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MEIO AMBIENTE

Com investimento de 21 milhões, programa de
revitalização do Rio São Francisco completa 10 anos
DIVULGAÇÃO/SEAPA

As ações do Programa de Revitalização do

Rio São Francisco na área mineira da bacia
completam 10 anos. Ao longo desse tempo,
as intervenções de proteção de nascentes,
áreas de matas ciliares e topos de morro, a
adequação ambiental de estradas vicinais e
a construção de barraginhas para captação
de águas de chuva foram desenvolvidas em
105 municípios, envolvendo recursos de
aproximadamente R$ 21 milhões. O
trabalho é resultado da parceria entre
o Governo de Minas Gerais, por meio
da Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa) e Emater-MG, e o
Ministério da Integração Nacional, via
Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e Parnaíba (Codevasf).
Bacias para captação de águas de chuva foram desenvolvidas em 105 municípios
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Uso de cateter hidrofílico
é defendido em audiência
pública na ALMG
A criação de um grupo de trabalho destinado a
elaborar protocolo capaz de viabilizar, na esfera pública de saúde, a oferta de cateter hidrofílico para pessoas com retenção urinária crônica
foi a principal deliberação da audiência pública
conjunta das comissões de Saúde e de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência da
Assembleia Legislativa (ALMG), realizada na
segunda-feira (11). A reunião teve por objetivo
debater as formas e as condições de tratamento oferecidas pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) às pessoas com deficiência que apresentam bexiga neurogênica. (Página 2)
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DIVULGAÇÃO/SEDA

Representantes do Governo do Estado e das prefeituras beneficiadas durante a solenidade de entrega, em Belo Horizonte

Mariana e Senhora dos Remédios recebem tanques de leite
O Governo de Minas Gerais, por meio
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Agrário (Seda), realizou na segunda-feira (11),
em Belo Horizonte, a entrega de tanques de
resfriamento de leite para os municípios de
Mariana (Território Metropolitano) e Senhora
dos Remédios (Território Vertentes). Ao todo,

foram doados quatro tanques (dois para cada
prefeitura), com capacidade de 2 mil litros
cada um. A ação é estratégica para garantir a
qualidade, dar suporte e apoio à pequena
produção de leite, sendo fundamental para o
desenvolvimento rural a partir da agricultura
familiar. (Página 3)

