MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA

FÓRUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DISCUTE
PROBLEMAS DO MUNICÍPIO
PARTICIPANTES DO EVENTO TAMBÉM PUDERAM SUGERIR SOLUÇÕES QUE SERÃO INCLUÍDAS NA ELABORAÇÃO
DO PROGRAMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
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Discutir os problemas ambientais do munic?pio e priorizar solu?es foram os temas debatidos
durante o F?rum de Educa??o Ambiental realizado pela Prefeitura de I?na, por meio da secretaria
municipal de Meio Ambiente e da secretaria de Estado da Educa??o, nesta ter?a-feira (03).
Participaram do encontro profissionais das ?reas da educa??o e do meio ambiente.
Por meio desse movimento ser?o definidas as orienta?es para implementa??o das pol?ticas
p?blicas, linhas de a??o e estrat?gias.
?Estamos empenhados neste trabalho, pois a educa??o ambiental ? uma ferramenta indispens?vel
para constru??o de valores, h?bitos e atitudes respons?veis para uma mudan?a concreta. Tenho
certeza que juntos iremos construir um programa que promova a?es s?lidas de educa??o
ambiental?, ressaltou a secret?ria de Meio Ambiente, Andreia Louzada.
O evento faz parte da metodologia do Governo do Estado para constru??o coletiva do Programa
Estadual de Educa??o Ambiental.
?Levantamos neste encontro a realidade ambiental do munic?pio para que os participantes
pudessem fazer as suas propostas em rela??o ? educa??o ambiental, com temas que sejam
relacionados ? realidade. ? o primeiro passo para implantar a Politica Estadual de Educa??o
Ambiental?, disse?a pedagoga da Secretaria de Estado da Educa??o, Rosemere Durval Campos.?Ao
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final do F?rum tamb?m foram escolhidos os representantes municipais que participar?o da etapa de
elabora??o do Programa Estadual em um evento Estadual.
Representantes
Durante o F?rum, tr?s delegados foram designados para representar o munic?pio nos pr?ximos
meses, para constru??o do Programa Estadual de Educa??o Ambiental. S?o eles: Ana Alice Amorim
Oliveira, diretora de Meio Ambiente de I?na, J?lio Oliveira Rodrigues, representante da Associa??o
de Catadores de Materiais Recicl?veis e Mariene Silva de Almeida, inspetora da rede municipal de
educa??o.
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