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Fonasc discute e avalia situação da cobrança pelo uso dos recursos
hídricos nos colegiados de gestão e na reunião do CBH's em Maceió
O FONASC, através de seu
coordenador,
Joao
Clímaco
participou
de
debates
e
encaminhamentos
sobre
os
desafios para implementação
do instrumento da COBRANÇA
no evento que aconteceu em
MacéioAL, de 23 a 28 de
novembro – o XVI Encob 2014
(Encontro Nacional dos Comitês
de Bacias Hidrográficas). O
tema deste ano foi: “O Comitê
de Bacia Hidrográfica como Articulador Político das Águas”.
Na oportunidade diversas entidades parceiras e filiadas do país
participaram do evento e foi oportunidade ímpar para troca de
experiencias e intercâmbio sobre os desafios da luta pela águas no país
enfrentado por nossas entidades congeneres que para aquela cidade se
dirigiram. Saiba mais aqui

FonascMG  representante da entidade toma posse no CERH/MG para
o próximo triênio
No dia 09 de dezembro, às 14h, no Plenário do Sisema, em Belo Horizonte
MG, ocorrerá a solenidade de posse dos conselheiros titulares e suplentes
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais
(CERH/MG).
O Fonasc é uma das entidades de representação da sociedade civil
organizada com assento no CERH/MG, que irá tomar posse para o triênio
2014/2017. Saiba mais
FonascMA  Justiça bloqueia quase R$ 22 milhões da Companhia de
Água e Saneamento do Maranhão
Mais uma vergonha para o Maranhão. Em uma ação civil pública assinada
pelo promotor de justiça Fernando Barreto (Proteção ao Meio Ambiente de
São Luís), o Ministério Público requereu judicialmente o bloqueio de R$
21,9 mi das contas da Companhia de Saneamento Ambiental (Caema) e do
Estado do Maranhão. O valor seria para obrigar as instituições a
cumprirem sentença judicial definida há sete anos.
A ação foi movida pelo MP em 1994 e na sentença proferida na 2ª Vara da
Fazenda Pública da capital, havia a determinação de que a companhia e o
Estado "tomassem providências para a construção de estações de
tratamento de esgoto, despoluição dos rios Anil, Bacanga e das Bicas e
para que a empresa de saneamento se abstivesse de lançar esgoto não
tratado nos referidos rios". Leia mais nos link abaixo:
JusBrasil
Blog do Garrone
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Últimas do Fonasc
O Ministério da Integração
Nacional
convida
para
consulta pública, par que
todos
colaborem
na
regulamentação da Política
Nacional
de
Irrigação.
Tratase
de
tema
importante que tem forte
relação com a política de
recursos
hídricos.
Tal
consulta foi encaminhada a
representação das ONgs no
C NRH, que ora repassa a
sociedade e estamos à
disposição
para
mais
informações.
Para participar da consulta
e
obter
maiores
informações acesse aqui.

Dicionário Hídrico
AÇUDE
C onstrução feita para
repressar a água, para ser
usada na irrigação de áreas
rurais ou para abastecer a
popilação de regiões
sujeitas à seca.
Fonte:D ic ionário A mbiental
Bás ic o  I nic iaç o à linguagem
ambiental  9 ª ediç ão

AGENDA
No dia 11 de ste m ê s, e m
Brasília, aconte ce a re união da
C âm ara
Té cnica
do
Plano
Nacional de R e cursos Hídricos. A
re união se rá na sala T, núm e ro
13, Ed. Marie Pre ndi, na SEPN
505, lote 2, té rre o  BrasíliaDF.
O Fonasc e de m ais m e m bros
da
socie dade
civil
e starão
pre se nte s.

