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Dia Mundial do
Meio Ambiente

Semana do Meio Ambiente:
cuidar e preservar
Tendo em vista o seu papel estratégico
na promoção de debates sobre questões ambientais, os Comitês de Bacia Hidrográfica
da Bacia do Rio Doce aproveitam o Dia Mundial do Meio Ambiente para relembrar a importância de se colocar em pauta o desenvolvimento sustentável, principalmente no
que se refere à utilização da água. Através
da arrecadação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, os Comitês têm como objetivo promover ações efetivas que busquem
a garantia do uso racional e preservação da
água, além de articular discussões e conci-

liar os interesses dos diversos públicos que
compõem a bacia.
A data em que se comemora o Dia Mundial
do Meio Ambiente foi criada em 1972, após uma
conferência promovida pela Organização das
Nações Unidas (ONU), em Estocolmo, na Suécia. Mais de cem países participaram do encontro, que teve como tema central a degradação
do meio ambiente. Documentos e planos relacionados à questão ambiental surgiram como
resultado da conferência, que promoveu, pela
primeira vez, uma discussão global sobre a preservação e exploração dos recursos naturais.

CBH-Santo Antônio promove
Concurso Cultural
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo
Antônio promoveu, em parceira com a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Itabira e com o
apoio da Sociedade Ambiente Vivo Itabira e o Grupo Água, o concurso cultural Se é ambiente, estou
no meio. A competição fez parte das comemorações da Semana do Meio Ambiente de Itabira e
premiou alunos do 6º ao 9º ano nas categorias
desenho e redação. O resultado do concurso foi
divulgado no último dia 30 e a premiação será realizada no dia 7 de junho, às 8h30, na Praça Doutor Acrísio de Alvarenga, no centro de Itabira. Os
primeiros colocados em cada categoria receberão
um tablet e as instituições de ensino ganharão
projeto e implementação de proposta paisagís-

tica. Todas as escolas que entregaram trabalhos
ganharão certificado de participação. Após o fim
do concurso, um livro será lançado com os desenhos e redações.

Meio Ambiente é tema de palestras
na bacia do Caratinga
A Semana do Meio Ambiente será comemorada com palestras na Bacia do Rio Caratinga. O
Comitê, em parceria com a EMATER, promove,
no dia 9 de junho, debates em escolas estaduais
de Tabajara e São Tomé, distritos de Inhapim. Os
temas abordados serão A importância da preservação de matas nativas e A água e como conversar sua quantidade e qualidade. A presidente do
CBH, Nádia de Oliveira, e o engenheiro agrônomo
da EMATER, Fernando César Ayres, participam
do evento, comandando as discussões.

CBH-Guandu promove apresentação teatral
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu preparou
uma programação especial
para a Semana do Meio
Ambiente. Nos dias 5 e 6,
os municípios de Afonso

eira. O espetáculo conta a história de uma árvore que precisou se mudar da cidade por
medo da urbanização desenfreada e chama a atenção para a importância da

Cláudio, Brejetuba, Laranja da Terra e Baixo Guandu recebem o espetáculo A
árvore que fugiu do quintal,
do grupo teatral Gota, Pó e Po-

preservação do meio ambiente. O evento tem como
objetivo disseminar a educação ambiental nas cidades
da bacia.

CBH-Manhuaçu participa
de descida ecológica
A presidente do CBH-Manhuaçu, Isaura Paixão,
participa da sétima edição da Descida Ecológica do
Rio Capim, promovida pela Prefeitura de Aimorés.
A expedição teve início no último dia 2 e se encerra no dia 6 de junho. Todos os distritos que com-

põem a bacia serão percorridos por representantes de instituições e alunos das redes municipal e
estadual de ensino. O objetivo é chamar a atenção
para a necessidade de preservação do rio, o único
genuinamente aimoreense.

CBH-Santa Maria do Doce distribui mudas
O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Doce, em parceria com a Prefeitura
Municipal de Colatina, a Polícia Militar de Meio
Ambiente, o Instituto Terra e o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Commasa), comemorou a Semana do Meio
Ambiente com ações de educação ambiental, dis-

tribuição de mudas e orientação sobre o plantio
às margens do Rio Doce, em Colatina. Durante o
evento, também foram distribuídos panfletos informativos sobre o uso racional dos recursos hídricos e houve entrega de brindes. O objetivo foi
sensibilizar a população a respeito do conceito de
sustentabilidade.

Outras ações
O presidente do CBH-Piranga, Carlos Eduardo Silva, foi convidado para compor uma
mesa de debates na 1ª Conferência Municipal
de Meio Ambiente, promovida pela prefeitura
de Ponte Nova. O evento reuniu autoridades,
especialistas e comunidade para discutir questões ligadas ao meio ambiente e promover uma
reflexão sobre adoção de hábitos sustentáveis.

Em São Domingos do Prata, membros do CBH-Piracicaba participaram de uma feira socioambiental. Um stand foi montado e a população pode conhecer de perto as ações do Comitê
e se inteirar sobre os planos de saneamento.
Durante o evento, o presidente do CBH, Iusifith
Chafith Felipe, falou sobre a situação da bacia
e a importância do plano.

