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Compromisso em prol do Rio Doce
Representantes dos Comitês de Bacia
Hidrográfica dos rios Piranga, Piracicaba, Suaçuí e Manhuaçu estiveram presentes na cerimônia de assinatura de
um termo de compromisso firmado entre o Instituto BioAtlântica (IBIO), Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (FIEMG) e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais
(FAEMG) voltado para a promoção, fo-

mento e desenvolvimento do Programa
de Disponibilidade Hídrica do Rio Doce.
O evento integrou a programação do II
Seminário Ambiental Água e Solo, realizado nos dias 11 e 12 de junho, em Belo
Horizonte. Os Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce apoiam a iniciativa.

Confira

CBH-Suaçuí assina contrato
para elaboração de planos

A presidente do CBH-Suaçuí, Lucinha
Teixeira, representantes do IBIO-AGB
Doce e da Fundação Educacional de
Caratinga (Funec) se reuniram em 1º de
junho, na sede da agência, em Governador
Valadares/MG, para a assinatura do
contrato que oficializou a instituição como
empresa contratada para a elaboração

dos Planos Municipais de Saneamento
Básico (PMSBs) de municípios da Bacia
do Rio Suaçuí. Ao todo, 36 cidades serão
contempladas pelo programa, que prevê
investir R$ 3,7 milhões na região.

Saiba mais

Dia Mundial do Meio Ambiente
Instituído em 1972, pela Organização
das Nações Unidas (ONU), e comemorado
em 5 de junho, o Dia Mundial do Meio
Ambiente tem como objetivo incentivar
a reflexão sobre a maneira como
os recursos naturais são utilizados

atualmente e a necessidade de ações que
visem à melhoria da qualidade ambiental
do planeta. A fim de chamar a atenção
para a importância da preservação do
recurso, Comitês realizaram diferentes
atividades para celebrar a data.

CBH-Manhuaçu participa de programação
voltada para o meio ambiente

Representantes do Comitê da Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu
participaram de uma extensa programação em cidades da bacia na semana em
que foi comemorado o Dia do Meio Ambiente. Para marcar a data, foram realizadas
diversas atividades de conscientização, como palestras, blitz educativa, caminhada
ecológica e a descida ecológica do rio Capim.

CBH-Caratinga promove Simpósio das
Unidades de Conservação do município
O Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Caratinga, em parceria com a
Coordenação das Unidades de Conservação do município, Rede de Ensino
Doctum e Secretaria de Meio Ambiente, promoveu, no dia 2 de junho, o 1º

Simpósio das Unidades de Conservação do município. O evento teve como
objetivo debater propostas de restauração das áreas de proteção ambiental localizadas no espaço geográfico
de Caratinga.

Presidente do CBH-Piracicaba ministra
palestra em João Monlevade

O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, Iusifith Chafith,
foi convidado pela Câmara Municipal de
João Monlevade para ministrar a palestra “Assoreamento do Rio Piracicaba”,
realizada no dia 3 de junho, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

Chafith abordou a história da mineração
na região do Rio Piracicaba e os impactos do assoreamento sobre o manancial.
Estiveram presentes o prefeito Teófilo
Torres, o presidente da Câmara, Djalma
Augusto, e representantes da Associação dos Catadores de Monlevade.
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