
ECO101 REALIZA OFICINA DE DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL EM RIO NOVO DO SUL 

Foi realizada, no dia 30 de novembro, em Rio Novo do Sul, a oficina do Diagnóstico Rápido Participativo 

(DRP) ou Diagnóstico Socioambiental Participativo, que faz parte do Programa de Educação Ambiental 

(PEA) implantado pela Concessionária ECO101 nos 25 municípios interceptados pela rodovia. A oficina 

aconteceu no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e contou com a participação de lideranças 

locais, representantes da Prefeitura Municipal, do Sindicato Rural, da Escola Família Agrícola MEPES e da 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do município. 

A bióloga Fabiana Cruz, responsável técnica pelo PEA, abriu o evento apresentando o programa e seus   

objetivos, o processo de concessão e licenciamento ambiental, a dinâmica do DRP e exemplos de projetos 

socioambientais propostos em outros municípios. Em seguida, os participantes foram divididos em grupos – 

a escolha dos mesmos - e receberam cartazes onde puderam escrever suas impressões e opiniões sobre a 

concessão, além de sugerirem quais projetos socioambientais seriam os mais apropriados para serem      

realizados na cidade. Cada grupo apresentou seus cartazes a todos e a oficina foi encerrada após a foto  

oficial com os participantes. 

Apesar da oficina ter sido realizada no dia 30 de novembro, as abordagens e reuniões com as lideranças de 

diversos bairros de Rio Novo do Sul e prefeitura foram realizadas desde o início do mês pela equipe da  

Concremat Ambiental, empresa responsável pela execução técnica dos programas ambientais previstos na 

Licença de Operação da rodovia BR-101/ES/BA. A oficina do DRP é o momento de oficializar as abordagens 

e a efetiva participação popular, representada pelas lideranças. 

O relatório técnico do DRP, elaborado a partir das ideias e opiniões expostas durante as reuniões informais 

e oficina, possibilita traçar estratégias eficazes e conceber projetos socioambientais coerentes com as      

características e necessidades locais. Dessa forma, o Programa de Educação Ambiental torna o processo 

participativo pois considera as sugestões da comunidade, fomentando o engajamento e a conscientização 

popular em todos os setores e proporcionando melhorias no convívio entre a comunidade e a                   

concessionária. 
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