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IBIO lança programa de
disponibilidade de água em Valadares
O diretor presidente do IBIO, Eduardo
Figueiredo, e o conselheiro fundador do
instituto, Erling Lorentzen, entre outras
autoridades, participarão, no dia 1º de
setembro, do lançamento do Programa
de Disponibilidade de Água da Bacia do
Rio Doce (PDA Doce). O projeto conta
com o apoio dos Comitês da Bacia do
Rio Doce (CBHs), da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg) e da Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado de Minas Gerais
(Faemg), e a participação de grandes
empresas que atuam na região. O objetivo
do PDA Doce é promover a recuperação
da água dos mananciais da região. Por
meio de ações integradas e articuladas
entre os diversos setores que atuam na
bacia, trabalhos serão direcionados para
recuperar e preservar a mata nativa. A
agricultura sustentável será incentivada

e o desperdício da água combatido por
meio de capacitação para promover
seu uso racional. Ações de inovação
tecnológica serão realizadas para usar os
recursos hídricos de forma sustentável.
De acordo com diretor presidente do IBIO,
Eduardo Figueiredo, “o Programa de
Disponibilidade de Água é uma proposta
de integração das ações e investimentos
dos diversos setores, público e privado,
com base em uma priorização das áreas
com maior vulnerabilidade na bacia do
Rio Doce. Essa iniciativa só é possível
porque nossos Comitês de Bacias estão
consolidados e funcionam como fórum
de articulação e negociação entre os
diversos interesses da sociedade. Temos
recursos financeiros e técnicos limitados
para aumentar a segurança hídrica na
bacia. Precisamos integrar efetivamente
nossos esforços!”.

Representantes da Fundação

O Boticário visitam IBIO-AGB Doce

O IBIO-AGB Doce recebeu, na sala de
reuniões da sede, em Governador Valadares, dois representantes da Fundação
O Boticário para uma reunião destinada
a apresentar as ações de conservação
realizadas pela instituição em Minas Gerais. Estiveram presentes no encontro,
que foi realizado no dia 26 de agosto, o
coordenador de Programas e Projetos do
IBIO-AGB Doce, Fabiano Alves, e o analista de Programas e Projetos, Eduardo Freitas Costa. Os representantes da agência

aproveitaram a ocasião para apresentar
os programas desenvolvidos pela Agência. Segundo Alves, ao agendar a visita
eles também manifestaram interesse em
conhecer de perto a atuação da agência
na bacia do Doce. “Apresentamos detalhadamente o Programa de Produtor de Água
(P24), voltado para os produtores rurais”,
informa. Os representantes da Fundação
O Boticário, por sua vez, também detalharam
iniciativas semelhantes de que participam.
“Foi uma troca de informações”, acrescenta.

IBIO - AGB Doce promove licitação
para contratação de consultores

No dia 21 de agosto, o IBIO-AGB Doce
promoveu licitação para contratação de
até 11 profissionais que prestarão serviços de assessoria técnica especializada
presencial, análise e validação dos Planos
Municipais de Saneamento Básico (PMSB)
de municípios das Bacias dos Rios Piran-

ga, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga, Manhuaçu, Guandu e Pontões e Lagoas do
Rio Doce, contemplados pelo Programa
de Universalização do Saneamento (P41).
A contratação contempla o Ato Convocatório 07/2015. Confira em breve o resultado
em nosso site!

Representantes do IBIO-AGB Doce

participam de IV Encontro de Integração

O diretor geral do IBIO-AGB Doce,
Ricardo Valory; o coordenador de Programas e Projetos, Fabiano Alves e a
analista administrativa, Juliana Vilela,
marcaram presença na quarta edição

do Encontro de Integração da Bacia do
Rio Doce. O evento foi realizado entre
os dias 11 e 13 de agosto, em Afonso
Cláudio, município pertencente à Bacia
Hidrográfica do Rio Guandu.

Superintendente da ANA

é apresentado à equipe da agência

O novo superintendente de Apoio ao
Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos da Agência Nacional
de Águas, Humberto Gonçalves, e o superintendente adjunto, Victor Sucupira,
visitaram a sede do IBIO-AGB Doce no
dia 12 de agosto. Segundo o diretor geral
da entidade delegatária e equiparada às

funções de Agência de Água na Bacia do
Rio Doce, Ricardo Valory, o objetivo da
visita foi conhecer a dinâmica da agência
e ouvir as principais dificuldades. “Essa
visita mostrou uma tentativa de se evoluir
na gestão dos recursos da cobrança, fortalecendo a ação dos Comitês da Bacia
do Rio Doce”, disse.

Representantes do TCU

conhecem sede do IBIO-AGB Doce

O IBIO AGB-Doce recebeu, entre os
dias 4 e 6 de agosto, a visita dos auditores do Tribunal de Contas da União (TCU)
Rodrigo Santana Marques e Eduardo Martins. O objetivo da visita foi levantar conhecimentos sobre a estrutura e organização
dos Comitês e entidades delegatárias com
funções de agência de água e também o
modelo de gestão de cobrança pelo uso
dos recursos hídricos e sua aplicação.
Os auditores foram recebidos pelo presidente do Comitê de Integração da Bacia

Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce),
Leonardo Deptulski; pelo diretor geral do
IBIO-AGB Doce, Ricardo Valory; pelo diretor técnico do IBIO-AGB Doce, Edson
Azevedo e pelo coordenador administrativo financeiro, Rossini Pena. Durante a
visita, o auditor Rodrigo Santana afirmou
que “nessa etapa, o objetivo principal é a
busca de informações sobre esse sistema
para futuramente identificarmos riscos e
fragilidades nesse modelo de gestão de
bacias hidrográficas”.
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