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Comitê do Rio
São Francisco 
se reúne em 
Aracaju
Começa nesta quarta, 1º, e vai até o dia 3, em Aracaju, 
Sergipe, a 18ª Plenária Ordinária do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do São Francisco. Na pauta da reunião 
estão, entre outros temas, a análise da deliberação 
normativa que regulamenta a cobrança pelo uso da 
água no Projeto de Transposição do São Francisco 
e a apresentação, pela Eletronuclear, de projeto de 
construção de usinas nucleares na bacia do São 
Francisco. Durante a reunião, a AGB Peixe Vivo, agência 
de bacia do São Francisco, irá apresentar o plano de 
trabalho para a aplicação dos recursos oriundos da 
cobrança pelo uso da água na bacia. Integrante do 
Comitê do São Francisco, a Abes-MG, estará presente 
na reunião de Aracaju.

Comitês fazem encontro em Brumadinho
Começou nesta terça, 30, e vai até sexta, em Brumadinho, o V Encontro da Rede Mineira de Agendas 21 
Locais. O evento irá discutir a possibilidade de trabalho conjunto com os comitês de bacias hidrográficas. Na 
quarta, serão realizados três painéis. Pela manhã, a discussão será sobre mineração e meio ambiente; à tarde, 
os temas serão saneamento ambiental e turismo sustentável. Na quinta pela manhã, diversos comitês de bacia 
apresentarão suas atividades. À tarde, o tema em debate será alternativas para o financiamento de projetos. O 
encerramento, na sexta, ocorre com uma visita ao Centro de Artes Inhotim.

Bacia do São Francisco pode ter usinas nucleares

Pesquisa mostra que 
brasileiro rejeita sacolas 
Sessenta por cento dos brasileiros são a favor de uma lei 
que proíba o uso de sacolas plásticas; 59% afirmam que 
o meio ambiente deve ter prioridade sobre o crescimento 
econômico; 85% dizem que qualquer mudança que o ser 
humano cause na natureza provavelmente vai piorar as 
coisas e 59% acreditam que só com grandes mudanças 
de hábito e de consumo será possível conservar os 
recursos naturais. Esses são alguns dos resultados da 
pesquisa “Sustentabilidade: Aqui e Agora”, realizada 
pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), em parceria 
com o Instituto Synovate e o Wal-Mart Brasil, entre os 
dias 27 de setembro e 13 de outubro de 2010, em 
11 capitais brasileiras, entre as quais Belo Horizonte. 
Os números foram divulgados pelo MMA e, segundo 
a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, devem 
servir para a formulação de políticas para o setor. 

Finalistas do Prêmio 
ANA saem amanhã
Quatro projetos de Minas estão entre os 21 finalistas 
do Prêmio ANA 2010, cujos vencedores serão 
conhecidos nesta quarta, 1º. Na ocasião, serão 
anunciados os vencedores de cada uma das sete 
categorias em disputa: Empresas, Ensino, Governo, 
Imprensa, ONG, Organismos de Bacia e Pesquisa e 
Inovação Tecnológica. Cada ganhador receberá o 
Troféu Prêmio ANA. Com o tema “Água: o Desafio do 
Desenvolvimento Sustentável”, o prêmio da Agência 
recebeu 286 inscrições. Os vencedores receberão o 
prêmio em solenidade no teatro da Caixa Cultural de 
Brasília.


