instituição
José Augusto Vieira, que sediou o evento.

Carlos Roberto Britto Aragão

Diretor Presidente

VENHA CONFERIR!

Thiago Ismerim
Jornalista Responsá vel
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