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Alto SãoeFrancisco
debate
escassez
Governo
fabricantes
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O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco (CBHSF) reali-
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12.305/2010, que trata da política nacional de resíduos, e da Deliberação Normativa 188/2013, do Conselho Estadual de Política
Ambiental (Copam) assinado um acordo em âmbito nacional.
O Rio de Janeiro recebe, de 4 a 8 de outubro, o 28º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, cujo tema é “Alterações
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Ponto Terra debate Energia Solar
Fotovoltaica

‘O acesso a água potável é um direito humano’
GT quer harmonizar usos múltiplos com novas regras de operação
para reservatórios hidrelétricos.
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Comitê
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finaliza atividades
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recebe
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Encob

No dia 18 de fevereiro, aconteceu a oitava e última reunião de trabalho do Comitê de Representação do Seminário Legislativo
De 4 a 9 de outubro, Caldas Novas em Goiás, sedia o XVII Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográfica (Encob). Serão paÁguas de Minas III – Desafios da Crise Hídricas e a Construção da Sustentabilidade, promovido pela Assembleia Legislativa de Minas
lestras, cursos, oficinas e conferências com temáticas que visam discutir a contribuição dos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) para melhoria
Gerais (ALMG). Participaram da discussão do tema “Agricultura, Pecuária e Piscicultura”, os representantes da Associação Brasileira de
das condições das bacias, a implantação dos planos, outorgas, investimentos e outros. No dia 4 de outubro, uma caminhada em prol das águas
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES-MG), do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, do Sindicato dos Trabalhadores nas
e pelos comitês de bacia do Brasil abre o Encontro. Em seguida, a Agência Nacional das Águas (ANA) realiza o Seminário Água, Comunicação e
Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais (Sindágua), da Empresa de AssistênSociedade. No dia 5 de outubro, serão cinco cursos: Noções gerais de gestão de recursos hídricos; Planos de bacia como instrumento estratégico
cia Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam). Em outubro
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
de 2015, após o encerramento do Seminário Legislativo, os membros desse Comitê analisaram seis propostas de cada um dos temas
6, ocorrem as conferências: Segurança hídrica como política pública e Segurança hídrica como base para o desenvolvimento, além das mesas
discutidos (gestão de recursos hídricos; saneamento e saúde; crise hídrica; fomento, custeio, receitas e destinação; e atividade minerária,
de diálogo: Sustentabilidade dos comitês de bacia e Turismo e água. O dia 7, fica a cargo da apresentação das experiências exitosas dos comitês
indústria e energia) e apontaram os possíveis desdobramentos práticos para cada uma. No dia 25 de fevereiro, o relatório consolidando
e das mesas de diálogo: A importância da informação e das novas tecnologias para a gestão dos recursos hídricos e Comitê: indutor da gestão
as atividades do grupo foi entregue ao presidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes (PMDB). Leia mais: www.abes-mg.org.br
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