COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ - JACARÉ
Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 135 - Fone: (16)3333-7010 - Fax: (16)3333-2525.
CEP: 14.807-071 - Araraquara - SP
e-mail: comitetj@yahoo.com.br

I INTRADIÁLOGO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
da Bacia do Comitê de Bacia Tietê Jacaré
Convite
Aconteceu em São Pedro nos dias 10 a 13 de Setembro de 2013 o X Diálogo Interbacias de
Educação Ambiental em Recursos Hídricos, com a presença de nove representantes da Câmara Técnica de
Educação Ambiental deste Comitê.
O Diálogo Interbacias representa o maior Fórum de Educação Ambiental em Recursos Hídrico do
Estado de São Paulo e é um projeto de Educação Ambiental contínuo e permanente, que proporciona, entre
outros fatores, a construção de valores e a aquisição de conhecimentos, atitudes e habilidades voltadas para a
participação responsável na Gestão das Águas, levando em conta a necessidade de formação de diferentes
atores sociais para atuarem nos processos decisórios dos Sistemas Integrados de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, respeitadas suas especificidades e diversidade cultural.
Durante três momentos do evento ocorreram trabalhos em grupos por bacias, com a participação dos
subsidiados pelo comitê e pessoas das diretorias de ensino da Bacia, visando a integração entre os diversos
agentes ambientais que atuam nas bacias hidrográficas.
Nesses encontros foi estabelecida a meta de organização do I Intradiálogo de Educação Ambiental
da Bacia do Comitê de Bacia Tietê Jacaré, realizado pelo Comitê em parceria com as Diretorias de Ensino,
com objetivo de:







Fomentar ações articuladas entre as instituições;
Sistematizar as ações visando o Diálogo Interbacias;
Fortalecer e ampliar a participação do CBH-TJ no Diálogo Interbacias;
Ampliar o conhecimento das ações de educação ambiental com ênfase em recursos
hídricos;
Aumentar a abrangência das ações de educação ambiental com ênfase em recursos
hídricos;
Socializar as ações de educação ambiental com ênfase em recursos hídricos.

Para tanto, neste primeiro momento, abrimos a inscrição para apresentação de trabalhos de Educação
Ambiental com ênfase em Recursos Hídricos até o dia 20/07/2013. Os Interessados deverão preencher a
planilha em anexo e enviá-la para: geambiental@araraquara.sp.gov.br com cópia para
comitetj@yahoo.com.br. A planilha também estará disponível no sítio: www.sigrh.sp.gov.br no espaço do
Tietê – Jacaré na pasta de documentos com o nome “Planilha de projetos intradialogo TJ.xls”
A apresentação dos trabalhos ocorrerá no dia 09 de agosto dentro do I Intradiálogo de Educação
Ambiental da Bacia do Comitê de Bacia Tietê Jacaré, evento que se realizará no Auditório da FATEC Jaú.
Serão aceitas inscrições de trabalhos iniciados ou com previsão de início entre 2012 e dezembro de
2013.
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