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No dia 18 de novembro, a Associação Brasileira de Engenharia
O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco (CBHSF) realiSanitária e Ambiental (ABES-MG), em parceria com a Copasa, realizou
zou no dia 28 de setembro, em Belo Horizonte, o I Seminário Escassez Hídrica
um Painel Técnico, na sede da empresa. O objetivo foi disseminar conhedo Alto São Francisco. O seminário foi organizado pela Câmara Consultiva
cimento entre os técnicos da Copasa e contribuir para o aperfeiçoamen‘O acesso a água potável é um direito humano’
Regional do Alto São Francisco para discutir a crise hídrica que afeta os usuáto do padrão das atividades e processos de avaliação e manutenção das
rios do rio São Francisco. O evento contou com a participação de entidades
redes de distribuição de água nos distritos operacionais. As palestras “Reimportantes no processo do cumprimento da Política Nacional de Recursos Hí- PL 2.946/15 foi aprovado por 57 votos favoráveis e nove contrários
des Inteligentes de água: Tecnologias e desafios” e “Caracterização hidro
dricos, como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), a Federação da
geológica do aquífero subterrâneo no Quadrilátero Ferrífero”, contaram
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) e o Fórum Mineiro
com a participação de 125 funcionários. O professor da Universidade
de Comitês de Bacia Hidrográfica (FMCBH) e mais de dez comitês de bade São Paulo (USP), Sérgio Kofugi apresentou estudos sobre avaliação e
cias mineiros. Em sua fala, o presidente do comitê, Anivaldo Miranda, solicitou
monitoramento de redes de distribuição de água - Redes Inteligentes - e
maior atenção por parte das autoridades para com os Comitês de Bacia. Ele
os desafios e tecnologias envolvidas na medição e controle automático
destacou que várias das sub bacias não têm planos diretores e nem mesmo a
dos processos operacionais, de comunicação e análise de dados, mosAgência Nacional de Águas (ANA) sabe ao certo quais são seus usuários. “O
trando as capacidades que os sistemas adquirem quando incorporam
monitoramento da qualidade das águas é falho, assim como o cadastro e o
tais tecnologias. Em seguida, a especialista da Companhia de Pesquisa
sistema de cobrança também não são bons”, destacou.
de Recursos Minerais (CPRM), Maria Antonieta Alcântara Mourão, falou
sobre as características do aquífero subterrâneo do Quadrilátero Ferrífero
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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 paDurante o debate público: “Velho Chico: transposição exige revitalização. Sem Minas não há salvação”, realizado pela Assembleia
lestras, cursos, oficinas e conferências com temáticas que visam discutir a contribuição dos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) para melhoria
Legislativa de Minas Gerais, no dia 23 de novembro de 2015, oradores defenderam um amplo projeto de revitalização para o rio São Francisco.
das condições das bacias, a implantação dos planos, outorgas, investimentos e outros. No dia 4 de outubro, uma caminhada em prol das águas
Predominou o consenso de que a transposição não tem chance de dar certo sem a revitalização. Posição enfatizada pelo deputado Gil Pereira (PP),
e pelos comitês de bacia do Brasil abre o Encontro. Em seguida, a Agência Nacional das Águas (ANA) realiza o Seminário Água, Comunicação e
presidente da Comissão de Minas e Energia e autor do requerimento para realização do debate, e pelo piloto de paramotor Lu Marini, instrutor da
Sociedade. No dia 5 de outubro, serão cinco cursos: Noções gerais de gestão de recursos hídricos; Planos de bacia como instrumento estratégico
Marinha, que sobrevoou os 2.863 quilômetros do rio, da nascente à foz, em inédita expedição intitulada “Rastreando o Rio São Francisco”. O evento
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
contou com a participação do ministro da Integração Nacional, Gilberto Magalhães Occhi, do presidente da Companhia de Desenvolvimento dos
6, ocorrem as conferências: Segurança hídrica como política pública e Segurança hídrica como base para o desenvolvimento, além das mesas
Vales do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba (Codevasf), Felipe Mendes de Oliveira, e outros convidados. Segundo Occhi, a presidente Dilma Rousde diálogo: Sustentabilidade dos comitês de bacia e Turismo e água. O dia 7, fica a cargo da apresentação das experiências exitosas dos comitês
seff determinou a elaboração de um Plano de Revitalização do Rio São Francisco para os próximos dez anos, com novos recursos. Saiba mais sobre
e das mesas de diálogo: A importância da informação e das novas tecnologias para a gestão dos recursos hídricos e Comitê: indutor da gestão
a reunião: www.abes-mg.org.br
dos recursos hídricos. Acesse a programação completa: www.abes-mg.org.br
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