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O milagre que salva o mundo da ruína, é o fato do nascimento, uma vez que 
cada recém-chegado, possui a capacidade (e o direito) de iniciar o novo.  

Hannah Arendt. 
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Algumas palavras  
Como na música cantada por Elis Regina, “vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre              
ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar”, o FunBEA vem aprendendo a             
jogar, ganhando algumas, perdendo outras, mas se fortalecendo e seguindo na caminhada.  
Falo em meu nome, resgatando o passado recente do FunBEA: Estes dois últimos anos, foram               
especialmente difíceis financeiramente: Em 2016, tivemos o apoio do Fundo CASA, no valor de              
30 mil reais, destinados ao fortalecimento institucional, apoio significativo, nem tanto           
financeiramente, porém nos permitiu, ações de articulação, captação, comunicação, e assim,           
semear para 2017. 

Realizamos o I Seminário sobre o Financiamento da Educação Ambiental, no Sesc Consolação,             
em São Paulo, o que nos abriu portas com o Fehidro, com o Deputado Nilto Tatto e com novas                   
Conselheiras para o FunBEA, reforçamos a parceria com o Sesc, entre vários outros frutos.              
Soltamos boletins trimestrais, com boas entrevistas e informação de qualidade e           
principalmente, batemos em várias portas para pedir apoio. Fizemos um processo sólido de             
aproximação com os Comitês de Bacias do litoral do estado de São Paulo, o que nos permitiu                 
construir e ter aprovado projetos junto ao Fehidro. Seguimos no diálogo e novo apoio da Itaipu                
Binacional, e outros projetos para captação foram elaborados. No ano de 2016 conseguimos,             



mesmo com poucos recursos, ter uma pequena equipe funcionando com a jornalista, Tais             
Aranha e o apoio da Isa Kojin, além de custear outras despesas do FunBEA. 

Em 2017, iniciamos com caixa zerado, e portanto sem “a pequena equipe”, mas cheia de               
esperanças que os projetos capitaneados em 2016, se iniciassem.  

Tivemos aceite do convite pela Maria Henriqueta de assumir a Presidência e a Rachel Trajber a                
vice, e assim, seguir confiante na continuidade de respaldo ao funcionamento da Secretaria             
executiva, energias renovadas. No entanto, após idas e vindas do projeto de apoio da Itaipu,               
incluindo readequações por diminuição do valor disponibilizado, e mesmo com aprovação dos            
departamentos técnico e jurídico, e após longa espera (passamos o ano de 2016 tramitando o               
projeto) em abril de 2017 face às mudanças políticas, tivemos a negativa deste apoio. 

Já nosso projeto aprovado junto ao Fehidro, passou o ano de 2017 caminhando nas              
burocracias, em etapas internas junto ao Agente Técnico e readequações e planejamento da             
execução (de assinatura do contrato, abertura de conta corrente à construção dos Editais e TRs               
para as contratações públicas dos serviços, etc.), burocracias que estão ainda em etapa de              
finalização, caminhando para a liberação financeira e início em 2018. 

Mas neste tempo todo, durante 2017, ficamos parados esperando tais apoios da Itaipu e              
Fehidro? A Secretaria Executiva parou por não ter recurso em caixa? Não, os trabalhos              
seguiram. Seguimos na articulação, levando o nome e missão do FunBEA.  

Continuamos levando a proposta do FunBEA a potenciais financiadores/parceiros, como          
vínhamos fazendo desde 2013, quando findou o período de 02 anos de incubação que tivemos               
junto a Fai-Ufscar (2011-2013). 

No entanto, foi necessária uma avaliação sobre as estratégias e objetivos da captação que              
vínhamos fazendo. Tanto na Presidência de Eda Tassara e Miriam Duailibi (2013-2015), como             
na da Rachel Trajber e Maria Henriqueta (2015), muitas frentes foram contactadas com             
objetivo de lançarmos um Edital FunBEA de apoio a projetos, com estratégias como reuniões              
presencias, construção de materiais e de projetos, etc, alguns exemplos: Fundo Amazônia,            
BNDEs, Petrobras, Funbio, Fundação Ford, Itaú Unibanco, Fundo Clima, FNMA, Fundo           
Socioambiental da Caixa Econômica Federal, entre vários outros , sempre “pensando grande”,           

1

em um Edital FunBEA de abrangência nacional, nos respaldando na expertise e experiência de              
cada um de nós, Secretaria Executiva e Conselhos e também na constituição de equipe              
qualificada a ser constituída, desde que com receita orçamentária, ou seja, toda a captação              
que vínhamos fazendo era para sermos um “fundo” e não uma instituição executora de              
projetos de educação ambiental. 

Porém, tais captações não se concretizaram, e então, algumas questões/reflexões foram feitas:            
O que nos tem impedido de ganhar a confiança do investidor? A instabilidade política do país,                
influenciou o campo do financiamento, mas instituições sólidas, não deixaram de ter suas             
receitas orçamentárias, porque o FunBEA não convence um financiador de sua importância            
para a EA? Será falta de reconhecimento da própria educação ambiental? ou será do próprio               
FunBEA? Como não abandonar a “grande idéia”, como Rachel Trajber sempre fala do FunBEA?  

E eu, particularmente, Semíramis, fui percebendo que sugestões como a do Bernardo            
Nascimento, e outros que nos aconselharam lá atrás... ainda quando da fundação do FunBEA, a               

1 Vide Planilha anexa “controle de captação”. Ano base 2015. 



começar pequeno, ir exercitando o “ser FunBEA”, criando portfólio, para então se alçar a              
perspectiva de um fundo, faziam sentido. 

Por outro lado, até 2015, a posição majoritária (minha pessoal e de Conselheiros) foi de               
captarmos para lançar editais...mas como captar valores “altos” (que permitissem o apoio a             
outros projetos), sem a experiência da instituição em gestão de projetos próprios, ou mesmo              
sem a experiência de “ser um fundo” e fazer gestão de recursos financeiros para terceiros?               
Como comprovar aos financiadores que temos expertise sem construir um portfólio próprio?  

Tenho que resgatar que a criação do FunBEA com todos vocês, Conselheiras e Conselheiros de               
forte legitimidade e renome na educação ambiental, da universidade ao governo, com            
experiências variadas, com os variados segmentos que nos compõe, sinalizava que seríamos            
prontamente reconhecidos como uma iniciativa pioneira que merecia apoio e recursos.... e a             
história nos mostrou que não é bem assim....somos educadoras e educadores ambientais, não             
captadores, nem gestores de fundos e portanto tivemos que caminhar, aprender “na prática” e              
encontrar os caminhos para construir um “fundo sem fundos”. 

Assim, a experiência e avaliação, apontou a necessidade, inclusive de sobrevivência da            
instituição, de acessar Editais de fomento que apoiam instituições/projetos executores, ou           
seja, passamos a construir projetos em atendimento a demandas disponíveis para territórios            
menores e temáticas específicas, não prevendo a missão de repassarmos/fomentarmos outros           
projetos, mas sim, nós mesmos, FunBEA, executarmos. 

Então, somos uma “Ong executora de projetos?” Não. Tenho clareza da Missão do FunBEA:              
Captar para aportar recursos” e é ela nossa meta maior, no entanto, também tenho clareza               
que temos que mostrar aos investidores o potencial de contribuições da EA e do FunBEA,               
temos que ter ações e projetos movimentando o fundo, constituindo equipes, gerando            
materiais de comunicação, promovendo eventos que permitam, além da realização das metas            
específicas do projeto, abrir novas oportunidades. 

Hoje temos 3 projetos aprovados para serem implementados, que somam a cifra próxima de 1               
milhão de reais: dois junto a dois Comitês de Bacias – Baixada Santista e Litoral Norte, ambos                 
pelo FEHIDRO, de execução nos territórios, mas que tem como “objetivo oculto” construir as              
bases para que o Fehidro (por meio dos Comitês de Bacias), reconheça no FunBEA a instituição                
capaz de apoiar as inúmeras iniciativas de pequenas instituições que já atuam pelas águas e               
que não tem condições legais ou estrutura para captar recursos junto ao FEHIDRO, e assim               
termos um projeto capitaneado junto ao FEHIDRO, no qual sejamos a instituição tomadora             
para apoiarmos pequenos projetos, cenário que está sendo perseguido e articulado junto a             
três Comitês que constituem a Vertente Litorânea do estado de São Paulo. 

E, por outro lado, o projeto da Emenda do Deputado Nilto Tatto, de apoio a Plataforma de                 
Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Projetos de Educação Ambiental, significa            
para o FunBEA, um projeto estruturante, desdobramento e continuidade da iniciativa do            
ObservaEA – Observatório Brasileiro de Políticas Públicas e Projetos de Educação Ambiental,            
que o FunBEA implementou entre 2014 e 2015, que previa a criação de uma Plataforma e não                 
teve fôlego para a continuidade, mas a ANPPEA (Articulação Nacional de Políticas Públicas e              
Projetos de Educação Ambiental) ao ser criada em agosto de 2015, propôs a construção de               
uma Plataforma de Políticas Públicas e articulou parcerias com Inpe, Esalq/Oca e MMA e MEC,               
a qual o FunBEA prontamente aderiu e vem apoiando, integrando sua Secretaria Executiva.  

Ainda neste ano de 2017, contamos com o bonito movimento de Conselheiros/as, fazendo             
uma “cotização” com contribuições espontâneas a Secretaria Executiva, que mais que tudo,            



trouxe novas esperanças e apoio à “grande idéia”, e espero tenha vida longa, seja o começo de                 
uma “frente de captação de pessoas físicas”, agora internamente, mas que ganhe fôlego para              
sair dos muros e conquistar educadoras/es que acreditam na necessidade de termos um             
Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, apostando em sua estruturação, inclusive com           
contribuições (Tal ação que requer execução constante em conjunto com a comunicação, para             
conquistar nosso público, manter o público, etc.). 

Assim, seguimos capitaneando projetos executivos e projetos estruturantes, visando fundos          
para sermos um fundo. 

Já encerrando, apresento uma lista de demandas/oportunidades para pensarmos juntos em           
como coloca-las em pratica: 

● Campanha de doação de pessoas físicas 
● Construção de documento com contribuições ao PL de criação do Fundo Nacional de             

Educação Ambiental (FNEA), pois saímos com esta demanda/compromisso do         
Seminário sobre o Financiamento da Educação Ambiental 

● Apoiar a comunicação do FunBEA (linkando páginas com a nossa, postando no FB do              
FunBEA, mandando notícias significativas da EA que devemos circular, mandando fotos           
para um portfólio FunBEA, etc. 

● Encaminhar pedido de Utilidade Pública do FunBEA, inicialmente em São Carlos, nossa             
sede ou outras estratégias a serem definidas 

● Abrir diálogo com Deputados próximos que possamos construir uma parceria tal qual            
foi feito com o Deputado Nilto tatto 

● Articulação e atividades de advocacy junto a Frente ambientalista no Congresso           
Nacional (ou nos congressos estaduais) 

● Construção de uma “edição especial” da REVBEA sobre o financiamento da educação            
ambiental 

●  
● Realizar o II Seminário Brasileiro sobre o Financiamento da Educação Ambiental  
● Buscar financiamentos/oportunidades internacionais (para quem tem vivência       

internacional) 
● Outras tantas possíveis que cada um e cada uma pode identificar. 
 
 
Obrigada, seguimos no jogo. 
Semíramis Biasoli 

 



RESUMO DE ATIVIDADES 2017 
 

Nossa 1ª. Reunião ordinária de 2017, abordou os seguintes pontos: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

1.1. PROJETOS CAPTADOS 
 

 

 

Ação Projeto Fehidro: ComÁgua - Programa de Comunicação Social e 
Educação Ambiental do Comitê da Baixada Santista 

Objetivo Contribuir com a gestão de Recursos Hídricos, constituir portfólio 
FunBEA e estreitar parceria com FEHIDRO  

Atividades  ● Articulação com Câmara Técnica de Educação Ambiental  
● Constituição de equipe multidisciplinar para construção do 

projeto 
● Construção do projeto e aprovação 
● Acompanhamento da burocracia pré projeto (junto ao CBH – 

BS) e pós aprovação (junto ao FEHIDRO, Agentes Técnico e 
financeiro  

Período de execução Início da construção do projeto – agosto de 2016 a novembro de 
2017  

Valor  
Secretaria Executiva Semíramis Biasoli 
Apoio voluntário Julia de Lima Krahenbuhl, Guilherme Rocha Dias, Mariane Lima 

Avancini, Fernando Filipini  
Conselheiro/a apoiador  

Ação Projeto Emenda Parlamentar do Deputado Nilto Tato 
Objetivo Construir projeto tendo como objeto a Plataforma de 

Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Educação 
Ambiental da ANPPEA 

Atividades  ● Elaborar projeto de forma articulada com Assessoria do 
deputado e em atendimento ao DEA/MMA 

● Cadastro junto ao Siconv do projeto completo  
● Viabilizar assinatura do Convênio com MMA 

 
Período de execução Março a maio/2017 (1ª etapa), retomada com o 

descontingenciamento da Emenda na data de 22 de novembro. 
Valor $ 200 mil 
Secretaria Executiva Semíramis Biasoli 
Apoio voluntário Celly Kelly dos Santos e Ivo Reseck (especialista Siconv) 
Conselheiro/a apoiador Maria Henriqueta Andrade Raymundo, Marcos Sorrentino e 

Miriam Duailib (abriu diálogo com Deputado em agosto de 2015),  

Ação Projeto Fehidro:  Programa de Comunicação Social e Educação 
Ambiental do Comitê do Litoral Norte do estado de São Paulo 

Objetivo Contribuir com a gestão de Recursos Hídricos, constituir portfólio 
FunBEA e estreitar parceria com Comitês de Bacia e FEHIDRO  



 

 

1.2. PROJETOS NEGADOS  

 

Atividades  ● Articulação com Câmara Técnica de Educação Ambiental do 
LN 

● Constituição de equipe multidisciplinar para construção do 
projeto 

● Construção do projeto 
● Acompanhamento da burocracia pré projeto (junto ao CBH – 

LN) e pós aprovação (junto ao FEHIDRO, Agentes Técnico e 
financeiro  

Período de execução Março de 2017 a outubro de 2017. Aprovado junto Comitê de 
Bacias. Encontra-se na 1ª. fase junto ao Agente Técnico  

Valor $ 517.692,00 
Secretaria Executiva Semíramis Biasoli 
Apoio voluntário Julia de Lima Krahenbuhl, Guilherme Rocha Dias, Mariane Lima 

Avancini e parceiro local APEOESP 
Conselheiro/a apoiador  

Ação Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica 
(MMA/GIZ)  

Objetivo Participar da licitação para um curso EAD em adaptação baseada 
em ecossistemas (AbE).  

Atividades  ● Atendimento a Carta Convite 12.9077.4.001-00  
● Constituição de equipe multidisciplinar  
● Construção conjunta da proposta com Babette Mendoza 

(Ufscar), especialista em EaD e Antonio Carlos Junior 
(UERJ), especialista em AbE 

● Elaboração e submissão do projeto a Giz (documentação 
legal, relatório de atividades, planilha orçamentaria com 
orçamentos, etc.) 

 
Período de execução Nova Carta convite, com reelaboração do projeto: janeiro de 

2017) 
Secretaria Executiva Semíramis Biasoli 
Apoio voluntário Celly Kelly dos Santos 
Conselheiro/a apoiador Rachel Trajber (incluindo pagamento despesas com impressões, 

cartório e correio) 

Ação Projeto FEHIDRO: A GENTE pelas águas: EaD para agentes 
formadores em Recursos Hídricos e Educação Ambiental na 
Baixada Santista 

Objetivo Continuidade de trabalhos junto a Baixada Santista 
Atividades  ● Articulação com Câmara Técnica de Educação Ambiental BS 

● Constituição de equipe multidisciplinar para construção do 
projeto 



 

 

● Construção do projeto 
● Acompanhamento da burocracia pré projeto (Comitê BS) 
● Interposição de Recurso do parecer negativo: tivemos a 

pontuação 48, de nota 50, devido a fragilidade institucional 
para um curso de Educação à distância (EaD) 

Período de execução Maio a julho de 2017 
Secretaria Executiva Semíramis Biasoli 
Apoio voluntário  
Conselheiro/a apoiador  
Ação Projeto FEHIDRO: A GENTE pelas águas: EaD para agentes 

formadores em Recursos Hídricos e Educação Ambiental na 
Baixada Santista 

Objetivo Continuidade de trabalhos junto a Baixada Santista 
Atividades  ● Articulação com Câmara Técnica de Educação Ambiental BS 

● Constituição de equipe multidisciplinar para construção do 
projeto 

● Construção do projeto 
● Acompanhamento da burocracia pré projeto (Comitê BS) 
● Interposição de Recurso do parecer negativo: tivemos a 

pontuação 48, de nota 50, devido a fragilidade institucional 
para um curso de Educação à distância (EaD) 

Período de execução Maio a julho de 2017 
Secretaria Executiva Semíramis Biasoli 
Apoio voluntário  
Conselheiro/a apoiador  
Ação Resposta a Carta/Convite INEMA - Instituto de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos da Bahia 
 

Objetivo Concorrer a tomada de preços do projeto PROJETO DE 
COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL BAÍA DE TODOS OS SANTOS – APA BTS.  
 

Atividades  ● Constituir equipe multidisciplinar 
● Construir e submeter proposta FunBEA 

Período de execução Março de 2017 
Secretaria Executiva Semíramis Biasoli 
Apoio voluntário  

Indaia Emília Schuler Pelosini e Ariele Santos de Almeida e  
Conselheiro/a apoiador  

Ação Resposta a Carta/Convite INEMA - Instituto de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos da Bahia 
 

Objetivo Concorrer a tomada de preços do projeto GESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL: PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO 



 

 

 

 

 

 

 

 

LINHA FORMAÇÃO 
 

AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO NA ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL - APA LAGOA ENCANTADA/RIO ALMADA 
 

Atividades  ● Constituir equipe multidisciplinar 
● Construir e submeter proposta FunBEA 

Período de execução Maio de 2017 
Secretaria Executiva Semíramis Biasoli 
Apoio voluntário  

Vivian Bataini  
Conselheiro/a apoiador Maria Henriqueta Andrade Raymundo  

Ação Resposta a Carta/Convite INEMA - Instituto de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos da Bahia 
 

Objetivo Concorrer a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MAPEAMENTO E 
INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS NA ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL BAIA DE TODOS OS SANTOS (APA BTS) 
 

Atividades  ● Construir e submeter proposta FunBEA 

Período de execução Julho de 2017 
Secretaria Executiva Semíramis Biasoli 
Apoio voluntário Isabela Kojin 
Conselheiro/a apoiador   

Ação Contribuições Consulta ao ProNEA 
Objetivo Garantir o tema do financiamento e a iniciativa do FunBEA 
Atividades  ● Participação de integrantes do FunBEA no grupo 

sistematizador 
● Inclusão da questão 07 sobre o financiamento da EA 
● Reunião extraordinária Conselho FunBEA para contribuições 

ao texto/consulta ao ProNEA 



 

 

 

 

 

● Construção de um documento/texto sobre o financiamento 
encaminhado ao grupo sistematizador/Plataforma participa 
BR 

Período de execução Março a setembro de 2017  
Secretaria Executiva Semíramis Biasoli  
Apoio voluntário Isabela Kojin 
Conselheiro/a apoiador Marcos Sorrentino, Maria Henriqueta Andrade Raymundo 

Ação IX Fórum de Educação Ambiental  
Objetivo FunBEA no IX Fórum 
Atividades  ● Participação de Conselheiros em diversas atividades e mesas 

redondas 
● Exposição de Banner FunBEA no espaço das redes 
● Reunião entre Conselheiros presentes 

 

Período de execução Setembro de 2017  
Secretaria Executiva Presidente Maria Henriqueta (com custeio de despesas próprias – 

passagem 350,00) 
Apoio  
Conselheiro/a apoiador Marcos Sorrentino, Rachel trajber, Moema Viezzer, José 

Matarezi, Alciana Paulino,  

Ação QUESTIONÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA CPLP 
 

Objetivo  
Atividades  ●  

Período de execução  
Secretaria Executiva Maria Henriqueta Andrade Raymundo e Semíramis Biasoli e  
Apoio voluntário  
Conselheiro/a apoiador Isabel Carvalho,  

Ação Participação do FunBEA junto ao Lusófono  
Objetivo Levar o FunBEA, por meio da presença da Presidente Maria 

Henriqueta  
Atividades  ● Mesa sobre indicadores de monitoramento e avaliação de 

políticas públicas da ANPPEA 
● Boletim FunBEA, especial para o Lusófono, no “Espaço Brasil”  

Período de execução Julho de 2017 
Secretaria Executiva Presidente Maria Henriqueta  
Apoio voluntário de 
terceiros 

 



 

 

COMUNICAÇÂO  

 

 

 

 

GESTÃO  

Recursos  Custeio próprio hospedagem, alimentação, tarifas, inscrição de 
trabalhos R$ 3.000,00 

Conselheiro/a apoiador Marcos Sorrentino  

Ação Boletins FunBEA 
Objetivo Comunicação FunBEA 
Atividades  ● Construção de 2 edições do Boletim FunBEA: março/2017 e 

julho: especial para o Lusófono 

Período de execução Março a julho 
Secretaria Executiva Semíramis Biasoli 
Apoio Serviços de Diagramador e jornalista  
Conselheiro/a apoiador Maria Henriqueta Andrade Raymundo 

Ação Alimentação Facebook FunBEA 
Objetivo Comunicação FunBEA 
Atividades  ● Postagens  

Período de execução Contínuo 
Secretaria Executiva  
Apoio voluntário Isabela Kojin 
Conselheiro/a apoiador Maria Henriqueta Andrade Raymundo  

Ação Manutenção site FunBEA 
Objetivo Comunicação FunBEA 
Atividades  ● Atualização de documentos – eleição Conselhos FunBEA 

2017/2019 
● Manutenção do domínio e hospedagem 

Período de execução contínuo 
Secretaria Executiva Semíramis Biasoli 
Apoio  Diagrama Editorial 
Conselheiro/a apoiador  

Ação Eleições Conselhos FunBEA e nova Presidência e Vice 2017-2019 
Objetivo Manutenção dos Conselhos e da legalidade FunBEA 
Atividades  ● Articulação para entrada de novos Conselheiros (Yumi 

Kawamura (assessora Deputado Nilto tatto), Luiz Mucillo 



 

 

 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

(advogada especialista em fundos) Guilherme Romano 
(consultor Funbio) 

● Burocracias legais para assembleia de eleição e posterior 
registro cartorário  

Período de execução Março a junho de 2017 
Secretaria Executiva Semíramis Biasoli 
Apoio (serviço pago) Dr. Valcir Bologniesi 
Conselheiro/a apoiador Rachel Trajber e Maria Henriqueta Andrade Raymundo 

Ação Regularidade legal/financeira/contábil  
Objetivo Regularidade legal 
Atividades  ● Relatório físico financeiro de 2016 para Contabilidade Pérola 

● Atualização/troca de titularidade da presidente anterior 
(Rachel Trajber) para atual Presidente (Maria Henriqueta) 

● Cadastro junto a CEE – Cadastro de Entidades do estado de 
São Paulo (submissão do pedido, relatório de atividades com 
inspeção in loco junto a DeaEA-Ufscar 

● Contabilidade Pérola – emissão de guias para cada um dos 
projetos submetidos 

Período de execução Contínuo 
Secretaria Executiva Semíramis Biasoli 
Apoio  
Conselheiro/a apoiador  

Ação Artigo coletivo sobre a Plataforma de Monitoramento e Avaliação 
de Políticas Públicas de Educação Ambiental 

Objetivo Construir e fortalecer ANPPEA 
Atividades  ● Produzir e publicar artigo Juntamente com Maria Henriqueta 

Andrade Raymundo e Evandro Albiach junto a Revista 
Ambientalmente Sustentable 

Período de execução Março a julho de 2017 
Secretaria Executiva Semíramis Biasoli 
Apoio voluntário  
Conselheiro/a apoiador Maria Henriqueta Andrade Raymundo  

Ação Participação do FunBEA na Secretaria Executiva da ANPPEA  
Objetivo Contribuir com a Secretaria Executiva da ANPPEA  
Atividades  ● Apoio e participação na oficina da ANPPEA com MMA, MEC, 

ESalq/Usp e Inpe, demais integrantes da Secretaria Executiva 
da ANPPEA, na Usp/são Paulo para apresentação da 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Plataforma de Monitoramento e Avaliação de Políticas 
Públicas de Educação Ambiental 

Período de execução Março de 2017 
Secretaria Executiva Semíramis Biasoli 
Apoio  
Conselheiro/a apoiador Maria Henriqueta Andrade Raymundo  

Ação Participação do FunBEA na Secretaria Executiva da ANPPEA 
Objetivo Representar a ANPPEA junto ao encontro da CIEA Sergipe 

(CIEASE) 
Atividades  ● Participação no encontro em conjunto com DEA/MMA e Mec 

Período de execução Junho de 2017 
Secretaria Executiva Semíramis Biasoli 
Apoio voluntário  
Conselheiro/a apoiador Maria Henriqueta Andrade Raymundo 

Ação Apoio FunBEA na Secretaria Executiva da ANPPEA:  
Objetivo Ministrar oficina em Itajaí, junto ao Seminário Internacional de 

Políticas Públicas de Educação Ambiental 
Atividades  ● Realização da oficina sobre indicadores monitoramento e 

avaliação de políticas públicas 

Período de execução Outubro de 2017 
Secretaria Executiva Presidente Maria Henriqueta Raymundo 
Apoio (serviços 
voluntários de terceiros) 

Sala Verde “Observatório de Educação Saúde, Cidadania e Justiça 
Socioambiental - Vale do Itajaí -SC  - salaverde@univali.br 
Laboratório de Educação Ambiental – LEA/CTTMar/UNIVALI 

Recursos Custeio próprio das despesas de deslocamento: passagem $ 
360,00 

Conselheiro/a apoiador José Matarezzi 

mailto:salaverde@univali.br


Informações de Contato 
Para substituir por uma foto sua, clique nela com o botão direito do mouse e escolha Alterar 
Imagem. 

 

 

Informações da Instituição 
 

FunBEA – Fundo Brasileiro de Educação Ambiental 

Sede legal: 

DeAEA – Departamento de Apoio à Educação Ambiental da Universidade Federal de São Carlos 
(Ufscar) –Rodovia Washington Luiz, km 235 - Bairro Monjolinho – CEP 13.565-905 – São Carlos 
– SP. 

Fone: 16 - 3351-8015 

Responsável/contato: Conselheira Liane Bihel Printes 

Sede Representante Legal 

Av. Paulo VI, n° 1.250, Jardim São Pedro, Cesar de Souza, Mogi das Cruzes - SP, CEP. 08820-340 

Responsável/contato: Maria Henriqueta Andrade Raymundo 

Sede Executiva: 

Rio das Pedras, 63 – Bairro Camburi – CEP – 11.619-112 - São Sebastião – SP -  

Fone: 12- 99686-3514 

Responsável/contato: Secretaria geral: Semíramis Biasoli 

Nome: Maria Henriqueta 
Andrade Raymundo 

Presidente 

Tel: 11 – 99945-2378 

henriquetamma@gmail.c
om 

Semíramis Biasoli 

Secretaria Geral 

Tel: 12-99686-3514 

semiramisbiasoli@funbea.org
.br 

    

 

Nome: Liane Bihel 
Printes 

Conselheira 

Tel 16-98162-3173 

liane@ufscar.br 

  


