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EXECUTIVA DO FONASC NA SEDE MINEIRA DISCUTE OS RUMOS DO
FÓRUM PARA O ANO DE 2004.
Se deu no dia 11 de março último a reunião da executiva do FONASC na nossa nova sede
mineira no belo Parque Municipal Américo René Gianetti em Belo Horizonte. Estiveram
presentes João Clímaco Soares de Mendonça Filho (climaco@uai.com.br), coordenador
nacional, Thereza Cristina da Silva Pereira Castro (tcpcastro@elo.com.br),vice coordenadora
nacional e representante do FONASC no Norte Nordeste ,Bacia do Rio Itapecuru, Maria do
Carmo Utsch Moreira Nunes (ametistas@terra.com.br), coordenadora secretária-Centro de
Referência Rio São Francisco, Carlos Benedicto Marcondes Cabral(iap@iconet.com.br),
Coordenador tesoureiro- CBH Mantiqueira, Alice Lorentz (alicelorentz@uol.com.br) da
Comissão Pró-Comitê Mucuri, além de René Vilela, diretor do Parque Municipal Américo Rene
Gianetti (pmarg@pbh.gov.br), que esteve presente para prestigiar os trabalhos e reafirmar a
nossa parceria. Foram discutidos, entre outros assuntos, os rumos do FONASC nesse ano de
2004, a reformulação de nosso espaço na internet, o novo folder do FONASC e a atual
conjuntura política - rumos da política nacional para os recursos hídricos. Foi definido
também que o FONASC irá "mudar de cara" no seu aspecto visual, criando-se uma nova logo
do FONASC (arquivo em anexo), para o uso geral e padronizado. Também a questão da
campanha da fraternidade "água fonte de vida", posição sobre a transposição/revitalização do
Rio São Francisco, deliberações em âmbito nacional, atuação do fórum junto as centrais
sindicais, enfim, os rumos para 2004-2005 de forma a nos consolidarmos como entidade de
fato federativa foram amplamente discutidas nesse profícuo encontro que marcou de vez o
início dos trabalhos para este ano.
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MEMBRO DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO FONASC É EMPOSSADO
NO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO
MARANHÃO
Será empossado como conselheiro, o técnico agrícola Wender Robert Marques da Silva,
representando a AME - Associação Miradoense de Ecologia, presidida pelo Engenheiro
Agrônomo Paulo de Tarso e integrante do Pró-Comitê do Rio Itapecuru - Região do Alto.
Wender Robert Marques é membro da Coordenação Nacional do FONASC. “É o FONASC MA, mais uma vez colaborando para a construção de um Estado do Maranhão conectado com
novos atores e com novos caminhos pautados na inclusão social, nos serviços prestados à
sociedade e valorização da política como bem positivo que é direito de todos” – palavras de
Thereza Cristina da Silva Pereira Castro, da coordenação nacional do FONASC, representante
no Norte Nordeste, Bacia do Rio Itapecuru-MA.
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SEMANA DA ÁGUA:

FONASC E O DIA MUNDIAL DA ÁGUA EM BRASÍLIA DF
O FONASC-CBH, estará representado na semana da água em Brasília pelo seu Coordenador
Nacional o Professor João Clímaco, que comporá a mesa redonda "Controle social na gestão
das águas", a qual ocorrerá no dia 23/03 - terça feira a partir das 14:30. Estarão compondo a
mesa, além do FONASC, representantes da REBOB - "Rede Brasileira de Organismos de
Bacia", Frente Parlamentar em Defesa das Águas Fórum Brasileiro de Comitês de Bacia
Hidrográfica, além de membro da Secretaria-Executiva do CNRH (Conselho Nacional de
Recursos Hídricos).
Detalhes da programação e local do evento em
http://www.ana.gov.br/semanadaagua/programacao.asp

FONASC-CBH E A SEMANA DA ÁGUA EM BELO HORIZONTE
A semana da água na capital mineira acontece a partir de domingo dia 21 de março com
eventos palestras, stands e mesas redondas na Praça da Liberdade, além de atividades no
Parque Municipal Américo René Gianetti e no Parque das Mangabeiras, região centro-sul da
capital mineira. O FONASC-CBH estará representado em uma destas mesas redondas através
da pessoa do Geógrafo Frederico do Valle, que irá compor a mesa "Balanço das Águas –
Representatividade Social e Democracia Participativa na Gestão das Águas", juntamente com
Jarbas Soares Júnior pela Abrampa, José Norberto Muniz da Universidade Federal de
Viçosa, Cláudio Guerra pela Organização das Nações Unidas e Frei Fábio L´Amour pela
Arquidiocese de Belo Horizonte.
Maiores informações em: http://www.igam.mg.gov.br/docs/programacao_forum_aguas.doc

FONASC-CBH E A SEMANA DA ÁGUA NO MARANHÃO
No Maranhão, março o FONASC-CBH em parceria co o CREA-MA e a Associação
Maranhense de Imprensa irão realizar a oficina "Água e Gestão Particular - aprimorando o
Relacionamento com a Imprensa", a ser realizada no dia 25, novamente com a participação de
João Clímaco, da Coordenação Nacional do Fórum. O objetivo da oficina é o de aprimorar as
relações do Fórum com a imprensa local, fornecendo um panorama do sistema de gestão das
águas em nosso país, histórico e atual legislação, bem como esclarecendo e introduzindo toda
uma terminologia própria dos ambientalistas ligados à questão dos recursos hídricos, muitas
vezes infelizmente desconhecida de muitos profissionais da imprensa.
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