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ASSUNTO
Reunião do CBH do Rio Turiaçu 

Veja abaixo a íntegra da notícia que saiu nos veículos de imprensa

Foi realizada no Centro Administrativo do município de Santa Helena (MA) a primeira
reunião da comissão do Pró-Comitê do CBH do Rio Turiaçu, que é formada por membros
que representam 16 municípios maranhenses – que estão inseridos dentro da bacia
hidrográfica do rio. A pauta do encontro foi a capacitação dos membros da comissão, que
foi dada pela vice-coordenadora nacional do Fonasc.CBH, Thereza Christina Pereira
Castro e o planejamento para os próximos 90 dias, com as principais ações a serem
desenvolvidas pela comissão. 

Thereza Christina abordou sobre a Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos,
além de fazer o recorte sobre a importância da formação de um Comitê de Bacia
Hidrográfica e das implicações da gestão compartilhada entre poder público, usuários e
sociedade civil sobre a área da bacia como forma de assegurar água com qualidade para
todos. “Nós, do Fonasc.CBH acreditamos que o CBH do Rio Turiaçu caminha para ser
um CBH modelo, um Comitê de referência para todo o Estado do Maranhão”, frisou. 

A reunião para capacitar os membros do Pró-CBH do Rio Turiaçu contou com a presença
do vice-prefeito de Santa Helena, João do Rosário, o secretário municipal de meio
ambiente, Saulo Arouche, o secretário-adjunto de meio ambiente de Santa Helena, José
Maria Santos, a representante da Ecoa (empresa júnior de engenharia da faculdade
Pitágoras), Sâmia Mendes, o representante do município de Maranhãozinho Alex Xavier,
a coordenadora de meio ambiente e turismo do município de Pedro do Rosário, Fátima
Cruz, o secretário de meio ambiente de Turilândia, Arias Nunes Barros, além de
representantes dos municípios que formam a bacia. 

O representante de Maranhãozinho, Alex Xavier considerou a reunião um sucesso e
agradeceu ao apoio dado pelo Fonasc.CBH, através da vice-coordenadora nacional.



“Este sucesso devemos ao esforço da professora Thereza, que partilhou conosco tanto
conhecimento. Foram dois dias de uma verdadeiro ‘brain storm’. Vamos em frente”, disse.

O prefeito de Santa Helena, Zezildo Almeida parabenizou a todos pelo trabalho e
iniciativa. Já o vice-prefeito e o secretario de municipal de meio ambiente de Santa Luzia,
respectivamente João do Rosário e Saulo Arouche agradeceram a todos e deram as
boas-vindas, ressaltando a importância de todos os membros neste processo. A próxima
reunião será no município de Santa Luzia do Paruá, na última semana de outubro. 

O Pró-Comitê do CBH do Rio Turiaçu é composto pelos seguintes municípios: Cândido
Mendes, Centro Novo do Maranhão, Governador Nunes Freire, Maranhãozinho, Mirinzal,
Nova Olinda do Maranhão, Pedro do Rosário, Pinheiro, Presidente Médici, Presidente
Sarney, Santa Helena, Santa Luzia do Paruá, Serrano do Maranhão, Turiaçu, Turilândia e
Zé Doca.

Veja o que saiu na imprensa



Veja a notícia no blog Barraca do Corda News

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789FBD8&e=C4A9AB&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1


Veja a notícia no blog do Juraci Filho

ASSUNTO
Ambientalista fala sobre a escassez de recursos hídricos 

Veja abaixo a íntegra da notícia que saiu nos veículos de imprensa 

Em plena crise hídrica, aconteceu no dia 14 de setembro de 2017, em seu
Plenário, na Rua Espírito Santo, 495, em Belo Horizonte/MG, com início ás 14
horas, a Reunião Extraordinária Conjunta do Conselho Estadual de Política
Ambiental de MG – COPAM com sua Câmara Normativa Recursal (CNR) e o
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH). 

A reunião teve a presença do Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável Jairo José Isaac e fora conduzida pelo Assessor
Jurídico da SEMAD Yuri Rafael Trovão. Na reunião conjunta que contou com
cerca de 50 pessoas, destacamos a participação das ongs, por meio de seus
conselheiros: Paulo José de Oliveira pela Associação Pró Pouso Alegre
(APPA), Gustavo Tostes pela Ponto Terra, Jose A. Paganini pela Fundação
Relíctus, e Gustavo T. Gazinelli pelo FONASC. Destacando ainda a

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789FBD9&e=C4A9AB&c=8B0A2&t=0&email=F%2B0rAZqOMI8UWE%2BYa8MuVBA%2FMV%2BF7nA0Fq%2FQZ5ToD20%3D&seq=1


participação do professor Paulo Maciel da Universidade Federal de Uberlândia
(UFU) que, como cidadão presente, deu importante contribuição explanando
sobre pontos necessários nos projetos. 

Com mais de quatro horas de duração, constou da pauta a aprovação da ata
da Reunião Conjunta anterior ocorrida em 10/12/14, as Minutas das
Deliberações Normativas Conjuntas, sendo uma que trata do enquadramento
de corpos de água superficiais e outra, sobre “Áreas de restrição e controle de
uso de água subterrânea”, as quais após longo debate, foram aprovadas pelo
Plenário.

Veja o que saiu na imprensa



Veja a notícia no blog Iguatama Notícias

Veja a notícia no Portal Arcos
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