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CTGEC do CBH-Doce se reúne para
avaliar impacto do rompimento
das barragens
Para discutir os impactos do rompimento das barragens de Fundão e Santarém, em Mariana/MG, pertencentes à
empresa Samarco, foi realizada no dia 12
de novembro, em Governador Valadares,
a segunda reunião extraordinária da Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos (CTGEC) do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce). Participaram
do encontro representantes da Agência Nacional de Águas (ANA), Instituto

Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA),
Instituto BioAtlântica (IBIO), Defesa Civil
de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais, além de empresas prestadoras de serviços de abastecimento de água,
prefeitos e secretários dos municípios
atingidos. Confira a cobertura completa
da reunião em nosso site:

CBH-Doce

Produtores rurais de Linhares/ES
recebem irrigâmetro

Produtores contemplados com o
Programa de Incentivo ao Uso Racional
da Água na Agricultura (P22), na região
do Comitê das Bacias Hidrográficas
Pontõe e Lagoas do Rio Doce. Receberam
no dia 10 de novembro o irrigâmetro,

equipamento que mede a quantidade de
água utilizada na irrigação, estimulado
a economia e evitando o desperdício.

Confira

Agricultores de Linhares se reuniram
para apresentação do P22

Produtores rurais, professores e empresários da região de Linhares/ES, que
pertence à região do CBH-Pontões e Lagoas do Rio Doce, se reuniram, no dia 10
de novembro, na sede do Sindicato dos
Produtores Rurais, Agricultores e Agricultoras de Linhares e Sooretama para
uma palestra sobre o Programa de In-

centivo ao Uso Racional da Água na Agricultura (P22). O evento, promovido pelo
comitê, também contou com a participação de conselheiros e representantes da
Agência Estadual de Recursos Hídricos
(AGERH). Confira:

CBH-Doce

CBH-Caratinga promove palestra sobre
combate a incêndio

O Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Caratinga (CBH-Caratinga) realizou
no dia 12 de novembro, no Casarão
das Artes em Caratinga/MG, uma
palestra sobre a viabilidade da criação
de “Brigadas Voluntárias de Combate

a Incêndios”. O evento contou com
a participação de representantes de
vários municípios da Bacia.

Confira

Dia de Campo é realizado em Ipanema/MG

Mais de 50 produtores rurais de Ipanema/MG, região pertencente à Bacia
Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu,
se reuniram, no dia 29 de outubro, para
um Dia de Campo, que teve o objetivo
de divulgar o Programa de Incentivo ao
Uso Racional da Água na Agricultura
(P22). O encontro apresentou aos participantes os resultados da iniciativa,
que, além de combater o desperdício de
água no campo, promove economia de
energia elétrica e a melhoria da quali-

dade dos produtos cultivados. Também
participaram do evento representantes
do IBIO-AGB Doce, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e
Expansão Rural (Incaper), Polícia Militar
de Meio Ambiente, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ipanema e Universidade Federal de Viçosa (UFV).
Confira

CBHs elegem nova diretória e aprovam o
Plano de Aplicação Plurianual (PAP)
Os CBHs Piranga, Piracicaba, Santo Antônio e Manhuaçu elegeram no mês de
outubro suas novas diretorias para exercício de 2015/2017. Os comitês da porção
mineira do Rio Doce aprovaram também os Planos de Aplicação Plurianual (PAP).
Confira:
Suaçuí

Santo Antônio

Piracicaba

Piranga

Cobrança pelo uso da água é discutida em
reunião extraordinária do CBH-Guandu

Com o objetivo de debater a cobrança pelo uso da água nos municípios capixabas da Bacia do Rio Doce,
membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu (CBH-Guandu)
se reuniram no dia 28 de outubro, em
Afonso Cláudio/ES. Estiveram pre-

sentes na reunião o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos
Hídricos (AGERH), Paulo Paim, e o diretor geral do IBIO-AGB Doce, Ricardo
Valory.
Clique aqui

Programa de Educação Ambiental
em elaboração

Representantes dos municípios de
Brejetuba, Laranja da Terra e Afonso
Cláudio, pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio Guandu se reuniram
no dia 27 de outubro para elaborar
em conjunto um programa de Educação Ambiental. Realizado em Afonso
Cláudio/ES, o Fórum de Educação Am-

biental também contou com a participação do prefeito Wilson Berger Costa
e de membros das secretarias de Educação e Agricultura do município e do
Sindicato dos Produtores Rurais.
Confira

Câmaras Técnicas do CBH-Doce
debatem PAP

Com o objetivo de discutir o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) do
CBH-Doce para o exercício de 2016 a
2020 e eleger os novos presidentes e
relatores da Câmara Técnica de Integração (CTI) e Câmara Técnica do
Plano de Recursos Hídricos (CTPlano), membros destes colegiados se
reuniram, no dia 14 de outubro, na
sede da Associação dos Municípios
da Microrregião do Médio Rio Doce
(Ardoce), em Governador Valadares/

MG. Além de membros de todos os
Comitês (mineiros e capixabas), estiveram presentes Wyllian Giovani de
Moura Melo, que representou o Instituto Mineiro de Gestão das Águas
(IGAM), Pedro Murilo de Andrade, da
Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), e Ludmila Alves Rodrigues, da Agência Nacional de Águas
(ANA).
Confira
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