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Ofício 257/2019 – CBHVG - SOLICITAÇÃO 
                                   

Montes Claros (MG), 03 de dezembro de 2019. 
 
Ao Senhor   
ANIVALDO DE MIRANDA PINTO 

Presidente 
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF 
Avenida Dr. Antônio Gomes de Barros, 625 – Maceió/AL  
MACEIÓ/AL 

 
 

                                                                                   

ASSUNTO: Solicitação de Realização de Oficina de Sustentabilidade Hídrica no Semiárido, no 
contexto da bacia do rio Verde Grande. 
 
 
 
           Senhor Presidente, 

 

Com respeitosos cumprimentos, e já em tratativas inerentes à relação entre o CBH Verde 

Grande e o CBH São Francisco, reforçamos conforme já é de conhecimento do Senhor, que a bacia 

do rio Verde Grande apresenta um contexto complexo e desafiador caracterizado pelo crescente 

aumento da demanda por uso da água em contraste à progressiva diminuição da oferta hídrica.  

 

Esse cenário, além de engendrar conflitos pelo uso dos recursos hídricos, apontam também 

para a necessidade urgente de aperfeiçoar e disseminar alternativas sustentáveis de uso e gestão 

das águas. 

 

Em face disso, ao tempo em que, prontamente, exaltamos a iniciativa do CBH São Francisco 

em promover a “Oficina de Sustentabilidade Hídrica no Semiárido”, realizada nos dias 07 e 08 

de novembro em Petrolina/PE, REQUEREMOS do senhor que um evento com o mesmo escopo seja 

realizado na bacia do Verde Grande, sugestivamente no 1º semestre do ano de 2020, nesta cidade 

de Montes Claros, e se possível, prestigiando os profissionais da região para palestrarem neste 

evento. 

 

Ressalta-se que essa solicitação é propícia, pois além de atender aos anseios dos usuários e 

atores da bacia, no que tange ao compartilhamento de experiências ante ao enfrentamento da crise 

hídrica por que perpassa a região, acredita-se que efetivos resultados podem ser gerados em prol 

da melhoria da quantidade e qualidade das nossas águas. 

 

Assim, sem o mais a tratar, na certeza da presteza de sempre, antecipamos agradecimentos, 

colocando-nos à disposição para quaisquer informações adicionais. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Dirceu Colares Moreira 

Presidente CBH Verde Grande 

http://www.verdegrande.cbh.gov.br/

