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Rio Doce começa
a escolher agência
para iniciar 
cobrança

Depois do São Francisco, Paraíba do Sul e PCJ, mais 
um comitê de rio federal que corta Minas – o do Rio Doce 
–, no leste do Estado, abre processo de seleção para definir 
a agência de bacia que irá fazer a cobrança pelo uso da 
água em seu território. O edital de seleção foi publicado 
no último dia 2 de maio. No dia 2 de junho, quarta-feira 
passada, venceu o prazo para o envio das propostas, que 
foram abertas na última segunda, dia 6. Os pré-selecionados 
serão conhecidos nesta sexta, dia 10. O resultado final 
será divulgado até 5 de agosto. De acordo com o edital, 
a agência vencedora fará a cobrança tanto na bacia do 
rio federal quanto dos rios estaduais que a compõem: 
Piranga, Piracicaba, Caratinga, Guandu e São José.  A bacia 
hidrográfica do rio Doce tem uma área de cerca de 83 mil 
quilômetros quadrados, dos quais 86% estão em Minas e o 
restante no Espírito Santo. Abrange, total ou parcialmente, 
áreas de 228 municípios, sendo 202 em Minas Gerais e 26 
no Espírito Santo e possui uma população total da ordem de 
3,1 milhões de habitantes.

Atividades da Semana do Meio Ambiente
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) promove a “Semana do Meio Ambiente” na Sala Verde e nos 

Centros Regionais de Educação Ambiental, com a exibição de filmes e realização de palestras, exposições, caminhada 
ecológica, oficinas e visitas guiadas. A programação completa está disponível em www.portalpbh.gov.br. Com o tema “Meio 
Ambiente na Escola”, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) realiza exposições, 
atividades lúdicas e oficinas. A programação completa está em www.semad.mg.gov.br. Fechando a semana, no dia 11, a 
Faculdade Pitágoras realiza o II Seminário da Semana do Meio Ambiente Faculdade Pitágoras. Inscrições e informações 
pelo email leticiaa@pitagoras.com.br.  

SAAE

ICB tem especialização
em recursos hídricos

O Departamento de Biologia Geral do Instituto de 
Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) oferece 40 vagas para o curso de especialização 
em Gerenciamento de Recursos Hídricos. De acordo com os 
organizadores, o curso pretende fornecer informações sobre 
as normas e procedimentos necessários à gestão dos recursos 
hídricos e sua interface com o município no que diz respeito ao uso 
e ocupação do solo, saneamento e meio ambiente. As inscrições 
para a seleção podem ser feitas no posto de atendimento da 
Fundep, na Loja 7 da praça de Serviços do campus Pampulha. 
O site para acessar o edital completo é http://www.fae.ufmg.br/
pagina.  O resultado final do processo de seleção será divulgado 
no dia 21 de julho. Mais informações: (31) 3409- 4220.

Curso de licenciamento
terá turma em julho

Devido ao grande sucesso do curso de Licenciamento 
Ambiental promovido pela Abes-MG no mês de março, uma 
nova edição acontecerá entre os dias 18 e 22 de julho. Segundo 
a instrutora Suzana Mascarenhas, os alunos terão  a oportunidade 
de conhecer a legislação, o trâmite dos processos, as etapas 
do licenciamento, aprender a preencher documentos, preparar 
relatórios, conhecer prazos, solicitar estudos ambientais, classificar 
os empreendimentos, além de conhecer as taxas, as competências e 
as demais obrigações ambientais. O curso é destinado a estudantes 
da área ambiental, engenheiros, arquitetos, advogados, geógrafos, 
geólogos e funcionários de prefeituras que precisam lidar com essa 
realidade. Suzana conta que a procura pelo curso foi grande e 
que a nova turma de julho dará oportunidade para aqueles que 
ficaram de fora porque trabalham e estudam à noite e só dispõem 
das férias para incrementar seu currículo.

Rio Doce tem 853 quilômetros de extensão


