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Acontece

Fórum Mineiro de Comitês de Bacia
é realizado em Itabira
A 33ª edição do Fórum Mineiro de Comitês
de Bacia Hidrográfica (FMCBH) reuniu autoridades e representantes de 26 bacias do Estado
em Itabira, nos dias 25 e 26 de junho. O evento, promovido pelo Instituto Mineiro de Gestão
das Águas (IGAM), contou com o apoio do CBH-Santo Antônio e da Prefeitura Municipal de
Itabira, e foi a primeira vez que ele foi realizado na Bacia do Doce. O objetivo foi colocar em
pauta questões relacionadas à gestão de águas
em Minas Gerais.

Saiba mais

CBH-Caratinga e Emater promovem
palestra sobre Meio Ambiente
A presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga, Nádia Oliveira, e o engenheiro agrônomo da Emater, Fernando César
Ayres, participaram de um bate-papo com alunos da Escola Estadual Ricardo Neiva, de São
Tomé de Minas, distrito de Inhapim, no último
dia 9 de junho. As palestras foram realizadas
em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente e tiveram como temas A importância da
preservação de matas nativas e A água e como
conservar sua quantidade e qualidade. Cerca de
40 alunos do ensino fundamental participaram
do encontro.

Saiba mais

Fanpages dos Comitês
do Doce estão no ar

Os Comitês da Bacia Hidrográfica do
Rio Doce ganham mais uma ferramenta
de divulgação na internet. As fanpages
dos CBHs, que serão atualizadas diariamente com informações sobre os comitês

e conteúdos ligados à gestão sustentabilidade de recursos hídricos. Os membros
dos Comitês podem participar da atualização, enviando sugestões de postagens
para comunicacao@prefacio.com.br.

Produtos do Plano Municipal de Saneamento
Básico estão disponíveis no site
Já se encontram disponíveis nos sites dos
CBHs os produtos do Plano Municipal de Saneamento Básico das cidades em que os lotes já
foram licitados. O PMSB é um documento que
aponta problemas ligados ao abastecimento,
esgotamento sanitário, limpeza urbana, ma-

nejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo
de águas pluviais. Além disso, o plano indica
ações para solucionar esses problemas. Até o
fim de 2015, todos os municípios deverão ter
concluído seus planos para ter acesso a recursos federais destinados ao saneamento.
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