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Acontece

A cidade de Senhora dos Remédios/
MG, pertencente à Bacia do Rio Piranga, foi
sede do III Encontro de Integração da Bacia
do Rio Doce. O evento reuniu cerca de 120
pessoas, entre conselheiros e convidados,
nos dias 4, 5 e 6. Apresentações teatrais,
palestras e uma visita técnica à nascente
do Rio Doce fizeram parte da programação.

Comitês elaboram carta-compromisso
Os 9 comitês afluentes apresentaram
aos participantes o compromisso de
cada um deles para com a bacia. Esse
foi o destaque do segundo dia do evento,
que também contou com a presença de
diversas autoridades como o diretor
geral do IBIO-AGB Doce, Ricardo Valory;

o representante da Agência Nacional de
Águas, Ney Murtha; o representante do
Instituto Mineiro de Gestão das Águas,
Breno Lasmar e do Instituto BioAtlântica,
Thiago Belote.
Clique aqui e saiba mais sobre o
segundo dia do evento.

Conhecendo a nascente
O último dia foi marcado pela visita
técnica ao município de Ressaquinha,
onde os conselheiros puderam conhecer
de perto a nascente do Rio Doce. Como
resultado da mobilização do encontro,

o proprietário do terreno autorizou a
ampliação do cercamento da área da
nascente e o plantio de cem árvores no
alto do morro, com o objetivo de evitar
erosão.

Para conferir a galeria de fotos,
clique aqui.

Apresentações culturais no
Encontro de Integração
A bateria da Escola de Samba Unidos
da Horta se apresentou no primeiro dia
do evento, dando as boas vindas aos
participantes. O CBH-Manhuaçu também
surpreendeu os convidados com um
teatro retratando a Bacia. E o ator mineiro
Nazareno José Paulino (CBH-Urucuia,

Unaí-MG) deu sequência à abertura do
encontro com a apresentação do monólogo
Carta do ano 2070, que aborda a escassez
de água. Ao final do primeiro dia do
encontro, os conselheiros participaram de
um coquetel animado pela banda Esfinge.

