Relato da 3 ª Reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da CTPI – CBH
Paranaíba

A 3ª Reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental aconteceu no dia 9 de maio de
2014, nas dependências da Vale Fertilizantes (Mina), localizada no município de Catalão GO.
A coordenadora abriu a reunião agradecendo a Analista Ambiental Verônica Nogueira Peres,
representante do Segmento de Usuários nesse GT, pela disponibilização do espaço físico,
solicitou que os presentes se auto apresentassem e passou a palavra para a O Sr. Bruno Rocha
Cardoso, colaborador da Vale Fertilizantes para que ele coordenasse a apresentação do vídeo
institucional da empresa. Em seguida a coordenadora apresentou a pauta e o palestrante
convidado Prof. Dr. Sylvio Andreozzi, coordenador da CTPI do CBH Paranaíba, lhe passando
a
palavra.
O tema da primeira palestra do Prof. Dr. Sylvio teve como tema o Plano de Recursos Hídricos
do CBH Paranaíba com destaque para o diagnóstico da bacia hidrográfica. A metodologia
utilizada por ele foi “exposição dialogada”, o que estimulou a participação e o envolvimento
das pessoas presentes. Ele destacou a realidade ambiental da bacia e a importância do
processo de Educação Ambiental, de forma participativa, principalmente a participação dos
municípios da bacia, com vistas à revisão do Plano de Recursos Hídricos. Os pontos mais
frágeis foram: ”voçorocas”, pela falta de manejo adequado do solo; invasão de espécies
exóticas, com destaque para o mexilhão dourado; perda de biodiversidade, em função do
desmatamento, falta de áreas de preservação permanentes, poucas Unidades de
Conservação; ausência de corredores ecológicos ligando fragmentos de vegetação nativa;
falta de saneamento e epidemias de dengue; inundações e enchentes. Alguns membros e
convidados contribuíram informando realidades atuais, como conflitos pelo uso da água
entre irrigantes, abastecimento público e setor hidrelétrico.
Na sequência, o Prof. Dr. Sylvio apresentou o Programa G.1 do Plano de Recursos Hídricos
destacando que recursos financeiros para a execução do Plano de Educação Ambiental será
disponibilizado somente após definida a cobrança pelo uso da água na bacia.
Após o intervalo para almoço, o Prof. Dr. Sylvio apresentou o resultado da Oficina de
Planejamento Estratégico do CBH Paranaíba, realizado no ano de 2013, em Rio Quente – GO,
destacando o trabalho do grupo Educação Ambiental, Capacitação e Comunicação: realizar
eventos (congressos, seminários, encontros. etc.) e participar de outros eventos (ENCOB,
Congressos Estaduais e Nacionais, etc.); criar uma rede de educadores ambientais da bacia;
participar de redes estaduais e nacional já existentes; divulgar as atividades do Comitê na
imprensa e demais mídias da bacia hidrográfica. Ele enfatizou que, para o GT EA, está
assegurado o fomento e apoio no Regimento Interno do Comitê e no Plano de Recursos
Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba.
Ele encerrou sua participação na reunião agradecendo o convite e se colocando à disposição
dos membros.
A coordenadora Kharen de Araújo Teixeira e a representante do Segmento Poder Público
municipal - Prefeitura de Buriti Alegre - Sra. Helenir Serabion Cobra, agradeceram ao Prof.
Dr. Sylvio pela sua participação na reunião; a Sra. Verônica entregou a ele e aos demais

participantes um brinde da Vale Fertilizantes, convidando a todos e todas para participarem
da Festa do Rosário em Ouvidor.
Na sequência o grupo continuou os trabalhos, definindo:
1 - a realização de reunião extraordinária do GT no dia 26 de junho do 2014, na cidade de
Itumbiara- GO, onde será apresentado a legislação específica de Educação Ambiental
(Política Nacional de EA, Programa Nacional e Estaduais (MG, GO, DF e MS) de EA, indicou a
Analista Ambiental e Advogada da Vale Fertilizantes, Sra. Almê Paula Pereira para
palestrante convidada e a Assessora de Imprensa do CBH Paranaíba, Jornalista Simone
Neves, para nos apresentar a Educomunicação. Ficou definido também que todos os
membros do GT preencham, antecipadamente, a planilha que será enviada e a apresente na
reunião extraordinária do GT EA;
2 – que a Assessoria de Imprensa do CBH Paranaíba faça a divulgação de todas as reuniões
dos GTs na imprensa e demais mídias da bacia hidrográfica e participe das mesmas.
A convite da Sra. Verônica os participantes conheceram o processo de trabalho na mina da
Vale Fertilizantes e o Jardim Filtrante.
A reunião foi encerrada as 17h.
Essa reunião contou com a participação dos membros:
1- Segmento Poder Público Municipal: Helenir Serabion Cobra (Prefeitura de Buriti Alegre
– GO)), Pedro Paulo Marques (Prefeitura de Monte Carmelo-MG), João Paulo F. Honório
(Prefeitura de Goiatuba-GO) e de Arlete Gomes Rosa (Prefeitura de Uberlândia-MG);
2- Segmento Usuários: Verônica Nogueira Peres (Vale Fertilizantes –GO);
3- Sociedade Civil: ONGs: Kharen de Araújo Teixeira (Pró Águas do Cerrado –GO), Cássia
Botelho Vieira (MOVER –MG); Leila Ferreira de Rezende (Associação Pomar – MG).
Não justificaram ausências:
1- Segmento Usuários: Reginaldo Passos (COMIGO – GO).
2- Sociedade Civil: OTEP: Maria Beatriz J. Bernardes (UFU).

Justificativa de ausência:
Segmento Poder Público Estadual: Cláudia Maria Ramos Nascimento (IGAM), Segmento
de Usuários: Neide Aparecida Tavares Gonçalves (Rio Quente Mineração), Mariusa
Aparecida Lima Santos (SANEAGO).
E dos convidados:
Rio Quente Mineração: Thais Aparecida Siqueira
Vale Fertilizantes: Ludmila Fidelis Borges, Aline de Paula Pereira, Matheus Salviano
Bessa Ferreira, Bruno Rocha Cardoso, João Victor de Souza.
CTPI: Sylvio Luiz Andreozzi
Catalão, 09 de maio de 2014.
Leila Ferreira de Rezende
Relatora do GT EA

