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Ministério Público Federal vai à justiça em 6 estados para obrigar o
planejamento do uso de recursos hídricos
Até que enfim, muito embora
tardiamente, o MPF Ministério
Público Federal
consolidou
entendimento
sobre
a
necessidade de aplicação da
legislação para os usos das
águas nas bacias Hidrográficas
na Amazônia e acionou o
Governo para o cumprimento
da
legislação numa região
marcada por inúmeros conflitos
sobre os usos do patrimônio
hídrico da nação de maneira
omissa e agressiva as populações ribeirinhas e ao Estado democrático de
direito.
A firme atuação e denuncia feita pelo FONASC e parceiros, nas instâncias
de gestão, em especial o CNRH, é que o MPF já vem desde a época, em
que enfrentamos forte resistência do governo, ao nosso parecer
encaminhado a plenária do CNRH sobre informações insuficientes do Plano
de Recursos Hídricos da Margem Direita do Rio Amazonas aprovado,
infelizmente, pela plenária daquele colegiado em janeiro 2011 e que
serviu
para legitimar os abusos já cometidos pelo próprio governo
naquela região. Saiba mais aqui

FonascMA se reune com coordenação do Escritório Escola da
Universidade Ceuma
A vice coordenadora nacional do Fonasc/MA, Thereza Christina Castro
esteve reunida com as coordenadoras do Escritório Escola, as professoras
Dalina e Alessandra, da Universidade Ceuma para propor uma parceria
entre as entidades. Na ocasião, a representante do Fonasc mostrou as
linhas de atuação da entidade, ressaltando a ativa sua participação nas
esferas de governabilidade, a exemplo dos Conselhos de Meio Ambiente e
de Recursos Hídricos e da importância de acompanhamento nestes
espaços por acadêmicos de direito.
Outro ponto importante para a celebração da parceria é que o Fonasc
enquanto representante da sociedade civil precisa capacitar e qualificar
pessoas para tornálas atores sociais com papel principal de bem
representar a sociedade. Um projeto com a proposta e parceria já está
formalizado e deverá ser apresentado à Universidade no início da semana.

FonascMA  Operação Ferro e Fogo da Polícia Federal prende
funcionários do Ibama e da Secretaria de Meio Ambiente do Estado
Uma operação deflagrada nesta terçafeira, 02, pela Polícia Federal
prendeu funcionários do Ibama e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente
envolvidos em fraudes e corrupção. É bom lembrar que semanas antes, a
secretária da pasta, durante reunião do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos disse ser normal a abertura de procedimentos investigatórios pelo
Ministério Público Federal. Talvez seja "normal" a PF fazer busca e
apreensões, além de detenção de funcionários dentro da Secretaria. Leia
mais sobre a operação e a reunião do Conselho nos link abaixo:
http://luiscardoso.com.br/policia/2014/12/exclusivovejaosnomesdos
envolvidosnaoperacaoferroefogodapf/
http://fonasccbh.org.br/?p=11004
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Últimas do Fonasc
Fonasc Rio Paranaiba  C BH
reivindica segurança hídrica
para a população da Bacia.
Isso
ocorreu
duranta
sessão do C BH, no último
dia 21 de novembro em
que
uma
monção
foi
aprovad. Ela recomenda
que os órgãos estaduais e
distrital em conjunto com a
Agência Nacional de Águas
e a Secretaria de Recursos
Hídricos e Ambiente Urbano
apresentem planejamento
relativo
à
Segurança
Hídrica e eventos críticos.
Veja a integra aqui

Dicionário Ecológico
ÁGUA DURA
Água subtrrânea com sais
minerais dissolvidos
(geralmente carbonato de
cálcio), que dificulta a
formação de espuma de
sabão e forma resíduos que
entopem canos e
tubulações.
Fonte:D ic ionário A mbiental
Bás ic o  I nic iaç o à linguagem
ambiental  9 ª ediç ão

AGENDA
FonascPantanal  Sociedade
Civil Organizada se mobiliza
para participar dos trabalhos
do Grupo para Elaboração do
Plano de Recursos Hídricos da
Região do Paraguai
O rganizaçõe s da socie dade civil
da Bacia do R io Paraguai
atuante s nos e stados de Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul se
pre param para participaçre m da
1ª R e união do Grupos de
Acom panham e nto
da
Elaboração do Plano de Bacia
do
R io
Paraguai,
que
se
re alizará na
Fe de ração das
Indústrias de Mato Grosso,
situada na R ua R ube ns de
Me ndonça, nº 4.193; C uiabá –
MT, nos dias 04 e 05 de ste
m ê s. Saiba mais aqui da
programação.

