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Nº 04 - 06 de maio de 2007
Programa de Revitalização do São
Francisco inaugura Centro de
Referência em Paíns
No Sábado, 05 de maio, a
Coordenação
do
Programa
de
Revitalização e o GESCOM (Gestão de
Conflitos Relacionados a Mineração)
reuniram dezenas de lideranças da
região do Alto São Francisco, na cidade
de Paíns, para a inauguração do
primeiro Centro de Referência da
Revitalização. Prefeitos, Secretários
Municipais
de
Meio
Ambiente,
dirigentes de ONGs, servidores do
IBAMA e do recém criado Instituto
Chico Mendes tiveram a oportunidade
de ouvir apresentações das ações do
programa na região, como a alocação
de recursos para saneamento de
esgotos em 19 municípios do Alto São
Francisco, a recuperação e cercamento
da mata ciliar do Rio nos municípios de
São Roque de Minas, Vargem Bonita,
Bambuí e Iguatama.

Comitê
Executivo
do
Pólo
Nascentes reúne Secretários de
Meio Ambiente
O Comitê Executivo reuniu-se na
sala de multiuso do Centro de
Referência
da
Revitalização
inaugurando as ações do centro, na
ocasião representantes de oito dos
vinte e nove municípios do Alto São
Francisco, juntamente com três dos
quatro membros do comitê decidiram
pela indicação de Lessandro Gabriel
(representando o Comitê da Bacia

Hidrográfica do Alto São Francisco)
para a Secretaria Geral e de André
Picardi (representando o poder público
municipal) para a Secretaria Executiva.
As primeiras tarefas dos secretários
serão, a mobilização do Pólo Nascentes
para participação no Fórum de
Articulação Estadual, a articulação de
uma reunião da Colméia na primeira
quinzena de junho, na cidade de Paíns
e a realização de uma Plenária do
Fórum de Articulação Intermunicipal
em Bambuí em data a confirmar, entre
20/06 e 10/07.

Recursos do PAC serão
investidos no Parque Nacional da
Serra da Canastra
Cerca de R$ 6.000.000,00 serão
investidos no Parque Nacional da Serra
da Canastra, para viabilizar a efetiva
participação
desta
Unidade
de
conservação
como
fator
de
desenvolvimento regional. Serão feitas
melhorias nas estradas internas da
unidade
e
investimentos
em
equipamentos para os visitantes, como
trilhas interpretativas e infra-estrutura
na parte alta da Cachoeira Casca
D´anta, os investimentos terão início
ainda em 2007 e se estenderão até o
ano de 2009.

Deputados Melles e Gabeira
discutem a Canastra com a Casa
Civil
Dia 3 de maio os Deputados
Federais Carlos Melles e Fernando
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Gabeira estiveram reunidos com a Casa
Civil da Presidência da República,
acompanhados de André Picardi e
Elossandro Coelho (representantes da
Frente Popular em Defesa da Serra da
Canastra). Na ocasião ficou decidido
que os parlamentares encaminharão
projeto de lei desafetando do Parque
Nacional da Serra da Canastra as áreas
dos vales conhecidos por “Vão dos
Cândidos e Vão da Babilônia” em
atendimento ao decreto de criação da
Unidade de Conservação, que em seu
artigo 4 prevê a exclusão das áreas
consideradas de alto valor para
agricultura.
Na reunião com a Casa Civil
ficou tratado que o projeto de lei
deverá, na medida do possível,
compensar as áreas desafetadas.
Deverá ser criada uma Unidade de
Conservação para proteger a nascente
do Rio Samburá, apontado por estudos
da Codevasf como a nascente
geográfica do Rio São Francisco e
também se estuda uma solução para a
área de extração de quartzito.
As áreas urbanas dos distritos
de São José do Barreiro e Serra da
Canastra, ambos pertencentes ao
município de São Roque de Minas
também deverão ser desafetadas do
Parque Nacional.

ANA espera ampla participação em
processo eleitoral do Comitê do
São Francisco
É nos Comitês de bacias que se
debatem as questões relacionadas à
gestão dos recursos hídricos.
Representantes de municípios,
usuários de água, organizações da
sociedade civil e de povos indígenas
têm até o dia 18 de maio para se
inscreverem para o processo eletivo do

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
São Francisco (CBH-SF)/Gestão 20072010.
“A participação neste processo
eleitoral é fundamental para que a
representação junto ao comitê seja
legítima”, enfatiza Benedito Braga,
diretor da Agência Nacional de Águas
(ANA). Para ele, o comitê de bacia é a
materialização
da
democracia
participativa: “Nele, os usuários de
água e a sociedade civil organizada têm
a oportunidade de, junto com o setor
governamental, deliberar sobre ações
que têm impacto direto na vida do
cidadão comum”.
Composto por 62 membros
titulares, o Comitê do São Francisco
espera inscrições para renovar e/ou
reeleger 50 desses. Há oitos vagas para
representantes de municípios; 24 para
usuários de água; 16 para entidades
civis de recursos hídricos com atuação
comprovada na bacia e duas para
comunidades
indígenas.
O
preenchimento das outras 12 vagas –
pertencentes à União e aos estados –
será feito por indicação dos poderes
públicos federal e estaduais.
Regidas
pelo
Edital
de
Convocação nº 1, de 13 de março de
2007, as inscrições estão abertas desde
o dia 18 de abril, podendo ser feitas
diretamente em postos em Minas
Gerais , Pernambuco, Alagoas, Sergipe
e Bahia, ou pelos Correios – com aviso
de recebimento ou Sedex. Para
conhecer a lista completa dos locais de
inscrição,
acesse
o
sítio
www.cbhsaofrancisco.org.br ou ligue
para (71) 3341-3559 ou 3341-3562.

Enviem notícias para este boletim
através
do
e-mail
andrepicardi@yahoo.com.br
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