43 anos: cuidando das pessoas e da Terra!
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SOCIEDADE ECOLÓGICA AMIGOS DE EMBU - SEAE
42 anos cuidando da Terra e das pessoas

SOCIEDADE ECOLÓGICA - SEAE
42 anos cuidando do meio ambiente

As ações da Sociedade Ecológica incentivam a participação
popular nas questões prementes de conservação ambiental,
manutenção dos mananciais e melhoria da qualidade de
vida, contribuindo para a transformação socioambiental,
cultural e econômica.

MISSÃO
Estimular e ampliar os processos de
transformação socioambiental, cultural e
econômica por meio de projetos e ações
educacionais participativos e inclusivos,
fomentando a atuação em políticas públicas,
visando a conservação, recuperação.
e defesa do meio ambiente.
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A SOCIEDADE ECOLÓGICA
A Sociedade Ecológica Amigos de Embu, conhecida como SEAE, é uma
das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) mais antigas
do Brasil. Surgiu com a união dos moradores em 1971/72 com objetivos voltados à
defesa do meio ambiente, conservação paisagística, arquitetônica e turística da
cidade. Foi institucionalizada em 1975 e em outubro completou 41 anos de
atividades na Bacia Cotia-Guarapiranga, em São Paulo.
A primeira grande luta, que mobilizou muita gente, foi contra a instalação
do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Caucaia do Alto, uma região entre
os municípios de Cotia e Embu, área de importantes mananciais junto à Reserva
Florestal do Morro Grande.
Hoje, as principais metas da entidade são: valorizar potenciais, fomentar o
desenvolvimento local, conservar e defender o meio ambiente, contribuir para a
transformação socioambiental, cultural e econômica por meio de metodologias
participativas e projetos educacionais.
A OSCIP é reconhecida pelas ações que contribuem para a transformação
das comunidades e melhoria da qualidade de vida desenvolvendo projetos e
programas articulados, mobilizações e parcerias, com foco na segurança
alimentar e nutricional, saúde e bem-estar, qualificação profissional, geração de
renda, inclusão, educação socioambiental, conservação e proteção da
natureza. Os projetos da organização são mantidos com apoio de associados,
empresários, convênios, financiamentos e parcerias.

Rodolfo Almeida
Presidente da Sociedade Ecológica Amigos de Embu
Sede da SEAE: Avenida João Batista Medina, 358 – centro – Embu das Artes – fone: (11) 4781.6837.
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2014, UM ANO DE REESTRUTURAÇÃO
O ano de 2014 foi um período para repensar as atividades da Sociedade
Ecológica Amigos de Embu – SEAE. Após temporada de intensa lutas contra as ações
danosas ao meio ambiente e à sociedade civil de Embu das Artes, que impactaram
em inúmeros prejuízos, foi necessário desacelerar para recuperar as forças. Foram
perdas em recursos humanos e apoios financeiros, que forçaram este freio em muitas
das atividades realizadas, apesar do seu alcance social e qualidade digna de
reconhecimentos e premiações.
Os recursos disponíveis nos permitiram seguir com o projeto Robocid,
desenvolvido no Centro de Inclusão Digital – CID Ambiental, para promover o incentivo
ao pensamento crítico e à busca por solução de problemas socioambientais, com o
uso da tecnologia. Palestras nas escolas foram realizadas para apresentar a Revista
APA Embu Verde e incentivar a educação ecológica. Cuidados socioambientais, por
meio de fiscalizações e denúncias de atividades ilegais aos órgãos públicos, também
foram realizadas.
A SEAE participou, ainda, dos conselhos municipais e regionais relacionados ao
meio ambiente. Entre eles: Conselho Municipal dos direitos da Criança e do
Adolescente, Conselho da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Região
Metropolitana de SP, Conselho Gestor da Área de Proteção (APA) Embu Verde e
Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMAM).
Todo o trabalho desenvolvido durante o ano foi realizado por equipe de
voluntários que doou seu tempo, conhecimento e atenção para as causas da cidade
de Embu das Artes. A eles, toda a nossa gratidão.
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PROJETOS REALIDADOS EM 2014
CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL – CID AMBIENTAL SEAE FONTE – informática, qualificação
profissional e educação ambiental
Atua

promovendo

o

aperfeiçoamento

e

qualificação

profissional, o empreendedorismo, a gestão participativa e a
cidadania com diversos cursos e oficinas gratuitos: Introdução à
Informática; Windows; Pacote Office: Word, Excel e PowerPoint,
Internet Direcionada (navegação/e-mail), Fundamentos de
Rede; Curso Intel Aprender, Curso de Desenho, Inglês, Arte e
Artesanato,

Tele-atendimento,

Projeto

de

Robótica,

etc.

Contribui para a formação profissional auxiliando na colocação
no mercado de trabalho. As atividades são realizadas na Fonte
dos Jesuítas.


Pioneiro ao aliar tecnologia com vivências ecoambientais nos cursos;



Possibilita acesso diário gratuito à Internet pela comunidade com apoio da equipe

de mediadores;


Equipe de voluntários e mediadores aprimoram conhecimentos e obtém experiência

profissional.

PALESTRAS EM ESCOLAS – REVISTA APA EMBU VERDE
Diversas escolas da região receberam palestras de apresentação da Revista APA Embu
Verde, com abordagens sobre a importância da biodiversidade de Embu das Artes
para a manutenção dos recursos hídricos de toda a região metropolitana.
A publicação, desenvolvida pela SEAE, com patrocínio do Fundo Estadual de Recursos
Hídricos – FEHIDRO/SP, é fruto de estudos e levantamentos de dados para o Diagnóstico
Socioambiental da Área de Proteção Ambiental Embu Verde, realizados entre 2010 e
2012, e mostra a riqueza da biodiversidade de fauna e flora que a cidade abriga em
seus importantes remanescentes florestais. Nas escolas próximas da APA, após as
palestras as crianças puderam fazer jogos e caminhadas pela APA, do qual trata a
revista.
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ROBOCID – AULAS DE ROBÓTICA
O

projeto

promove aulas

gratuitas

de

robótica

educacional e lego a jovens com idade entre 11 e 17
anos. Durante as aulas, eles entram em contato com
informática, mecânica, programação e engenharia.
Por meio do trabalho em equipe os jovens são
estimulados a criarem e programarem robôs que
possam

resolver

situações

problema

e

têm

oportunidade de desenvolver conceitos importantes
para a vida, como o respeito ao meio ambiente, a
ética e a cidadania, além de terem a criatividade
estimulada.
Inaugurado em 19 de maio de 2007, o projeto CID
Ambiental tem como foco a inclusão digital, onde os
participantes interagem diretamente com a tecnologia
para, assim, aprender suas principais propriedades e
potencialidades, podendo colocar em prática as
inúmeras ações requeridas atualmente de qualquer
cidadão, já que o computador se tornou uma
ferramenta indispensável também no lar, não apenas
nas empresas.
Papel dos Educadores:


Criar situações que estimulem os educandos a pensar nas dificuldades que passam
em suas casas, escolas e comunidades por falta de uma educação de qualidade;



Ajudar os educandos a identificarem metodologias pedagogias supermodernas e
diferenciadas de ensino, materiais e locais diferentes para aprender;



Criar, em conjunto com os jovens, novas maneiras de pesquisar, usando a tecnologia
e com ferramentas modernas;



Buscar sempre os benefícios de uma nova forma de atuação educacional, uma que
aproveita inteligentemente as novas tecnologias e os novos conceitos de
aprendizagem.
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PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS
A Sociedade Ecológica Amigos de Embu participa e acompanha as atividades do
município e do entorno em diversos conselhos:


Conselho de Meio Ambiente Municipal - COMAM;



Conselho Gestor da APA Embu Verde - CGAEV;



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;



Conselho da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo;



Movimento em Defesa da Granja Viana – MDGV;



Grande Oeste Verde – Coletivo de ONGs Ambientalistas da Região Oeste do
Estado de São Paulo.

ARTICULAÇÃO
A SEAE participa de um grupo de trabalho para avaliar e desenvolver estudos
sobre as estratégias de conservação e conectividade para manutenção da
biodiversidade da região entre Japi, Morro Grande e Jurupará – que vai de Jundiaí
à Região Metropolitana de São Paulo. Foi criado em 2013, pela Secretaria de Meio
Ambiente de São Paulo.
O objetivo é voltado à criação de unidades de conservação, mosaico e corredor
ecológico. O então secretário de Meio Ambiente, Bruno Covas, recebeu
representantes do Grande Oeste Verde, grupo de entidades e interessados na
defesa da preservação da área, para assinar uma resolução criando o grupo de
trabalho. Além de representantes do Sistema Ambiental Paulista, existem outros
órgãos do Governo do Estado, UNICAMP, Ministério do Meio Ambiente, prefeituras
da região e organizações não governamentais atuantes na conservação da
natureza na região, entre elas: Associação Ibioca “Nossa Casa na Terra”,
Sociedade Ecológica Amigos de Embu/ Associação Ecológica Amigos de Embu e
Movimento Voto Consciente.
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