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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF é um órgão colegiado, 

integrado pelo poder público, sociedade civil e empresas usuárias de água, que tem por 

finalidade realizar a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos da bacia, na 

perspectiva de proteger os seus mananciais e contribuir para o seu desenvolvimento 

sustentável. Para tanto, o governo federal lhe conferiu atribuições normativas, deliberativas e 

consultivas. 

Criado por decreto presidencial em 5 de junho de 2001, o comitê tem 62 membros titulares e 

expressa, na sua composição tripartite, os interesses dos principais atores envolvidos na 

gestão dos recursos hídricos da bacia. Em termos numéricos, os usuários somam 38,7% do 

total de membros, o poder público (federal, estadual e municipal) representa 32,2%, a 

sociedade civil detém 25,8% e as comunidades tradicionais 3,3%. 

Os membros titulares se reúnem duas vezes por ano – ou mais, em caráter extraordinário. O 

plenário é o órgão deliberativo do Comitê e as suas reuniões são públicas. A diversidade de 

representações e interesses torna o CBHSF uma das mais importantes experiências de gestão 

colegiada envolvendo Estado e sociedade no Brasil. 

As atividades político-institucionais do Comitê são exercidas, de forma permanente, por uma 

Diretoria Colegiada, que abrange a Diretoria Executiva (presidente, vice-presidente e 

secretário) e os coordenadores das Câmaras Consultivas Regionais – CCRs das quatro 

regiões fisiográficas da bacia: Alto, Médio, SubMédio e Baixo São Francisco. Esses sete 

dirigentes têm mandados coincidentes, renovados a cada três anos, por eleição direta do 

plenário. 

Além das Câmaras Consultivas Regionais o CBHSF conta com Câmaras Técnicas – CTs, que 

examinam matérias específicas, de cunho técnico-científico e institucional, para subsidiar a 

tomada de decisões do plenário. Essas câmaras são compostas por especialistas indicados 

por membros titulares do Comitê. 

No plano federal, o Comitê é vinculado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, 

órgão colegiado do Ministério do Meio Ambiente, e se reporta ao órgão responsável pela 

coordenação da gestão compartilhada e integrada dos recursos hídricos no país, a Agência 

Nacional de Águas – ANA. 

A função de escritório técnico do CBHSF é exercida por uma agência de bacia, escolhida em 

processo seletivo público, conforme estabelece a legislação. A Associação Executiva de Apoio 

à Gestão de Bacias Hidrográficas – AGB Peixe Vivo opera como braço executivo do Comitê 

desde 2010, utilizando os recursos originários da cobrança pelo uso da água do rio para 

implementar as ações do CBHSF. 
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1.2 A AGB PEIXE VIVO 

A AGB Peixe Vivo é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, criada em 2006 

para exercer as funções de Agência de Bacia para o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio das 

Velhas. Desde então, com o desenvolvimento dos trabalhos e a negociação com outros 

comitês para que fosse instituída a Agência única para a Bacia Hidrográfica do rio São 

Francisco, o número de comitês atendidos aumentou consideravelmente, sendo necessária a 

reestruturação da organização. 

Atualmente, a AGB Peixe Vivo está legalmente habilitada a exercer as funções de Agência de 

Bacia para sete comitês estaduais mineiros, sendo: CBH Velhas (SF5), CBH Alto São 

Francisco (SF1), CBH Entorno da Represa de Três Marias (SF4), CBH Pará (SF2), CBH 

Jequitaí Pacuí (SF6), CBH Paracatu (SF7) e CBH Urucuia (SF8). Além dos comitês estaduais 

mineiros, em 2010 a AGB Peixe Vivo foi integrada como Agência de Águas do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco, CBHSF. 

A AGB – Peixe Vivo tem como finalidade prestar o apoio técnico-operativo à gestão dos 

recursos hídricos das bacias hidrográficas a ela integradas, mediante o planejamento, a 

execução e o acompanhamento de ações, programas, projetos, pesquisas e quaisquer outros 

procedimentos aprovados, deliberados e determinados por cada Comitê de Bacia ou pelos 

Conselhos de Recursos Hídricos Estaduais ou Federais 

De forma sintética, podemos agrupar os objetivos específicos da AGB Peixe Vivo de acordo 

com sua natureza, destacando-se assim de forma abrangente os seguintes itens: 

 

 Exercer a função de secretaria executiva do Comitês; 

 Auxiliar os Comitês de Bacias no processo de decisão e gerenciamento da bacia 

hidrográfica avaliando projetos e obras a partir de pareceres técnicos, celebrando 

convênios e contratando financiamentos e serviços para execução de suas atribuições; 

 Manter atualizados os dados sócio-ambientais da bacia hidrográfica em especial as 

informações relacionadas à disponibilidade dos recursos hídricos de sua área de 

atuação e o cadastro de usos e de usuários de recursos hídricos e; 

 Auxiliar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos na sua área 

de atuação, como por exemplo, a cobrança pelo uso da água, plano diretor, sistema de 

informação e enquadramento dos corpos de água. 

 

A consolidação da AGB – Peixe Vivo representa o fortalecimento da estrutura da Política de 

Gestão de Recursos Hídricos do País, baseada no conceito de descentralização e participação 

dos usuários de recursos hídricos no processo de gerenciamento e planejamento das bacias 
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hidrográficas. 

 

1.3 OS PROJETOS DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL 

Através do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 celebrado em 30 de junho de 2010 entre a 

Agência Nacional de Águas – ANA e a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias 

Hidrográficas Peixe Vivo – AGB Peixe Vivo, entidade delegatária, com a anuência do Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, para o exercício de funções de Agência de água, 

foi publicado no D.O.U em 01 de julho de 2010 e em atendimento à Deliberação CBHSF nº 14, 

de 30 de julho de 2004, que estabeleceu o conjunto de intervenções prioritárias para a 

recuperação e conservação hidroambiental na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, como 

parte integrante do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, propondo ainda a integração entre o 

Plano da Bacia e o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. O 

CBHSF estabeleceu um conjunto de investimentos prioritários a serem realizados na Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco, no período 2004 – 2013, como parte integrante do Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia do rio São Francisco. 

Para cumprir com estas determinações e considerando que a Diretoria Executiva da AGB-

Peixe Vivo ainda se acha em fase de estruturação de sua equipe permanente para 

atendimentos às demandas dos Contratos e Convênios assinados, houve necessidade de 

contratar serviços especializados de consultoria, com o intuito de obter apoio no 

desenvolvimento de Projetos elegíveis no âmbito das ações descritas no Plano de Aplicação 

dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, na bacia hidrográfica do rio São 

Francisco. 

Com o fruto deste trabalho e mediante um processo de levantamento de informações em 

campo, com indicações e intermediações das CCR’s, de análises em escritório, 

complementadas por reuniões com a Direção da AGB Peixe Vivo e com a Direção Colegiada 

do CBHSF foi possível a apresentação e a aprovação, pela Plenária do CBHSF de 22 projetos 

a ser financiados, e em relação aos quais os Termos de Referência deveriam ser elaborados. 

 

1.4 A VERGA ENGENHARIA 

Fundada em 2005, a Verga Engenharia é uma empresa do ramo da construção civil, que tem 

como primor a qualidade dos serviços executados bem como a garantia e segurança nas suas 

obras, com respeito ao ser humano e ampla função social. 

Nesse caminho de oito anos de serviços prestados á comunidade, pode-se destacar várias 

obras executadas, como: construções de escolas públicas, prédios comerciais, casas e 

escritórios, construção e adequação de estradas, pavimentação de vias urbanas, e obras 
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hidroambientais. 

 

2 O PROJETO DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIO 

JATOBÁ 

Todo o arcabouço jurídico e técnico apresentado culminou em 22 projetos de recuperação 

hidroambiental, que foram licitados à empresas de engenharia competentes para serem 

executados. Como fruto deste concurso para execução, coube a Verga Engenharia LTDA a 

execução do projeto referente ao Ato Convocatório Nº009/2012 e ao Contrato 012/2012 

frimado entre a referida empresa e à AGB Peixe Vivo, em nome do CBHSF. 

O Projeto de Recuperação Hidroambiental na bacia do Córrego Jatobá, será desenvolvido no 

município de Buritizeiro, localizado no noroeste de Minas Gerais, encontra-se em área de 

cerrado e integra o conjunto dos municípios mineiros da RMNE – Região Mineira do Nordeste. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE, é o 5º maior município em 

extensão do Estado, com 7.218 km² e uma população de 26.921 habitantes, dados do censo 

do IBGE 2010 . Situa-se às margens do rio São Francisco e da rodovia BR-365, em um dos 

principais eixos rodoviários no que diz respeito à logística de escoamento de produção agrícola 

nacional. A malha rodoviária liga a região às maiores capitais do país, contando também com a 

hidrovia do Rio São Francisco, de Pirapora (MG) à Juazeiro(BA), além da Estrada de Ferro 

Central do Brasil (atualmente desativada). O município é rico em recursos hídricos, que têm 

sido degradados ao longo das últimas décadas em função da inadequada ocupação e uso do 

solo, causando a aceleração dos processos de erosão e o consequente carreamento de solo e 

sedimentos para os cursos d'água, acarretando o assoreamento dos mesmos, com 

consequente diminuição da qualidade e quantidade destes recursos hídricos. 

A área de atuação direta do projeto será a Bacia do Rio Jatobá, mais especificamente no local 

onde foi implantado o Projeto de Assentamento-PA Jatobá, no município de Buritizeiro, em 

Minas Gerais. Além da área do projeto, de 4.289 ha, também foi incluída uma área à montante 

da Lagoa Jatobá, totalizando uma área de intervenção em torno de 6.560ha. 

A destruição da cobertura vegetal em Buritizeiro, para produção de carvão e plantio, 

principalmente, de florestas homogêneas de eucalipto, a dinâmica hídrica passou a ter um 

maior escoamento superficial, provocando o aceleramento da erosão no período úmido, 

acabando por modificar também a estrutura do solo. O município apresenta clima tropical 

úmido a subúmido, com duas estações bem definidas: uma chuvosa e outra seca, portanto, a 

recarga natural por meio das chuvas é descontínua, e desta forma, o volume disponível para as 

plantas é variável. Na Região do Cerrado, esta situação é bastante comum, uma vez que a 

estação seca é bem definida com cerca de 5 meses sem chuvas e, ainda exibindo períodos de 

veranicos. 

Na área proposta para implantação deste projeto existe o Assentamento de Reforma Agrária, o 



VERGA ENGENHARIA 

2-11 
RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA SUB BACIA DO CÓRREGO JATOBÁ 

RELATÓRIO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
SETEMBRO/2013 

PA Jatobá, com 4.289 ha dentro da Bacia do Rio Jatobá e vizinha à sub bacia do Córrego das 

Pedras. O relevo é ondulado, com a presença da Serra do Jatobá entre as duas sub bacias do 

Rio Jatobá e do Riacho das Pedras. Verificou-se o predomínio de solos com a textura arenosa 

e com grande potencial erosivo. A vegetação predominante é do tipo cerrado, com a presença 

de diversas veredas, onde os solos são do tipo hidromórfico, havendo também alguns 

remanescentes de matas ciliares. 

A maior parte da região já foi desmatada para produção de carvão, deixando na sua grande 

maioria o solo exposto. Muitas veredas também estão sendo degradadas, pois são as áreas 

mais utilizadas para agricultura de subsistência, que normalmente é realizada após sua 

drenagem. Boa parte das veredas no Rio Jatobá estão sendo assoreados pelos solos 

carreados pelas chuvas, tendo sua origem, em grande parte, nas estradas feitas sem qualquer 

dispositivo ou medidas para dissipar a energia das águas pluviais e falta de bacias de 

contenção de águas pluviais. 

Em algumas propriedades no entorno foram feitos plantios de eucalipto, mas que não tiveram 

um manejo adequado, contribuindo também para degradação dos solos e assoreamento das 

drenagens, veredas e cursos d'água. 

Verificou-se a existência de voçorocas em diversos pontos, normalmente causadas pelas 

estradas mal conservadas e drenadas, pelos solos expostos em função do desmatamento e 

por águas oriundas das encostas da Serra do Jatobá, causando significativo processo erosivo, 

com surgimento de diversas voçorocas, e o consequente assoreamento das veredas e do rio 

Jatobá. 

A microrregião de Pirapora é constituída por nove cidades: Buritizeiro, Várzea da Palma, Ibiaí, 

Jequitaí, São Romão, Lassance, Riachinho, Santa Fé de Minas e Lagoa dos Patos, tem sob 

sua área de influência, aproximadamente 23.113 km2 e uma população superior a 150.000 

habitantes. 

A degradação do solo e a consequente diminuição na qualidade e quantidade da água na sub-

bacia do rio das Onças constitui-se em grave problema para toda região. A sua geomorfologia, 

com relevo ondulado, e os tipos presentes de solo,favoreceram a aceleração dos processos de 

erosão e o carreamento de grande quantidade de sedimentos para os cursos de água na 

região, principalmente pela falta de adoção de práticas de conservação dos solos utilizados 

para agricultura e pecuária, e pela falta de conservação das estradas rurais. 

Deste modo, desenvolver ações voltadas à adoção de práticas que possam aumentar a 

disponibilidade de água na área rural, principalmente no período seco do ano é uma demanda 

prioritária das comunidades rurais da região, que atualmente são abastecidas com poços 

tubulares que atendem a demanda humana e animal. 

Identificou-se como principais medidas de intervenção para controlar e mitigar os processos 

erosivos e o processo de assoreamento dos cursos de água e das veredas, as seguintes: 
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 Proteção de cabeceiras de nascentes e veredas, com cercamento e medidas de 

conservação do solo em áreas a montante das mesmas. Nestes pontos deverão ser 

construídas cercas com postes de eucalipto tratado, com espaçamento de 2 metros e 

cinco fios de arame farpado; 

 Estabilização e recuperação de áreas degradadas com o terraceamento das mesmas; 

 Adequação de vários trechos de estradas de circulação dentro do assentamento, com a 

construção de terraços, lombadas e bacias de contenção de águas pluviais 

(barraginhas); 

 Educação para as águas e mobilização dos moradores através da realização de 

dias de campo, bem como trabalhos e atividades específicos para mulheres e 

crianças. 

 

Com este trabalho, espera-se alcançar melhorias na qualidade e na quantidade de água 

disponibilizada à população, e utilizada com fins agropecuários, além da diminuição do aporte 

de sedimentos para as drenagens e cursos de água nesta região. 

Contudo, é necessário que se faça um trabalho de orientação e capacitação destes mesmos 

proprietários, de forma a garantir a sustentabilidade do projeto, oferecendo alternativas 

econômicas viáveis e compatíveis com o meio ambiente da região. 

 

3 A MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

A Mobilização Social, no âmbito dos Projetos de Recuperação Ambiental, é uma das medidas 

necessárias à implantação das ações a seremdesenvolvidas. Tanto a sensibilização quanto a 

mobilização social visam garantir a sustentabilidade do projeto, por meio de ações voltadas 

para a disseminação de informações sobre as obras a serem implantadas, a questão ambiental 

e a recuperação dos corpos de água da região.  

O trabalho junto à sociedade constitui um importante fator para que as comunidades 

beneficiadas tomem conhecimento da real importânciado projeto executado e tem como 

objetivo a disseminação da informação.  

Sendo assim, deverão ser desenvolvidos, em todas as etapas do projeto, trabalhos de 

educação ambiental, comunicação, sensibilização e mobilização social utilizando metodologias 

participativas, voltadas para a valorização do meio ambiente e despertando, junto à população 

beneficiada, o sentimento de que são corresponsáveis e parte integrante e fundamental para o 

bom funcionamento do projeto implantado. 

O Termo de Referência para a execução das obras hidroambientais de recuperação da bacia 

do Rio das Onças define duas linhas de ações para a mobilização ambiental, a Edição de 
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Material Gráfico e a Educação Ambiental, Participação e Comunicação Social. 

 

3.1 EDIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 

Elaboração de materiais informativos relacionados ao projeto e contextualizados à realidade 

local, que serão utilizados na mobilização e sensibilização para adesão ao projeto. 

O material elaborado foi destinado prioritariamente às comunidades locais, escolas, 

proprietários de terras e gestores públicos municipais e estaduais. 

Foram elaborados cartilhas e folhetos que apresentem o projeto, os benefícios sociais e 

ambientais com a sua implantação além de praticas de uso e conservação sustentáveis de 

solo. (ANEXO I e II). 

 

3.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Pretende-se valorizar os processos participativos, a partir do envolvimento de agentes 

comunitários, para conhecimento das ações do projeto, acompanhamento da sua 

implementação e para o monitoramento e conservação após a implementação das ações. 

Para tanto, deverão ser programadas visitas técnicas aos locais previamente selecionados, 

escolas da região de atuação, reuniões com atores locais, com representantes das prefeituras, 

dos proprietários de terras. 

Todos os resultados, encaminhamentos e continuidades possíveis do projeto deverão ser 

apresentados às comunidades participantes como forma de fortalecimento de seu 

envolvimento e ampliação das suas ações. 

Ressalta-se que para a execução das obras deverão ser realizadas atividades e reuniões com 

setores específicos das comunidades, como escolas, trabalhadores rurais, comunidades 

envolvidas, prefeituras municipais, proprietários rurais. 

Os relatórios de mobilização social produzidos pela empresa deverão descrever o processo de 

mobilização e envolvimento social, detalhamento das atividades realizadas, as dificuldades 

encontradas, os resultados obtidos e cadastro dos participantes. 

 

3.3 LÓGICA DA MOBILIZAÇÃO 

Com as ações de mobilização, pretende-se valorizar os processos participativos, a partir do 

envolvimento de agentes comunitários, para conhecimento das ações do projeto, 

acompanhamento da sua implementação e para o monitoramento e conservação após a 
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implementação das ações. 

Desse modo, a Verga Engenharia LTDA entende que, se o propósito imediato é garantir o 

direito à informação e à participação ativa durante as atividades de recuperação 

hidroambiental, os esforços não poderiam ser concentrados apenas nas escolas e nas famílias. 

De fato, a criação de condições para que esse propósito se concretize depende da articulação 

de uma rede de comunicação social com os atores e com os formadores de opinião, que 

assegure também o acesso à outras informações ao público alvo e seus familiares, de modo à 

torna-los replicadores das informações recebidas, sensibilizando-os quanto à premissa de que 

as obras são parte das suas vidas, que foram feitas para eles e por eles, e assim, obtermos um 

índice de automanutenção eficaz, após o término das atividades da Verga Engenharia LTDA. 

Assim, se a proteção integral das crianças e dos adolescentes extrapola as funções escolares, 

ela deve ser articulada por meio de ações que integrem as políticas públicas intersetoriais, 

sendo o sistema de educação, por meio das escolas, parte indispensável dessa rede de 

proteção integral. 

 

Figura 3-1: Mapa de mobilização social. 

3.4 PÚBLICO ALVO 

Os trabalhos de mobilização social serão dirigidos às populações das sedes municipais e das 

localidades a serem atendidas pelos Projetos de Recuperação Hidroambiental, observadas as 

EQUIPE DE 
MOBILIZAÇÃO 

FORMADORES 
DE OPINIÃO 

POPULAÇÃO 
EM GERAL 

ATIVIDADES DE 
RECUPERAÇÃO 

HIDROAMBIENTAL 
-BENEFICIÁRIOS- 
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peculiaridades de cada comunidade. 

Segundo recomendações do Manual AGB Peixe Vivo - Diretrizes para Elaboração do 

Programa de Mobilização Social dos Projetos Hidroambientais na Bacia do Rio São Francisco, 

deverão ser identificados e envolvidos os atores relevantes da sociedade local, agentes 

públicos e de entidades de classe e usuários de água, considerando a realidade de cada 

região, a saber:  

 população das sedes municipais e localidades atendidas pelo projeto; 

 população das comunidades rurais beneficiárias do projeto; 

 professores da rede municipal de ensino, agentes comunitários, representantes de 

organizações, de associações, de conselhos e comitês;  

 usuários de água; e  

 representantes da administração pública municipal,das organizações da sociedade civil 

e de programas governamentais de atuação local. 

 

3.5 ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

A área de aplicação das ações coincide com a área do projeto sujeita a intervenções, além das 

comunidades a ela vinculadas (Figura 3-2). 

 

 

Figura 3-2: Mapa de localização das intervenções 
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Pretende-se que as ações de mobilização social, quando da sua execução, ao mesmo tempo 

em que visam à sustentabilidade das ações dosprojetos e obras, também possam garantir a 

inserção social, a disseminação de informações sobre o empreendimento, bem como as boas 

práticas de gestão, proteção e conservação ambiental. Dentro dessas premissas, espera-se 

que, além do conhecimento dos usuários quanto aos benefícios advindos da recuperação 

hidroambiental, promovam a necessária sensibilidade, em cada um dos usuários, para 

conservação das mesmas. 

Além do valor dos bens recebidos, as ações propostas visam, ainda, a formação em toda a 

população residente na área de atuação do projeto, de uma consciência pela proteção e 

manutenção do meio ambiente. 

Outro fator relevante é despertar na população que está envolvida com o trabalho técnico 

social a importância do efeito de multiplicação das informações. Dessa forma serão formados 

diversos Educomunicadores que residem na bacia do rio São Francisco e poderão ajudar em 

trabalhos futuros. 

 

4 ATIVIDADE DE MOBILIZAÇÃO – SEMINÁRIO FINAL 

4.1 METODOLOGIA 

Para a execução deste evento, a metodologia baseou-se na realização conjunta á eventos de 

terceiros que podem auxiliar no trabalho de mobilização e tem contato direto com o público 

alvo. 

Assim, a VERGA ENGENHARIA organizou, com o objetivo de atingir um número maior de 

mobilizados junto com a Associação P.A. São Francisco CEPAV o Seminário Final de Obra 

junto com a Reunião Ordinária da referida associação. 

Desta forma, ficou agendada a reunião para o dia 21 de setembro de 2013, na sede da 

Associação Comunitária do Projeto de Assentamento P.A São Francisco CEPAV, em 

Buritizeiro/MG, com início previsto para as 09h30. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Objetivo: entrega formal das intervenções à comunidade, com orientações para as suas 

proteções e manutenções. 

 Data: 21/09/2013 

 Horário: 09:30 
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 Local: Sede da Associação P.A. São Francisco CEPAV 

 

 

4.3 MEMÓRIA DA REUNIÃO 

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e treze, reuniram os moradores do projeto 

de assentamento São Francisco CEPAV para reunião final do projeto de recuperação 

hidroambiental do córrego Jatobá. Estiveram presentes na reunião o Sr. Thiago Campos, 

Representando a AGB Peixe Vivo, Leandro Mendes Ferreira, funcionário e diretor da Verga 

Engenharia, empresa executora da obra, Carlos Roberto da Emater- MG, Adelson Toledo 

secretario do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jequitaí, Pacuí e trecho do São Francisco, 

Gustavo Lima Mendonça do SAAE Buritizeiro e CODEMA Buritizeiro, Sílvia Friedman e José 

Valter Alves, do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco Além dos moradores da 

comunidade. 

 

 

Foto 4-1: Presentes na Reunião 
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Os trabalhos foram iniciados com uma oração, em seguida foi feito apresentação dos 

participantes. O Sr. José Valter falou sobre as obras de recuperação Hidroambiental do 

Córrego Jatobá, Thiago Campos da AGB peixe vivo falou dos recursos da cobrança pelo uso 

da água. O Sr. Rodrigo Dhryell Santos, Engenheiro Ambiental falou sobre o uso racional da 

água e fez uma breve reflexão sobre os comitês de bacia, o parlamento das águas. 

 

 

Foto 4-2: José Valter (CBHSF em sua fala) 
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Foto 4-3: O Sr. Thiago Campos (AGB Peixe Vivo) em sua fala 

O Engenheiro Agrônomo Carlos Roberto da Emater-MG de Buritizeiro falou da importância das 

veredas no município de buritizeiro e para o P.A São Francisco e o CEPAV. O Sr. José 

Graciano falou da importância do cercamento das nascentes e veredas para a recuperação 

córrego jatobá e veredas. 

O sr. Antônio Lima Godoy, denunciou que tem morador ou uma pessoa que está cortando os 

arames da cerca de proteção construída dentro do escopo do projeto de recuperação 

hidroambiental do córrego Jatobá e que providências deveriam ser tomadas. 

Em determinado ponto da reunião, um senhor denominado Marcílio que se apresentou como 

representante do presidente do Sindicato tentou tumultuar a reunião. Utilizando de ofensas aos 

visitantes e palavras de baixo calão, este senhor causou a interrupção do seminário por alguns 

minutos, mas o presidente do CEPAV solicitou que o mesmo fizesse uso da palavra, mas sem 

ofensas aos que ali estavam presentes. O Sr. Gustavo falou sobre o trabalho SAAE no 

município e a Sr.ª Silvia Friedmam Representante da diretoria do CBHSF agradeceu a todos 

parabenizando os moradores da comunidade. 
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Foto 4-4: Sra. Silvia Friedman (CBHSF) em sua fala 

Por fim, o Sr. Thiago Campos agradeceu aos presentes, parabenizou a todos pelos trabalhos e 

fez o encerramento da reunião, que ainda contou com um almoço oferecido pela Verga 

Engenharia e com o sorteio de brindes doados por empresas que trabalharam junto com a 

Verga durante a execução da obra. 
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Foto 4-5: Almoço oferecido aos participantes e sorteio de brindes 

 

5 CONCLUSÃO 

A Verga Engenharia foi firme em todos os momentos na sua posição de assegurar a qualidade 

do serviço que foi executado e na necessidade da sociedade participar ativamente na 

manutenção deste projeto, como forma de assegurar sua perpetuação e função 

socioambiental. 

Não houveram problemas durante os trabalhos de mobilização, sendo que todas as entidades 

mobilizadas foram prestativas no desenvolvimento do trabalho. 

A reunião de encerramento foi uma confraternização extremamente satisfatória e emocionante 

no sentido de observar claramente que os anseios de grande parte dos beneficiários foram 

alcançados, e estes deixaram claro o interesse em receber novos projetos do CBHSF e da 

AGB Peixe Vivo. 
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ANEXO 1 – BANNER DE DIVULGAÇÃO 
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ANEXO 2 – PANFLETO 
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ANEXO 3 – LISTAS DE PRESENÇA 



VERGA ENGENHARIA 

6-26 
RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA SUB BACIA DO CÓRREGO JATOBÁ 

RELATÓRIO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
SETEMBRO/2013 



VERGA ENGENHARIA 

6-27 
RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA SUB BACIA DO CÓRREGO JATOBÁ 

RELATÓRIO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
SETEMBRO/2013 



VERGA ENGENHARIA 

6-28 
RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA SUB BACIA DO CÓRREGO JATOBÁ 

RELATÓRIO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
SETEMBRO/2013 

 

  



VERGA ENGENHARIA 

6-29 
RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA SUB BACIA DO CÓRREGO JATOBÁ 

RELATÓRIO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
SETEMBRO/2013 

ANEXO 4 – CONVITE 
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ANEXO 5 – PROGRAMAÇÃO 

 

 

  



VERGA ENGENHARIA 

6-31 
RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA SUB BACIA DO CÓRREGO JATOBÁ 

RELATÓRIO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
SETEMBRO/2013 

ANEXO 6 – CARTAZ DE DIVULGAÇÃO 

 

 


