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CBH-Santa Maria recebe  
homenagem em Colatina

CBH-Caratinga promove reunião para 
avaliar resultados das oficinas do PMSB

Encontro de Integração e Fórum 
Mineiro foram discutidos na 6ª 

Reunião Colegiada do CBH-Doce

Cerimônia marca lançamento do 
Programa de Disponibilidade de 

Água do Rio Doce (PDA Doce) 

Membros da CTCI do CBH-Doce se 
reuniram em Valadares para debater 

comunicação

Dia de Campo é realizado pelo 
CBH-Santa Maria do Doce 

Seminário de Saneamento

Uma solenidade na Câmara de Verea-
dores de Colatina, em homenagem aos 
10 anos do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Santa Maria do Doce (CBH-Santa 
Maria do Doce), marcou a passagem do 
aniversário do colegiado. Participaram do 
encontro, realizado no dia 3 de setembro, 
representantes do Comitê, da Emater e do 

Cisabes, além de alunos e professores do 
Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), 
técnicos do IBIO e da Agência Estadual 
de Recursos Hídricos do Espírito Santo 
(AGERH), entre outros.

A diretoria do Comitê da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Caratinga se reuniu, no dia 2 
de setembro, com representantes do IBIO-
-AGB Doce e da Fundação Educacional de 
Caratinga (Funec), instituição responsável 
pela elaboração dos Planos Municipais de 
Saneamento Básico (PMSB) dos municí-
pios da bacia, para apresentar um balan-
ço do trabalho na região. A presidente do 
CBH-Caratinga, Nádia Rocha, aproveitou 

a ocasião para detalhar o papel cumprido 
pela Funec na elaboração dos PMSBs e 
avaliar o desenvolvimento das oficinas de 
diagnóstico. Ela também destacou a im-
portância da participação das prefeituras 
nas oficinas e a presença de representan-
tes das comunidades locais.

Membros dos Comitês que integram a 
Bacia Hidrográfica do Rio Doce se reuni-
ram no dia 1° de setembro, na sede da 
Associação dos Municípios da Micror-
região do Médio Rio Doce (ARDOCE), em 
Governador Valadares, para a 6º reunião 
ordinária da diretoria colegiada do CBH-

-Doce. A reunião também contou com 
a presença de representantes do IBIO-
-AGB Doce, IBIO e Agência Nacional de 
Águas (ANA).

Tendo como foco principal a melhoria 
da qualidade ambiental dos mananciais, 
o Programa de Disponibilidade de Água 
do Rio Doce (PDA Doce) foi lançado na 
noite do dia 1º de setembro, em Governa-
dor Valadares. A cerimônia contou com 
a presença de autoridades, empresários 
e representantes de entidades e órgãos 
ligados à gestão de recursos hídricos.

Assinaturas – A solenidade marcou a 
assinatura dos termos de adesão ao pro-

grama por representantes da ArcelorMittal 
Brasil, Emater, Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
de Minas Gerais, Fibria, Usiminas, Vale, 
Anglo American e pelos dez Comitês que 
compõem a Bacia do Rio Doce. Também 
foi assinado, entre a Cenibra e o IBIO, um 
termo de cooperação técnica.

Questões ligadas à comunicação fo-
ram tema da terceira reunião da Câma-
ra Técnica de Capacitação, Informação 
e Mobilização Social (CTCI) do CBH-Do-
ce. O encontro foi realizado em Gover-
nador Valadares, no dia 31 de agosto, 
e abordou temas como a produção da 

agenda e da Revista Rio Doce 2016, 
spots de rádio e vídeos institucionais 
dos Comitês.

Cerca de 80 produtores da zona rural 
de Santa Joana, em Colatina/ES, se reu-
niram no dia 27 de agosto para o Dia 
de Campo promovido pelo Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria 
do Doce (CBH-Santa Maria do Doce). Já 
no dia 28, o evento foi realizado na zona 
rural de Santa Tereza e reuniu quase 
100 pessoas. Durante os dois dias foi 
apresentado aos produtores rurais o 
programa de Incentivo ao Uso Racio-

nal de Água na Agricultura – P22, que 
contempla os participantes com um 
equipamento (irrigâmetro) que indica 
o momento de irrigar e a quantidade de 
água a ser utilizada. Graças à iniciativa, 
os produtores têm economizado água e 
energia elétrica e registrado aumento 
de sua produção.

Confira a cobertura completa do 
Seminário em João Monlevade 

Confira a cobertura do Seminário 
em Ponte Nova 

Confira a cobertura completa do 
Seminário em Manhuaçu 

Confira a cobertura do Seminário 
em Viçosa

Confira a cobertura do Seminário 
em Colatina 

Clique aqui

Saiba mais

Confira a cobertura completa

Confira a cobertura completa

Confira todos os temas 
discutidos na reunião

Confira

Boletim on-line informativo da Bacia do Rio Doce

Os Comitês de Bacia Hidrográfica dos 
Rios Piranga, Piracicaba, Manhuaçu, 
Guandu, Santa Maria do Doce e Pon-
tões e Lagoas do Rio Doce, em parceria 
com o IBIO-AGB Doce – entidade de-
legatária e equiparada às funções de 
agência de água na Bacia do Rio Doce 

–, promoveram a primeira etapa do Se-
minário de Saneamento em diversos 
municípios da bacia. O encontro teve 
o objetivo de identificar demandas e 
apontar critérios para a aplicação dos 
recursos oriundos da cobrança pelo 
uso da água na bacia. 

http://www.cbhpiracicabamg.org.br/noticias/seminario-de-saneamento-e-realizado-em-joao-monlevade
http://www.cbhpiranga.org.br/noticias/seminario-de-saneamento-do-cbh-piranga-chega-a-ponte-nova
http://www.cbhmanhuacu.org.br/noticias/manhuacu-abre-rodada-de-seminarios-de-saneamento
http://www.cbhpiranga.org.br/geral/vicosa-recebe-a-primeira-etapa-do-seminario-de-saneamento-do-cbh-piranga
http://www.cbhdoce.org.br/geral/seminario-discute-saneamento-na-porcao-capixaba-da-bacia-do-rio-doce/
http://www.cbhsantamariadodoce.org.br/noticias/cbh-santa-maria-comemora-10-anos-do-comite-com-homenagem-na-camara-de-colatina-2
http://www.cbhcaratinga.org.br/noticias/cbh-caratinga-promove-reuniao-para-avaliar-resultados-das-oficinas-do-pmsb
http://www.cbhdoce.org.br/noticias-2/encontro-de-integracao-e-forum-mineiro-foram-temas-discutidos-na-6-reuniao-colegiada-do-cbh-doce/
http://www.cbhdoce.org.br/noticias-2/cerimonia-marca-o-lancamento-do-programa-de-disponibilidade-de-agua-do-rio-doce/
http://www.cbhdoce.org.br/noticias-2/membros-da-ctci-do-cbh-doce-se-reunem-em-valadares-para-discutir-comunicacao/
http://www.cbhsantamariadodoce.org.br/noticias/programa-incentivo-ao-uso-racional-de-agua-na-agricultura-p22-e-apresentado-em-dia-de-campo

