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Seminário discute
hoje os Objetivos
do Milênio
Representantes do governo federal, governo do Estado, 
prefeituras e ONGs debatem nesta quarta, 26, em Belo 
Horizonte, os Objetivos do Milênio (ODM), um conjun-
to de oito objetivos básicos cuja implantação está sendo 
monitorada por estes organismos. Fazem parte dos 
ODMs, a além da erradicação da fome e da miséria, 
a melhoria da educação básica e dos indicadores de 
meio ambiente e saneamento básico. O seminário será 
realizado Centro de Educação Corporativa dos Cor-
reios, na avenida Isabel Bueno, 442, bairro Jaraguá, 
em Belo Horizonte. Mais informações: (31) 3277-1059, 
3497-9993 ou 3348-4334 Para saber mais sobre os 
Objetivos do Milênio, acesse: http://www.odmbrasil.
org.br/ ou http://www.odmbrasil.org.br/

Peixe Vivo será a
agência da bacia
do São Francisco
A AGB  Peixe Vivo deverá ser a agência de bacia 
responsável pela cobrança pelo uso da água em toda 
a bacia do rio São Francisco. A contratação da Peixe 
Vivo foi aprovada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio São Francisco (CBHSF) em reunião realizada 
em Maceió, no último dia 13 deste mês. Com isso, a 
Peixe Vivo caminha para se tornar uma das principais 
agências de bacias do país. Em Minas, das bacias 
estaduais que compõem o São Francisco, a Peixe Vivo 
já é responsável pela cobrança no Velhas, Entorno de 
Três Marias, Pará e Alto São Francisco. A previsão é de 
que, com a decisão de Maceió, outras bacias de rios 
estaduais também façam opção pela agência mineira, 
que de acordo com a decisão do CBHSF, deverá ter 
escritórios técnicos regionais na Bahia, em Pernam-
buco e em Alagoas. A oficialização da Peixe Vivo 
depende do aval do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos, que se reúne no próximo dia 10 de junho. 
A previsão é de que a cobrança pelo uso da água no 
São Francisco gere uma receita anual de R$ 20 mil-
hões. Quem quiser conhecer mais a Peixe Vivo, basta 
acessar o site www.agppeixevivo.org.br

MMA prorroga prazo para seleção de projetos
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) decidiu prorrogar, até o dia 2 de junho, o prazo para o concurso que 
irá selecionar práticas consideradas inovadoras em revitalização de bacias hidrográficas. Podem participar pre-
feituras, organizações privadas, organizações não-governamentais e instituto de pesquisas. A exigência é que 
os inscritos possuam resultados mensuráveis e positivos em conservação e manejo de bacias hidrográficas. As 
inscrições são feitas apenas por meio eletrônico, no endereço www.cnrh.gov.br/chamada_drb
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Melhoria do saneamento é um dos ODMs

Verticalização em 
Lagoa Santa gera 
muita polêmica
Amanhã, 27, às 14h30, a audiência pública da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável da Assembléia Legislativa de Minas que 
irá discutir a polêmica proposta de verticalização do 
entorno da Lagoa Central, de Lagoa Santa. No último 
sábado, 22, moradores da cidade fizeram protesto 
bem humorado contra a verticalização da orla da 
lagoa.


