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A situação da maioria dos rios mineiros mostra-se dramática não somente 

por escassez de chuvas, mas também por falta de gestão. A não prioridade da 

gestão das bacias hidrográficas, a falta de recursos financeiros ameaça 

populações e atividades econômicas por todo o país. O resultado disso é 

aumento dos conflitos de uso de água e o crescimento da injustiça social. 

A pandemia do Coronavirus veio estabelecer ameaças, e também, 

oportunidades em relação às quais o CBHJQ3 deve se precaver e aproveitar, 

respectivamente. As ameaças da pandemia são multiplicadas em ambiente 

com baixa cobertura de saneamento básico, razão pela qual o CBHJQ3 deve 

ter a promoção de um programa de despoluição da bacia como prioridade. Por 

outro lado, durante a pandemia foi verificada a possibilidade de promoção de 

reuniões remotas, via a rede mundial de computadores, oferecendo ao 

CBHJQ3 a possibilidade de aumento da frequência de reuniões deliberativas e 

maior presença junto à comunidade do vale. 

Entendemos que um CBH não é um grupo voltado ao estabelecimento 

de pautas de contestação e que venham gerar conflitos. Ao contrário, um CBH 

é um colegiado que busca a resolução dos conflitos de uso de água dando 

oportunidade de participação dos diversos segmentos que formam: poderes 

públicos estadual e municipais, pequenos, médio e grande usuários de água, e 

a sociedade em geral, representada por organizações não governamentais, de 

natureza técnicas, científicas, de ensino e sindicais.  

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 

A direção atual refletiu muito em relação à situação atual, ponderando a 

necessidade de renovação – que a levaria a não se apresentar a uma nova 

eleição - com o risco de perda dos significativos avanços realizados, em um 

momento grave da situação política, econômica e de saúde pública nacional, 



com perversos impactos na comunidade do vale. Optou, finalmente, por se 

apresentar à reeleição, visando a evitar a descontinuidade dos avanços que 

têm sido obtidos com a atuação do CBHJQ3 e assegurar que o gerenciamento 

participativo dos recursos hídricos seja mantido, com a inserção dos diferentes 

segmentos que dele devem fazer parte. 

É fundamental fortalecer e consolidar o CBHJQ3 e buscar a sua adaptação ao 

“novo normal”, de forma ativa e eficiente. Com esse intuito, apresentamos como 

propostas para os trabalhos do CBHJQ3: 

1 – Propor uma pauta política envolvendo a conjuntura estadual 

dos recursos hídricos, da gestão e do funcionamento dos CBHs, buscando sua 

estruturação e o repasse dos recursos provenientes do FHIDRO; 
 

2 – Promover discussões sobre as necessidades e os problemas 

da bacia e da gestão de recursos hídricos através de Seminários, workshop, dia 

de campo, nos municípios de abrangência da Bacia; 

3 – Propor pautas para o governo (SEMAD, IGAM, CERH) nas 

decisões que envolvem a gestão de Recursos Hídricos na Bacia; 

4 – O CBHJQ3 deverá promover a interlocução e a mobilização 

com as demais instâncias dos segmentos, tais como o poder público municipal, 

poder público estadual, sociedade civil e usuários da água buscando um 

alinhamento e melhor entendimento das necessidades da Bacia; 

5 Participação mais ativa no Fórum Mineiro de Comitês; 
 

6 – Ter como meta prioritária a construção de agenda de 

compromissos na busca das convergências de decisões políticas, promover a 

mobilização social, manter a comunicação com a sociedade, resolver os conflitos 

e promover os benefícios socioambientais na Bacia do CBHJQ3; 

7– Discutir e aprovar junto aos órgãos ambientais de Minas Gerais 

a revitalização e proteção dos rios da bacia hidrográfica do CBHJQ3; 

8 – Lutar pela integração da gestão ambiental com a gestão dos 

recursos hídricos nos municípios; 

9 – Buscar a divulgação e implementação do Plano Diretor, assim 

com a atualização de seus programas prioritários com a realidade atual da 

bacia; 

10 – Mobilizar a classe política (deputados) para a defesa do segmento dos 

recursos hídricos, nas suas respectivas assembleias; 

11 Estimular e participar ativamente na elaboração e implementação da 

proposta de criação do Polo de Fruticultura Irrigada do Vale do Jequitinhonha, 

como alternativa de geração de emprego e renda à sua população; 

12  Fomentar o programa de popularização do CBHJQ3 na Bacia, 

aproximando todos os atores., 


