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Geraldo Santos é o
novo presidente do
CBH São Francisco

O engenheiro florestal e vice-diretor-geral do 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), Geraldo 
Santos, é o novo presidente do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco. Ele foi eleito no 
último dia 20, durante a assembleia do comitê realizada 
em São Roque de Minas. Geraldo Santos considera 
que tão importante quanto trabalhar pela melhoria da 
qualidade das águas da bacia é trabalhar pelo aumento 
da vazão do rio. Geraldo Santos foi empossado na 
mesma ocasião e irá presidir o comitê em um momento 
particularmente importante de sua história, quando se 
inicia a cobrança pelo uso da água na bacia. Segundo 
Geraldo Santos, a previsão é de que sejam arrecadados 
por ano cerca de R$ 20 milhões com a cobrança na 
calha do rio. Ele recebeu o cargo de outro mineiro, 
Thomaz da Matta Machado, que presidiu o Comitê do 
São Francisco nos últimos quatro anos.

Em debate, a construção sustentável
Durante dois dias, em 21 e 22 deste mês, no auditório da Fumec, em Belo Horizonte, especialistas 
de renome do Brasil e do exterior debaterão o tema “Sustentabilidade e Ecoconstrução”. Entre os 
assuntos que estarão em debate estão “Tendências da construção sustentável e LEED”, “Certificação 
LEES Prata”, “Experiências em arquiteturas duráveis”, “Inovação, tecnologia e reciclagem de telhas 
e painéis”, “Ecoeficiência e arquitetura bioclimática” e “Engenharia solar – mercado, legislação e 
aplicação”. Durante o evento, os participantes irão conhecer os projetos de reforma do estádio do 
Mineirão e de construção do edifício Forluz segundo parâmetros da construção sustentável. O evento é 
uma promoção da Ecoconstruct Brazil, com o apoio da Abes-MG. A programação completa do evento 
está disponível em www.ecoconstruct.com.br

Geraldo Santos e Thomaz da Matta Machado

AGBPEIXE VIVO

ICB debate futuro
da Mata Seca

O Instituto de Ciências Biológicas da UFMG 
promove na próxima sexta, dia 3, debate sobre a 
preservação da Mata Seca em Minas. O objetivo é 
esclarecer sobre a importância de preservação do 
bioma, mesmo depois de aprovada, pela Assembléia 
Legislativa de Minas, de lei que retira a Mata Seca da 
área de proteção da Mata Atlântica. O evento será 
realizado no campus Pampulha.

Expedição 
Paraopeba
começa no sábado

Começa no próximo sábado, dia 4, a Expedição 
Paraopeba. Durante 20 dias, um grupo de canoístas 
coordenador pelo Consórcio Intermunicipal da Bacia 
do Rio Paraopeba (Cibapar) irá descer o rio, da 
nascente até sua foz, em um percurso de cerca de 
510 quilômetros. O objetivo é ampliar participação 
da população ribeirinha e, ao mesmo tempo, fazer um 
levantamento da situação do rio.


