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Acontece

Bacia do Piranga recebe o 1º Seminário
Água e Sustentabilidade
O 1º Seminário Água e Sustentabilidade
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Piranga (CBH-Piranga) foi realizado
nos dias 20 e 21 de agosto, na cidade
de Desterro do Melo/MG. O evento
contou com a presença de diversos
conselheiros do comitê, autoridades
locais, representantes do IGAM, do IEF,
da Secretaria de Estado de Agricultura

e Abastecimento, do IBIO e do IBIOAGB Doce. Márcia Cristina Machado
Amaral, prefeita de Desterro do Melo,
fez a abertura como anfitriã. “Estamos
em uma região privilegiada, que abriga
a nascente do Rio Xopotó. Temos água
em abundância, mas temos consciência
de que precisamos saber usar esse
recurso”, afirmou.

Palestras e mesas redondas

A primeira palestra do dia foi
ministrada por Amarildo Kalil, da
Secretaria de Estado de Agricultura. Ele falou sobre Zoneamento
Ambiental Produtivo. Em seguida,
o diretor presidente do IBIO, Eduardo Figueiredo, falou sobre a Água
como desafio para o desenvolvimento. Na parte da tarde, foram

realizadas as mesas redondas, que
debateram o papel de cada segmento (Poder Público, Usuários e Sociedade Civil) no processo de gestão
das águas. Encerrando o Seminário,
foi apresentado aos participantes a
consolidação dos debates feitos no
seminário e feita a proposição de
encaminhamento para a plenária.

IBIO-AGB Doce apresenta seu novo
diretor geral ao comitê
O novo diretor geral do IBIO-AGB Doce
foi apresentado aos membros do comitê
e aos participantes durante o evento.
Ricardo Valory destacou os inúmeros
desafios da Agência. “Temos a função
de fortalecer os comitês para que eles
possam, efetivamente, cumprir seu
papel na bacia. Aqui no Piranga, por
exemplo, já demos início à produção
dos Planos Municipais de Saneamento
Básico, o que é bastante significativo,
já que se trata da bacia que abriga as
nascentes do Rio Doce.”

CBH-Piranga inaugura Marco da
Nascente do Rio Xopotó

No dia 21, membros do CBHPiranga, do Circuito Nascentes do
Rio Doce e do Instituto Xopotó,
além de estudantes, autoridades
locais, representantes do IGAM,
do IEF, do IBIO e do IBIO-AGB Doce
participaram da inauguração do
Marco da Nascente do Rio Xopotó,
um dos rios que forma o Rio
Doce. A placa foi afixada a alguns

metros da nascente, na fazenda de
propriedade da Família Gava, em
Desterro do Melo. A solenidade foi
conduzida pelos conselheiros do CBHPiranga Reiginaldo Soares de Carvalho,
do Circuito Nascentes do Rio Doce,
e José Geraldo Rivelli, do Instituto
Xopotó. Eles agradeceram o apoio do
Comitê e da prefeitura de Desterro
do Melo ao projeto.

