
Sobre o Fórum

O Fórum Estadual de Educação Ambiental,

enquanto espaço público não estatal de diálogo, visa,

precipuamente, estimular, fortalecer e avaliar a

implementação das Políticas Nacional, Estadual e

Municipais de Educação Ambiental, mobilizando e

articulando a sociedade civil e os poderes públicos

para a discussão e tomada de posição sobre a questão

ambiental e a construção de um meio ambiente

ecologicamente equilibrado para todos.
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Quais os eixos de atuação do Fórum Estadual de Educação?

Nossos objetivos giram em torno da necessidade de estimular, fortalecer, realizar e

avaliar a implementação das Políticas Nacional, Estadual e Municipais de Educação

Ambiental. Para isso, juntos, fazemos a mobilização e a articulação da sociedade civil e

dos poderes públicos para a discussão e tomada de posição sobre a questão ambiental e a

construção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos. Não somos

uma entidade, como uma ONG, mas um espaço de interação e de sinergia de

movimentos que já existem na sociedade e nos poderes públicos. Assim, buscamos atuar

com olhos voltados aos documentos e normas de caráter internacional, nacional e local

sobre a educação e o meio ambiente. Por essa razão, nos preocupamos com os eixos da

educação formal, no contexto das mais diversas instituições de ensino, da educação não

formal, que se dá a partir de entidades da sociedade civil organizada, e da educação

difusa em que os meios de comunicação tem um papel fundamental para o debate

público. Tudo de maneira transversal e interdisciplinar com apoio em diversos ramos

do conhecimento.

Entrevista 

Como surgiu o Fórum Estadual de Educação Ambiental do Estado do Maranhão?

A iniciativa nasceu dos debates ocorridos no Seminário Estadual de Educação Ambiental

realizado por diversas entidades parceiras, dentre elas o próprio Ministério Público

Estadual, em junho de 2019. Percebemos que as discussões de temas tão importantes

não poderiam se restringir àquele momento. E, por isso, os participantes decidiram

lançar uma carta – sugerida pelo prof. Roberto Mauro Gurgel – que nos levasse à

criação de um espaço permanente de diálogo interinstitucional que fosse aberto

também a todos os cidadãos e cidadãs com interesse e sensibilidade por uma nova

consciência de promoção e preservação do meio ambiente.
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Sálvio Dino Junior – advogado, professor

de Direito Ambiental e membro da

Coordenação do FEA



Entrevista 

Quais as perspectivas e desafios do FEA/MA, principalmente, nesse momento de

pandemia?

Precisamos rediscutir os nossos estilos de vida no planeta. É possível, e mais do que isso,

é urgente que despertemos a consciência de que o desenvolvimento econômico pode e

precisa ocorrer de uma forma sustentável a partir de novas matrizes energéticas livres

de CO2, por exemplo. Que a política precisa ser socialmente mais justa e inclusiva, mas

também precisa respeitar o meio ambiente do qual precisamos para viver. E que os

saberes podem ser construídos levando em conta uma nova epistemologia de inclusão

de todos os seres vivos, cuidando e preservando para uma sadia qualidade de vida para

todos. Aliás, nossa Constituição Federal diz exatamente isso em seu art. 225. O período

de pandemia talvez tenha nos ensinado a valorizar coisa simples – mas essenciais a

qualquer ser vivo, como o sol, a água, o ar, e também o afeto, o cuidado e o carinho com

o próximo. Esse é o nosso desafio civilizacional.
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Sálvio Dino Junior – advogado, professor

de Direito Ambiental e membro da

Coordenação do FEA

Convite aos leitores

Vivemos tempos cada vez mais difíceis na economia, na política e no campo do

conhecimento. Precisamos despertar uma nova sensibilidade rumo a um meio ambiente

que seja ecologicamente equilibrado para todos. A busca por uma sadia qualidade de

vida no planeta é urgente. Para isso, precisamos estar juntos, e não separados.

Convidamos você a participar desse espaço no FEA, dando sua pequena contribuição de

onde florescerão grandes transformações.



No mês de julho de 2020 será promovida a

recomposição da Coordenação Geral do Fórum Estadual

de Educação Ambiental, observada a participação

paritária da sociedade civil e das instituições do sistema

de justiça, nos termos do Regimento Interno.

NOTÍCIAS

RECOMPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO
GERAL DO FÓRUM ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO
MARANHÃO

4Boletim Informativo

Julho/2020

Boletim Informativo (Vol 1 )

Ó Fórum Estadual de Educação Ambiental realizará, em

2020, o Seminário: " A Educação Ambiental em Tempos

de Pandemia: reflexões, desafios e perspectivas". O

evento ocorrerá na modalidade online, e terá como

eixos de debate a Educação Ambiental: Pedagogias e

Experiências, o Direito Ambiental e Educação: uma

estratégia de atuação, bem como a Amazônia em Foco: a

realidade amazônica e a situação da Amazônia

maranhense. Para mais informações acompanhe o site:

www.educameioambiente.eco.br

SEMINÁRIO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL



O Fórum de Educação Ambiental participou, no dia 1º

de julho de 2020, de uma visita de cortesia ao novo

Procurador-geral de Justiça, Dr. Eduardo Jorge Hiluy

Nicolau onde, além da apresentação dos objetivos do

Fórum, tratou-se do apoio na realização do II Seminário.

A visita ocorreu com o respeito às normas de

distanciamento necessárias no momento. Presentes

ainda na reunião os promotores de justiça Carlos

Henrique Rodrigues Vieira (Diretor da Secretaria de

Planejamento e Gestão) e Karla Adriana Holanda Farias

Vieira (Diretora da Escola Superior do Ministério

Público do Maranhão), bem como os coordenadores do

FEA/MA,  Dr. Sálvio Dino, Professor Roberto Mauro

Gurgel, e Dr. Douglas de Melo Martins

NOTÍCIAS

VISITA AO PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO MARANHÃO
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APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO
BOLETIM INFORMATIVO

Na presença da Promotora Karla Adriana Holanda Farias

Vieira (Diretora da Escola Superior do Ministério

Público do Maranhão), bem como dos coordenadores do

FEA/MA,  Dr. Sálvio Dino e Professor Roberto Mauro

Gurgel, e da servidora Maíra Castro, foi apresentada a

proposta do Boletim Informativo do Fórum de

Educação Ambiental do Maranhão.



No dia 1º de maio/2020, o advogado Sálvio Dino Júnior

e o médico Marcos Pacheco debateram sobre os

impactos da Educação Ambiental e o COVID-19. Nas

palavras do Dr. Marcos Pacheco "a natureza precisa ser

estudada, entendida e respeitada, para que o homem

possa viver de forma plenamente saudável". Confira o

conteúdo na intégra na nossa página virtual.

NOTÍCIAS

LIVE: COVID-19 E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
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Ó Fórum Estadual de Educação Ambiental tem por

princípios fortalecer os laços de uma democracia

participativa e dialógica através de consensos

transformadores, pugnando sempre pelo respeito mútuo

entre sociedade civil e poderes públicos sem admissão

de qualquer retrocesso ambiental, e está amparado pelo

seu Regimento Interno, que encontra-se disponível na

nossa página virtual. Acesse

www.educameioambiente.eco.br e conheça nossas

normativas.

CONHEÇA O REGIMENTO INTERNO
DO FEA/MA



O Fórum de Educação Ambiental do Maranhão

parabeniza os ambientalistas de Araria pela instalação do

Escoponto, como medida de contribuição à preservação

do meio ambiente.

NOTÍCIAS

INSTALAÇÃO DE ECOPONTO EM
ARARI
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No dia 28/06/2020 aconteceu a live "O PL 4162 e a

privatização da água e do saneamento básico", entre o

Dr. Marcos Silva (Coordenador socioambiental da

CAEMA) e o Dr. Igor Dias (Diretor do STIUEG).

LIVE: O PL 4162 E A PRIVATIZAÇÃO DA
ÁGUA E DO SANEAMENTO BÁSICO



No dia 22/07/2020 acontece o evento Diálogos PGE,

com temática "Desafios do Direito Ambiental em

Tempos de Pandemia", que contará com a participação

do Procurador Geral do Estado do Maranhão, Dr.

Rodrigo Maia Rocha,  do Promotor Titular da 1ª

Promotoria Especializada de Proteção do Meio

Ambiente, Dr. Luís Fernando, e do Coordenador do

Fórum Estadual de Educação Ambiental do Maranhão,

Dr. Sálvio Dino Júnior. Para maiores informações acesse:

pge.ma.gov.br

NOTÍCIAS

DIÁLOGOS PGE - DESAFIOS DO
DIREITO AMBIENTAL EM TEMPOS

DE PANDEMIA
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O Decreto presidencial nº 10.388, de 05 de junho de

2020 dispõe sobre a estruturação, a implementação e a

operacionalização do sistema de logística reversa de

medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso,

exclusivamente de uso humano, industrializados e

manipulados, e de suas embalagens após o descarte pelos

consumidores. O diploma trata ainda das obrigações,

responsabilidades e penalidades acerca do descarte de

medicamentos pelos consumidores. 

DECRETO REGULAMENTA
DESCARTE DE MEDICAMENTOS



Em artigo publicado na página virtual do Fórum

Estadual de Educação Ambiental do Maranhão,  o autor

Marcos Silva, ressalta a importância das autoridades

públicas se comprometerem com a universalização dos

serviços de esgotamento sanitário e ampliar os serviços

de drenagens urbana, evitando fenômenos como o

popularmente conhecido como "Língua Negra". Quer

saber mais? Acesse www.educameioambiente.eco.br e

confira nossos artigos.

NOTÍCIAS

LÍNGUA NEGRA: PRODUTO DO
MODELO DE CRESCIMENTO URBANO

ESCOLHIDO POR SÃO LUÍS
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Em novembro de 2019 grande parte da região do

Pantanal foi atingida por incêndios com proporções

nunca antes registradas. Para relembrar o evento e seus

impactos, está disponível em nossa aba "Notícias" na

página virtual do Fórum, reportagem da revista Istoé

sobre o tema. Vale a pena conferir.

INCÊNDIOS DESTROEM PARTE DO
PANTANAL



Gostaria de contribuir com o fortalecimento da

Educação Ambiental do Maranhão? Junte-se ao nosso

time de associados!

Conecte-se conosco

Associe-se ao Fórum Estadual de Educação
Ambiental do Maranhão
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Acesse o site: www.educameioambiente.eco.br

Selecione a aba "Participe" e faça seu cadastro


