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Lixo e Cidadania
vai até quinta em BH
Começou ontem, segunda, e vai até esta quinta, a 9ª edição
do Festival Lixo e Cidadania. O evento faz parte da estratégia
de assegurar a inclusão produtiva dos catadores de material
reciclável e da população de rua e refletir sobre a relação
entre preservação ambiental, justiça social e desenvolvimento
humano. Constam da programação a exibição de filmes,
realização de palestras e feira de produtos reciclados, e
apresentação de experiências bem sucedidas em coleta
seletiva, entre outras atividades. Na quinta-feira às 9h, a
ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e o secretário de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas, José
Carlos Carvalho, entre outros, debatem os rumos das políticas
Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos. A programação
completa está em www.festivallixoecidadania.com.br

MP que mudar lei
que regula águas
minerais no país
O promotor de justiça Bergson Cardoso Guimarães,
coordenador regional das Promotorias de Justiça do
Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande, no Sudoeste
do Estado, quer mudar o tratamento jurídico dado
às águas minerais hoje no país. De acordo com a
legislação em vigor, as águas minerais são um recurso
apenas mineral, portanto, passível de exploração até a
exaustão. Para ele, as águas minerais devem ser tratadas
no âmbito da Política Nacional de Recursos Hídricos.
Ele entende que, além de ser considerado bem de uso
público, as águas minerais têm valor sociocultural e
são fontes de lazer e turismo, fatores que integram os
conceitos modernos de sustentabilidade.

Barqueata marcou chegada das autoridades

Velhas e Paraopeba
tiveram mobilização
no fim de semana
A mobilização em defesa dos rios mineiros não
para. No sábado, dia 14, o governador Aécio Neves,
cumprindo promessa feita quando ainda era governador do Estado, nadou no Rio das Velhas. O ato ocorreu na altura do município de Santo Hipólito, ou seja,
em um ponto do rio que não estava tão comprometido
quanto na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Mas
teve um sentido simbólico importante. No domingo, um
grupo de três canoístas partiu da nascente do Rio Paraopeba, em Cristiano Otoni, próximo a Barbacena, em
direção à foz, distante 530 quilômetros. A viagem vai
durar 25 dias. O objetivo é chamar a atenção para os
problemas do Paraopeba. De acordo com o Consórcio
Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba
(Cibapar), a Expedição Paraopeba vai muito além da
navegação, sendo um processo participativo e aglutinador cujo objetivo é levantar também aspectos históricos e culturais da bacia, com a realização de atividades
como apresentações em escolas e eventos culturais.

Plenária do São Francisco começa amanhã
Serão realizadas nesta quarta, 17, e quinta, 18, em Belo Horizonte e em São Roque de Minas, a 17ª Plenária
e a 9ª Plenária Extraordinária da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, para posse dos novos membros e
eleição da diretoria colegiada para o período 2010/2013. Em pauta, está também a apresentação da AGB
Peixe Vivo como a agência de bacia do Comitê do São Francisco e a divulgação da agenda de trabalho da
AGB Peixe Vivo. A reunião de Belo Horizonte será na Cidade Administrativa pela manhã.
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