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‘O acesso a água potável é um direito humano’
Recursos Hídricos foi o tema do cronograma a ser discutido
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O acesso à água como direito humano foi o tema da palestra magna do relator especial da Organização das Nações Unidas
(ONU), Léo Heller, durante a abertura da etapa final do Seminário
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De 4 a 9 de outubro, Caldas Novas em Goiás, sedia o XVII Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográfica (Encob). Serão paApós o rompimento de duas barragens de propriedade da SAMARCO, no distrito de Bento Rodrigues, com consequências em toda a bacia
lestras, cursos, oficinas e conferências com temáticas que visam discutir a contribuição dos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) para melhoria
hidrográfica do rio Doce, o IGAM solicitou ao Centro de Tecnologia e Inovação SENAI FIEMG – Campus CETEC, a realização de coletas e análises de água
das condições das bacias, a implantação dos planos, outorgas, investimentos e outros. No dia 4 de outubro, uma caminhada em prol das águas
e sedimentos dos corpos de água afetados. Estão sendo monitorados o Rio Gualaxo do Norte, diretamente afetado, e o Rio Doce em toda a sua extensão,
e pelos comitês de bacia do Brasil abre o Encontro. Em seguida, a Agência Nacional das Águas (ANA) realiza o Seminário Água, Comunicação e
até a divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, em Baixo Guandu. As análises observam parâmetros físicos e químicos de: condutividade elétrica, oxigênio
Sociedade. No dia 5 de outubro, serão cinco cursos: Noções gerais de gestão de recursos hídricos; Planos de bacia como instrumento estratégico
dissolvido, pH, temperatura, sólidos totais, sólidos dissolvidos totais, sólidos em suspensão totais, turbidez e arsênio; e metais: alumínio, ferro, cobre, manganês,
de 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
cádmio, chumbo e mercúrio. As amostras detectaram que os parâmetros de oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica e turbidez estão muito acima do
6, ocorrem as conferências: Segurança hídrica como política pública e Segurança hídrica como base para o desenvolvimento, além das mesas
recomendado pela legislação. Já a água coletada pelo Serviço de Água e Esgoto (SAAE) de Governador Valadares aponta um índice de ferro 1.366.666%,
de diálogo: Sustentabilidade dos comitês de bacia e Turismo e água. O dia 7, fica a cargo da apresentação das experiências exitosas dos comitês
acima do tolerado. A concentração de manganês supera 118.000%, e a do alumínio está 645.000% maior que o possível para tratamento e distribuição
e das mesas de diálogo: A importância da informação e das novas tecnologias para a gestão dos recursos hídricos e Comitê: indutor da gestão
aos moradores. Saiba mais: www.abes-mg.org.br
dos recursos hídricos. Acesse a programação completa: www.abes-mg.org.br
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