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Programas de Comunicação Social e Educação Ambiental - L.O. nº. 1332/16

As equipes de Comunicação Social e Educação Ambiental da empresa Concremat Ambiental, responsável pela
execução técnica dos programas ambientais implementados pela Eco101 no âmbito da Licença de Operação da
rodovia BR-101/ES/BA, percorreram as comunidades lindeiras nos municípios da região sul do Espírito Santo até
a divisa com o Rio de Janeiro, limite do trecho administrado pela concessionária, para a realização do Diagnóstico
Rápido Participativo (DRP), identificação de lideranças e demais partes interessadas e a divulgação dos canais de
comunicação mantidos pela Eco101. As ações aconteceram entre os dias 20 e 22 de março nos municípios de
Anchieta, Atílio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim, Mimoso do Sul e Presidente Kennedy.
Em todas estas cidades, que não possuem sede urbana interceptada pela rodovia, foram identificadas pequenas
comunidades nas áreas de influência. Entretanto, nem todas com representantes instituídos ou qualquer tipo de
organização social representativa da população. Ainda assim, e tendo como diretriz para a execução do DRP a
sistemática de abordagens aleatórias e individualizadas nestas regiões, foi possível captar informações relevantes
sobre as características sociais, econômicas, culturais e ambientais de acordo com a percepção dos próprios
moradores. Estes dados servirão de base para a elaboração do relatório final do DRP no qual são propostas
ações de educação ambiental para serem realizadas nas áreas diretamente impactadas pela rodovia, de maneira
que contribuam para a geração de conhecimento e para o engajamento da comunidade local.
Concomitantemente, foram realizadas ações de divulgação dos canais de comunicação mantidos pela Eco101 e
identificação de líderes locais e demais partes interessadas para a inclusão no cadastro de representatividades
elaborado pela concessionária. Tais representantes são agentes fundamentais para o desenvolvimento de futuras
ações de

comunicação com as comunidades lindeiras na divulgação de assuntos pertinentes no que tange à

operação da BR-101/ES/BA e a execução dos programas ambientais ao longo dos 475,9 quilômetros sob
concessão.

Ajudando o Brasil a chegar ao futuro.
Dúvidas, reclamações ou sugestões. Fale Conosco: 0800 77 01 101

Siga @_eco101 no twitter

