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Encontro das Engenharias

Caldas Novas recebe o XVII Encob
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O Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) recebeu, no dia 6 de outubro, mensagem do governador Fernando Pimentel
das condições das bacias, a implantação dos planos, outorgas, investimentos e outros. No dia 4 de outubro, uma caminhada em prol das águas
encaminhando o Projeto de Lei (PL) 2.946/15, que dispõe sobre a estrutura do Sistema Estadual do Meio Ambiente (Sisema). A proposta, que vem acome pelos comitês de bacia do Brasil abre o Encontro. Em seguida, a Agência Nacional das Águas (ANA) realiza o Seminário Água, Comunicação e
panhada de pedido de urgência, tem por finalidade aperfeiçoar o funcionamento do sistema e garantir que as políticas de meio ambiente e de recursos
Sociedade. No dia 5 de outubro, serão cinco cursos: Noções gerais de gestão de recursos hídricos; Planos de bacia como instrumento estratégico
hídricos ocorram de forma articulada, integrada, coordenada, transversal e eficiente. Assim, o governo espera assegurar a conservação, preservação e rede sustentabilidade; Produtor de água; Comitês de bacia: o que é, o que faz; e Técnica de elaboração de projetos e captação de recursos. No dia
cuperação dos recursos naturais e garantir o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade ambiental do Estado. Além de readequar a estrutura
6, ocorrem as conferências: Segurança hídrica como política pública e Segurança hídrica como base para o desenvolvimento, além das mesas
básica e finalidades dos órgãos e entidades que compõem o Sisema, o objetivo é adaptá-los às novas diretrizes e à atual conjuntura socioeconômica. De
de diálogo: Sustentabilidade dos comitês de bacia e Turismo e água. O dia 7, fica a cargo da apresentação das experiências exitosas dos comitês
acordo com o projeto, as competências desses órgãos serão estabelecidas em decreto e eles poderão compartilhar a execução das atividades de apoio
e das mesas de diálogo: A importância da informação e das novas tecnologias para a gestão dos recursos hídricos e Comitê: indutor da gestão
e suporte, recursos materiais, infraestrutura e pessoal, observadas a conveniência administrativa e a integração regional. Saiba mais: www.abes-mg.org.br
dos recursos hídricos. Acesse a programação completa: www.abes-mg.org.br
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