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Encontro entre CBHs e
Instituto Terra tem como pauta
recuperação de nascentes

Lélia e Sebastião Salgado participaram da reunião,
que teve como objetivo apresentar os resultados e as ações
futuras do Programa Olhos D’água
Representantes dos Comitês que
compõem a Bacia Hidrográfica do Rio
Doce e do Instituto Terra – responsável
pelo
Programa
Olhos
D’água
–
participaram, na última sexta-feira, 6,
de uma reunião em Aimorés (MG) que
apresentou os resultados da iniciativa e
alinhou ações em prol da recuperação
de nascentes na bacia. No encontro foi
proposto aos Comitês que uma parceria
seja firmada para a definição de áreas

prioritárias a serem trabalhadas . O
objetivo é investir de forma efetiva os
cerca de R$ 7 milhões destinados ao
programa pela ArcellorMittal Brasil.
A proposta é que o Plano Integrado
de Recursos Hídricos (PIRH) da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce seja utilizado
como instrumento na escolha das áreas.
		
		
Saiba mais!

CBHs mineiros encaminham
propostas ao governo do Estado
Representantes de 30 dos 36
Comitês de Bacia Hidrográfica mineiros
participaram, no dia 5 de março, em
Belo Horizonte, de um encontro com
o governador Fernando Pimentel para
debater questões relacionadas à grave
crise hídrica que afeta Minas Gerais.
Um documento elaborado pelos CBHs
para indicar os pontos de atenção
referentes à gestão de recursos hídricos
foi entregue a Pimentel. Entre os itens
destacados, a constatação de que as
dificuldades enfrentadas atualmente

estão relacionadas a uma crise de gestão
do sistema.
O documento também propõe que
o governo adote a Bacia Hidrográfica
como Unidade de Planejamento e Gestão
; fortaleça o Sistema Estadual de Meio
Ambiente (Sisema), em especial o Instituto
Mineiro de Gestão das Águas (IGAM);
promova o descontingenciamento dos
recursos financeiros para gestão de águas;
estabeleça uma agenda permanente de
reuniões com os CBHs e suspenda novas
outorgas por um período de 180 dias.

38º FMCBH- debate ações
de controle hídrico

Belo Horizonte foi sede, nos dias
25 e 26 de fevereiro, da 38ª edição do
Fórum Mineiro de Comitês de Bacias
Hidrográficas (FMCBH). Os presidentes
dos seis comitês mineiros afluentes do
Rio Doce compareceram ao evento para
tratar de assuntos referentes à gestão
de recursos hídricos. Representantes
dos demais 30 comitês de bacia do
Estado e de instituições ligadas ao
setor também estiveram presentes. O
diretor geral do IBIO – AGB Doce, Ricardo

Valory, que participou do encontro,
destacou a oportunidade de debater
e aprimorar a gestão dos recursos
hídricos em Minas Gerais. “O Fórum
integra todas as bacias, fortalecendo os
princípios e instrumentos da política
nacional e estadual, principalmente na
gestão participativa e descentralizada”,
afirmou.
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Visita técnica ao Baixo Guandu

Conselheiros do CBH-Guandu participaram no dia 26 de fevereiro de uma
visita técnica à propriedade rural de
Antônio França de Carvalho, em Baixo
Guandu. No local, foi possível conhecer
de perto as áreas de mata recuperadas
pelo produtor, que é membro do Comitê.
Antônio já comemora os resultados
obtidos, que refletiram diretamente no

aumento da quantidade e qualidade da
água na propriedade. “Se não cuidarmos
da natureza, a próxima geração vai sofrer
muito. Hoje sinto muito orgulho em
preservar e sei que, se não cuidarmos das
nascentes, os reflexos serão maiores, já
que a água é fundamental para a nossa
sobrevivência. Faço a minha parte para
dar o exemplo”, destacou.

