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Após um breve período de paralisação do cronograma de ações, o Programa de Educação Ambiental (PEA) da Eco101 volta a ser
desenvolvido na cidade de Iconha, na região Sul do Espírito Santo. Desde o mês de setembro, quando assumiu a execução técnica do PEA, a
empresa Concremat Ambiental vem estreitando o contato com o poder público, lideranças comunitárias e demais partes interessadas, para dar
continuidade às ações previstas no programa.
A terceira reunião oficial do PEA, primeira sob o comando da Concremat Ambiental, foi realizada no dia sete de novembro, na Escola Coronel
Antônio Duarte e contou com a participação de líderes comunitários, representantes do poder público, organizações não governamentais e
diversas associações representativas de grupos focais do PEA.
A bióloga Fabiana Cruz, responsável técnica pelo PEA abriu a reunião apresentando o escopo do programa, os objetivos propostos e
exemplos de projetos já realizados pela Eco101 em outros municípios capixabas. Em seguida, o comunicador social Danilo Ferreira, fez uma
breve apresentação do Programa de Comunicação Social e da base da Ouvidoria Avançada para atendimento às comunidades, também
geridos pela Concremat Ambiental em Iconha.
Após as apresentações dos programas ambientais foi iniciado o debate das metas e linhas de ação do PEA. Neste momento foi aberto espaço
para a participação das lideranças na discussão destas propostas a fim de nortear as próximas atividades a serem desenvolvidas no âmbito do
Programa de Educação Ambiental em Iconha.
Durante a reunião também foi formalizada a criação do ECOGEA101, grupo cuja função é planejar e validar as ações do PEA, apoiar na
articulação e mobilização do público-alvo para as reuniões, apoiar a execução das ações do PEA, participar da formação de Agentes
Multiplicadores Ambientais, participar das reuniões bimestrais e das reuniões específicas para cada ação a ser realizada na cidade. Participam
do ECOGEA101 representantes das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Educação e Agricultura, Escola Coronel Antônio Duarte,
Associação Vero Sapore, Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Iconha (AMARI), Associação dos Caminhoneiros do Sul do ES
(ASCAMES), Associação Bicho-do-mato, Associação Tapuio Ecológico, Associação Intermunicipal de Agroturismo, Associação ACAFI,
Incaper, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), além de representantes das comunidades de Taquaral, Beira-rio, Itinga e Laranjeiras.
Em função do atraso no cronograma de ações do PEA, outra reunião deve ser agendada ainda este ano para apresentação de um novo calendário e o planejamento e definição das próximas atividades a serem realizadas com a participação do grupo ECOGEA101. Como o ano letivo
já está finalizando, serão priorizadas ações comunitárias e as atividades junto às escolas serão planejadas para o próximo ano.
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