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Boletim sobre a Ação Eco Cuencas nas Bacias Hidrográficas dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Outu

Eco Cuencas participa de evento organizado pela RIOB durante a 22ª Co
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança d

Pensar no futuro ao planejar e implantar a gestão
dos recursos hídricos foi a principal questão defendida no 9º Encontro Internacional sobre a Iniciativa
para a Governança da Água, promovido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), na França, entre os dias 3 e 4
de Julho.
Representantes da Ação Eco Cuencas, da Agência
das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ, além de diversas
outras entidades como ANA (Agência Nacional
de Águas) e o OIEAU (Escritório Internacional
da Água) participaram do evento.
O encontro teve uma sessão inteira dedicada
ao projeto piloto das Bacias PCJ dentro da Ação
Eco Cuencas, que discutiu o aprimoramento de
recursos hídricos na América Latina e a adaptação
diante das mudanças climáticas.
“Se não agirmos agora e não tivermos planejamento, teremos problemas, porque as mudanças
climáticas estão em curso. A Ação Eco Cuencas
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Primeira etapa da revisão do Plano das Bacias PCJ
servirá de base para metas e ações até o ano de 2035
A consulta pública da primeira etapa da revisão do Plano das Bacias Piracicaba, Capivari e Jundiaí, realizada em agosto com a apresentação do
diagnóstico durante consulta pública na Câmara Municipal de Campinas,
servirá de base para planejar e fundamentar as metas necessárias até 2035
para a recuperação e conservação dos recursos hídricos nas Bacias PCJ.

ECO

O evento foi promovido pela Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ e reuniu mais de 90 pessoas, entre representantes de diversas entidades, prefeituras e do Ministério Público. A execução técnica desse trabalho está
sendo feita desde agosto de 2016 pelo Consórcio Profill-Rhama, de Porto
Alegre (RS), ganhador da licitação realizada pela Agência das Bacias PCJ,
com a supervisão da Coordenação de Sistema de Informação, formada
pelo Boletim
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Hidrográficas
dos
Diogo Bernardo Pedrozo.
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Eco

Outu
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Disseminando conceitos!

ECO
Boletim sobre a Ação Eco Cuencas nas Bacias Hidrográficas dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Outu

Eco Cuencas participa de evento organizado pela RIOB durante a 22ª Co
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Em Florianópolis, REBOB coloca em pauta a gestão
diante das mudanças climáticas

Também estivemos no Fórum Brasil de Gestão Ambiental,
em Campinas.

Entre 10 e 12 de Julho, na Expo Dom Pedro, em Campinas, aconteceu
o Fórum Brasil de Gestão Ambiental, iniciativa quadripartite que realizou palestras, workshops, fóruns, debates, câmaras técnicas, rodadas
de negócios, exposições e feira, com realização de apoiadores, patrocinadores e convidados, entre eles a ANAMMA – Associação Nacional de
Órgãos Municipais de Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente, FNP
- Frente Nacional de Prefeitos, Programa Cidades Sustentáveis, CDP –
Carbon Disclosure Project, SINDIRREFINO, CB27 – Fórum das Capitais
Brasileiras, ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, ABEMA –
Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, SOS
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Em nota, o Ministério do Mei
Durante o encontro, os países desenvolvidos reafirmaram a COP 22 representa um “pont
meta de mobilizar 100 bilhões de dólares por ano para obrigações definidas no Acord
ajudar no financiamento de projetos climáticos, melhorar a do Brasil na COP 22 contou
capacidade no enfrentamento dos problemas e a tecnologia representantes do governo,
em todo o mundo. A intenção básica é limitar o aumento da universidades, de entidades pri
temperatura global em, no máximo, até 2°C em relação às As metas do Brasil, apresenta
temperaturas observadas no período pré-industrial, sendo o intenção de reduzir em 37% as e
ano de 2100 o prazo máximo para atingir essa. O então estufa até 2025, com indicativ
secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, elogiou 2030, na comparação com os ní
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o resultado da COP 22 e apontou que todos os países devem
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entender que ações contra a mudança climática são
Reportagens:
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saúde e bem-estar de todos os cidadãos do planeta.
Kaique Barretto
FIQUE SAB
O documento final da COP 22 encerra com um pedido de
Luiz Biajoni
solidariedade entre as nações para que se dê “esperança e Para saber mais sobre o evento
Fotos: Acervo da Agência das Bacias PCJ
oportunidade para as gerações atual e futura”.
Apoio editorial: Parla Assessoria!
Clique aqui.
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