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FonascMG  Parecer do Fonasc sobre a crise hídriga em BH e região
metropolitana será apresentado na próxima reunião do CERH/MG
O representante do FONASC no
Conselho Estadual de Recursos
Hídricos de Minas (CERH/MG),
Gustavo Gazzinelli, irá apresentar
parecer sobre os aspectos das
outorgas determinantes da crise
hídrica no Estado, na 93ª Reunião
Extraordinária
do
Plenário
do
CERH, no dia 16 de março de 2015,
às
9h,
no
Plenário
do
COPAM/CERH,
situado
à
rua
Espírito Santo, n° 495, 4º andar, Centro, Belo Horizonte/MG.
De acordo com Gazzinnelli, o parecer vai abordar aspectos importantes
sobre as causas da crise e trazer dados quantitativos que darão subsídio
ao documento do Fonasc. “Vamos abordar para além da norma proposta
o contexto da crise na RMBH, desta forma entendendo que além de uma
norma que dê início a medidas por parte do Estado, é preciso encarar de
maneira particular o problema da região mais populosa de Minas Gerais –
a RMBH, e encontrar soluções de curto, médio e longo prazos, para que a
situação atual não venha a se tornar ingovernável”, afirmou. Leia mais

FonascDF Apresentação do Projeto Água: construíndo juntos uma
sociedade sustentável na microbacia do Serrinha do Paranoá

Artigo Fonasc
Era mais um sábado quente
de janeiro, e ainda pela
manhã eu fugia para os
quase 1.700 metros de
altitude
da
Serra
da
Gandarela. Já completara
um mês sem que uma
mísera gota de chuva
caísse
do
céu
–
simplesmente o verão mais
seco registrado em Belo
Horizonte.
Saímos
da
capital, eu e meu amigo
Leandro Novais, cruzando a
bacia do rio das Velhas em
direção a Rio Acima. Na
altura
de
Bela
Fama
paramos
para
observar
como andava o rio. Logo
desanimamos: havia pouca
água. C ontinue lendo mais
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Fonte natural que jorra,
continuamente ou com
interrupções, jatos de água

