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CBH Paranaíba faz 
audiências públicas

No próximo dia 8 de agosto, começa em Brasília-DF, 
uma nova etapa de consultas públicas sobre o Plano de 
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba 
(PRH Paranaíba). Após o trabalho de diagnóstico realizado 
pela Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos 
(Cobrape), em parceria com a Agência Nacional das Águas 
(ANA) e o Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano (GT-
Plano), serão realizadas nove reuniões públicas, com partici-
pação do poder público, dos usuários e das comunidades. 
As reuniões vão servir para a apresentação de  informações 
sobre o diagnóstico e coleta de opiniões e sugestões para 
melhorar o gerenciamento das questões referentes ao PRH-
Paranaíba. Para garantir a cobertura de toda a bacia, depois 
de Brasília, as próximas reuniões acontecem em Cristalina 
(GO), no dia  9; Monte Carmelo (MG), dia 10; Ituiutaba 
(MG), dia 11; Uberlândia (MG), dia 12; Paranaíba (MS), dia 
16; Rio Verde (GO), dia17; Itumbiara (GO), 18: e Goiânia 
(GO), 19. O comitê destaca que é fundamental a participa-
ção dos diferentes atores sociais para garantir uma gestão 
democrática e descentralizada dos recursos hídricos da bacia 
do Rio Paranaíba, conforme determina a Política Nacional de 
Recursos Hídricos. As reuniões acontecerão sempre de 9h às 
12h. Para conhecer os endereços e obter mais informações 
acesse http://www.paranaiba.cbh.gov.br/

BH sedia 4ª edição do Fórum Sustentar
O Minascentro em Belo Horizonte, recebe entre os dias 23 e 25 de agosto, a quarta edição do Fórum Internacional pelo 

Desenvolvimento Sustentável (Sustentar 2011). O evento vai reunir especialistas, executivos e lideranças nacionais e interna-
cionais em desenvolvimento sustentável para um amplo debate sobre questões socioambientais atuais. O tema dessa edição 
será “Sustentabilidade na prática: tendências globais, inovação, oportunidades e educação”. A programação vai oferecer 
atividades variadas, como seminários, oficinas, workshops e feira de tecnologia, produtos e serviços de responsabilidade so-
cioambiental. O objetivo do evento é difundir conhecimento, informação, atualizar as discussões e ampliar a participação da  
sociedade em atitudes que contribuam para a promoção da responsabilidade ambiental. A programação completa e a ficha 
de inscrição estão disponíveis no site oficial do evento: http://www.sustentar.net/

Resíduos são tema 
de curso na Abes

A Abes-MG comunica que estão abertas as inscrições 
para o curso ‘Política para o Gerenciamento de Resíduos Só-
lidos’, que acontece no dia 11 de agosto no Centro Mineiro 
de Referência em Resíduos (CMRR). O curso, que tem dura-
ção de quatro horas/aula, é voltado para profissionais das 
áreas de engenharia sanitária e ambiental e atividades afins, 
estudantes de cursos técnicos e superiores, instituições públi-
cas, empresas e comunidade em geral. O objetivo é forne-
cer capacitação técnica, teórica e prática aos participantes, 
tornando-os aptos a elaborar projetos de gerenciamento de 
resíduos em conformidade com as normatizações em vigor. 
Para conhecer a programação completa, o valor do investi-
mento e demais informações, ligue para (31) 3465-1203 ou 
pelo entre em contato pelo e-mail: escola@cmrr.mg.gov.br

Caixa recebe projetos
só até esta semana

Termina na próxima sexta, 5, o prazo para que as ins-
tituições públicas e privadas sem fins lucrativos e registradas 
no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (Cnea) 
inscrevam, na Caixa Econômica Federal, seus projetos para 
proteção às águas. Serão liberados R$ 4 milhões para apoiar 
propostas de recuperação florestal, de nascentes e de matas 
ciliares. Os projetos devem ter um valor mínimo de R$ 200 mil 
e máximo de R$ 500 mil e um prazo de execução de até 18 
meses. O Fundo Socioambiental (FSA) da Caixa foi criado em 
2010 e recebe até 2% do lucro anual do banco, para promo-
ver cidadania e desenvolvimento sustentável gerando trabalho 
e renda. Além da recuperação de nascentes e matas ciliares, 
o FSA vai destinar R$ 6 milhões projetos de proteção à biodi-
versidade na Caatinga e mais R$ 3,8 milhões para a gestão 
de resíduos sólidos de construção e d emolição. Mais informa-
ções em: http://www1.caixa.gov.br/download/index.asp

Rio Paranaiba corta terras agriculturáveis 

do Noroeste de MG


