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Curso: Boas Práticas para Gestão e Participação
Diretorias dos CBHs

O curso Boas Práticas para Gestão e Participação está disponível até o
dia 20 de novembro de 2020 na Plataforma Trilhas do Saber. O curso é
voltado para a capacitação dos membros da Diretoria dos CBHs e dos
Auxiliares Administrativos e tem como objetivo disponibilizar
conhecimentos que favoreçam atuação desses no exercício das
atividades desenvolvidas no âmbito do Comitê.

Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas
(GECBH) promove reunião de alinhamento com as novas
Diretorias dos CBHs

No dia 05 de novembro de 2020 será realizada reunião de alinhamento
com as novas Diretorias dos Comitês de Bacias Hidrográﬁcas que
iniciaram seus mandatos em 01 de outubro de 2020. A reunião tratará
sobre assuntos administrativos e operacionais com foco no bom
andamento das atividades dos CBHs.

http://trilhasdosaber.meioambiente.mg.gov.br/

O Igam tem novos Diretores de Área

Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográﬁcas
(GECBH) promove reunião de alinhamento com Auxiliares
Administrativos dos CBHs

Fiquem ligados!
O Instituto Mineiro de Gestão das Águas tem novos Diretores de Área.
Gerson de Araújo Filho e Wanderlene Ferreira Nacif assumiram no dia
21/10/2020 os novos cargos. Eles irão ocupar respectivamente a
Diretoria de Planejamento e Regulação (DPLR) e a Diretoria de Operações
e Eventos Críticos (DMEC).

No dia 04 de novembro de 2020 será realizada reunião de alinhamento
com os Auxiliares Administrativos da MGS que prestam serviço nos
Comitês de Bacias Hidrográﬁcas. A reunião tratará sobre assuntos
administrativos e operacionais com foco no bom andamento das
atividades dos CBHs.

http://www.igam.mg.gov.br/

Municípios mineiros recebem diagnósticos socioambientais
do Programa Água Doce

O Programa Água Doce (PAD), iniciativa que prevê a oferta de água
potável a 69 comunidades rurais do semiárido mineiro, por meio da
instalação de dessalinizadores de água, deu início à entrega dos
diagnósticos socioambientais produzidos nessas localidades do Estado.
Os primeiros relatórios entregues se referem a 22 comunidades nos
municípios de Espinosa e Monte Azul, no Norte de Minas. Outros 71
diagnósticos já foram concluídos e também serão disponibilizados aos
gestores locais nos próximos dias. A meta do programa é chegar até o ﬁm
de 2020 com 279 diagnósticos concluídos, ﬁnalizando assim a primeira
etapa do Água Doce.
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2449-municipios-mineiros-recebem-diagnosticossocioambientais-do-programa-agua-doce

Capacitação EAD sobre Cobrança pelo Uso de Recursos
Hídricos

A partir do dia 02 de novembro de 2020 estarão abertas as inscrições
para a capacitação à distância sobre a Cobrança pelo Uso de Recursos
Hídricos. O curso ﬁcará disponível no período de 09 a 30 de novembro de
2020. Nessa capacitação, os membros dos Comitês de Bacias
Hidrográﬁcas poderão aprender os conceitos gerais, objetivos e todas as
etapas desde a implementação até o acompanhamento das ações
realizadas para esse Instrumento de Gestão.

http://trilhasdosaber.meioambiente.mg.gov.br/mod/feedback/complete.php?id=8289

