
No dia 29 de maio foi lançado
em Campo Belo o serviço de ela-
boração dos projetos de sanea-
mento ambiental da região do
lago de Furnas. O lançamento
contou com presença do presiden-
te de Furnas, Carlos Nadalluti Fi-
lho,  do ministro das Comunica-
ções, Hélio Costa, do diretor da
Copasa Diego Andrade, prefeitos
e vereadores da região, deputados
estaduais e federais e lideranças.

"Depois que os projetos forem
elaborados, vamos buscar recur-
sos para a execução das obras",
explicou o presidente da ALAGO,
Nelson Lara.

Em julho, o ministro das Ci-
dades, Márcio Fortes, se reuniu
como o diretor nacional de Água
e Esgoto do Ministério, Márcio
Galvão, e o secretário executivo
da ALAGO,  Fausto Costa, para o
nivelamento das informações so-
bre o andamento da elaboração
dos projetos executivos de sanea-
mento ambiental.

Na reunião, eles conversaram
sobre a elaboração de 29 projetos
de tratamento de esgoto, 10 de
destinação adequada de resíduos
sólidos e 13 de drenagem pluvial
urbana, atendendo assim a 52
municípios.

ALAGO PRIORIZA SANEAMENTO AMBIENTAL

Ministro Hélio Costa prestigiou a
região no lançamento dos projetos

Lançamento acontece
em Campo Belo

Lideranças nacionais e regionais participam do lançamento em Campo Belo

Nelson Lara assina ordem para
início dos projetos

A ALAGO empreendeu diversas
ações em 2009. Uma das mais im-
portantes foi o processo de elabo-
ração dos projetos para obras de sa-
n e a m e n t o
ambiental
em 52 mu-
nicípios do
entorno do
lago de
Furnas.

No final
de 2008, a
associação
já havia
conseguido
recurso de
R$ 3,9 milhões de Furnas Centrais
Elétricas para estes projetos execu-
tivos. E os primeiros levantamen-
tos começaram a ser feitos. No iní-
cio de 2009, a empresa Planex En-
genharia foi escolhida, por meio de
concorrência pública, para elabo-
rar os projetos.

No dia 8 de maio foi assinado em
Belo Horizonte documento de for-
maliza o investimento de R$ 3,9
milhões da Copasa na elaboração
dos projetos executivos de sanea-
mento básico. O recurso
complementa verba liberada por
Furnas Centrais Elétricas.

A soma dos dois recursos está
tornando possível a elaboração de

projetos de tratamento de esgoto,
destinação adequada de resíduos
sólidos e drenagem pluvial urbana,
nesta ordem de prioridade.

O proje-
to conta
ainda com
o apoio do
Ministério
das Cida-
des, da
S E D R U ,
FórumLago
e Prefeitu-
ras da re-
gião. Os
projetos pa-

ra obras de saneamento ambiental
darão aos prefeitos referências para
solucionar os problemas apontados
pelas populações dos municípios
nos Planos Diretores Partici-
pativos, que foram feitos entre 2007
e 2008.
Participaram da assinatura do con-
vênio da sede da Copasa, o então
presidente do órgão Márcio Nunes,
secretário de Desenvolvimento Re-
gional e Política Urbana Dilzon
Melo, presidente da ALAGO e pre-
feito de Guapé Nelson Lara, dire-
tor da Copsa Diego Andrade, con-
selheiro da Copasa Ângelo Leite Pe-
reira, deputados federais, deputados
estaduais, prefeitos.

Márcio Nunes, Dilzon
Melo e Nelson Lara
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Quando assumi a presidência da
ALAGO, logo pensei no grande de-
safio que seria dirigir uma entida-
de que vem crescendo a cada ano e
ampliando sua atuação nos mais
diferentes setores.

E o desafio realmente foi gran-
de desde o início. Ao terminar este
primeiro ano de mandato como pre-
sidente, posso afirmar que aprendi
muito e que pude contar com o
apoio de todos os prefeitos associa-
dos, os funcionários, as lideranças
regionais, os técnicos, os parceiros.
Cada um contribuiu de alguma for-
ma.

Para o próximo ano, vamos con-
tinuar com nossas lutas, nossas
metas e nossas prioridades. E va-
mos encarar todos os novos desafi-
os que surgirem. Em 2010 teremos
a finalização do Plano Diretor da
Bacia Hidrográfica do Lago de
Furnas e também boa parte dos

Projetos para as obras de sanea-
mento ambiental.

São duas grandes tarefas a cum-
prir em favor de toda a região. Te-
nho certeza que, para isso, vou con-
tinuar contando com a ajuda dos
colegas prefeitos e todos os que se
interessam pelo desenvolvimento
da nossa região de Furnas.

Vamos reforçar mais ainda nos-
sa atuação política para que resul-
te em ações efetivas. Vamos nos
capacitar cada vez mais para atu-
ar em todas as áreas. Tenho certe-
za que, juntos, vamos alcançar to-
dos os nossos objetivos.

Este informativo é uma presta-
ção de contas desse ano excepcio-
nal de 2009. O ano em que obtive-
mos vitórias, que crescemos en-
quanto associação representativa.

Eu convido a todos para lerem
este retrospecto, que fica como um
registro das ativdades da ALAGO.

E também quero, desde já, convo-
car a todos da região para que, no
ano que vem, possamos trabalhar
juntos novamente.

Nelson Alves Lara, Prefeito de
Guapé e Presidente da ALAGO

No dia 23 de janeiro de 2009, a
ALAGO  realizou a eleição de sua
Diretoria para o biênio 2009/2010.
A eleição foi realizada em Alfenas,
com a presença de prefeitos ou seus
representantes.

O presidente eleito reforçou seu
objetivo de continuar trabalhando
pelas metas que norteiam a atua-
ção da ALAGO, como saneamento
básico, preservação ambiental, de-
senvolvimento do turismo, piscicul-

DIRETORIA
tura e representação política da re-
gião junto aos Governos Federal e
Estadual.

"Nós prefeitos devemos continu-
ar unidos, porque só assim a região
será forte e teremos voz lá fora.
Temos de ser respeitados. Nossa
principal luta tem de ser política,
para conseguirmos recursos, pro-
jetos e obras para os municípios da
região", disse aos presentes Nelson
Alves Lara.

Diretoria eleita para
o biênio 2009/2010
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Em abril de 2009, a ALAGO lan-
çou projeto de elaboração do Plano
Diretor da Bacia Hidrográfica do
Lago de Furnas, contemplando 52
municípios da região. A execução
é da Fupai (Fundação de Pesquisa
e Assessoria de Itajubá), ALAGO
(Associação dos Municípios do
Lago de Furnas) e Forum Lago
(fórum das instituições de ensino e
pesquisa para o desenvolvimento do
lago de Furnas), com acompanha-
mento pelo CBH Furnas (Comitê
de Bacia do Entorno do Lago de
Furnas) e Igam (Instituto Mineiro
de Gestão das Águas). Os recursos

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS

da ordem de R$ 700 mil são do
Fhidro (Fundo de Recuperação,
Proteção e Desenvolvimento Sus-
tentável das Bacias Hidrográficas
do Estado de Minas Gerais).

O plano, que ficará pronto em
2010, fará um levantamento com-
pleto de todos os recursos hídricos
da região, indicará problemas,
apontará potencialidades e fará su-
gestões de ações integradas em vá-
rias áreas, como meio ambiente e
turismo, por exemplo.

Campo Belo foi sede, em 2 de ou-
tubro, de uma consulta pública so-
bre o Plano Diretor de Recursos

Hídricos. Os pesquisadores apre-
sentaram um diagnóstico da atual
situação de toda a bacia, abordan-
do aspectos como hidrologia,
demografia, clima, vegetação e re-
levo, fauna, usos do solo e legisla-
ções relacionada à água. Também
consideram a qualidade da água.

Os participantes puderam dar
opiniões e sugestões ao plano dire-
tor, que agora está em fase de prog-
nóstico. Para esta fase também ha-
verá uma consulta pública. E o
mesmo acontecerrá na última eta-
pa, que é o plano diretor propria-
mente dito.

Pesquisadores mostraram um diagnóstico geral da bacia hidrográfica

Turismo: prioridades definidas
Um dos eixos de atuação da ALAGO é
o desenvolvimento do Turismo. Para
isto, conta com o apoio da secretária
de Estado de Turismo, Érica
Drumond, que já visitou a região e a
definiu como um dos principais des-
tinos turísticos do Estado.
Graças à parceria entre ALAGO e
Setur, várias ações já foram empre-
endidas, como a realização de ofici-
nas, por exemplo.
Em breve será assinado convênio
para a criação da logomarca da Rota
Turística Lago de Furnas.

Também será elaborado um roteiro
turístico da região. Estas duas ações
vão, definitivamente, colocar o lago
e seu entorno no caminho para o de-
senvolvimento do turismo regional.
Além disso, a associação vem reali-
zando, por meio de sua Câmara Téc-
nica de Turismo, reuniões em diver-
sos municípios, sempre com foco no
planejamento de atividade turística
em toda a região, de forma a valori-
zar e tornar conhecido todo o poten-
cial da região.

Secretária de Estado de
Turismo, Érica Drumond
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A demarcação de 15 parques
aquícolas no reservatório de Furnas
pelo Ministério da Pesca e
Aquicultura não contemplou os
criatórios já existentes. Por isso, a
ALAGO, em parceria com a
Emater-MG, iniciou em agosto des-
te ano uma ação para que MPA
faça um novo levantamento das
áreas.

A associação desenvolve desde
2004 um programa de piscicultu-
ra em tanque-rede, que seria enor-
memente prejudicado se os pisci-
cultores participantes não pudes-
sem mais exercer a atividade.

A demarcação dos parques
aquícolas e as dificuldades de regu-
larização dos criatórios de peixes já
existentes foram temas de diversas
reuniões e também de um debate
público.

No dia 20 de outubro foi reali-
zado um debate público em Alfenas
para tratar do mesmo assunto. Um
documento foi apresentado, mos-
trando a situação da região em re-
lação à pisicultura e pedindo um

ra, Carlos Luciano Bazaga, e Fama,
Jean Carlo Roupa Prado.

Do Ministério da Pesca vieram
os técnicos Rodrigo Rouback e
Lucas Carneiro. Participaram ain-
da agrônomos e técnicos da
Emater, professores da Faculdade
de Ciências Políticas da UFMG, pro-
fessores da Unifenas, vereadores, se-
cretários municipais, piscicultores,
usuários do Lago de Furnas e alu-
nos da escola estadual Dr. Emílio
da Silveira.

ALAGO PEDE NOVA DEMARCAÇÃO
DE PARQUES AQUÍCOLAS

novo estudo de áreas para a ativi-
dade.

Durante o debate, o presidente
da ALAGO, Nelson Lara, resumiu
a situação: "O Ministério fez esta
demarcação sem consultar a re-
gião, mas nós é que conhecemos a
situação. Temos muitos criadores
de peixe tirando seu sustento da ati-
vidade, são pequenos e se perderem
o trabalho não terão como sobre-
viver."

Participaram do debate os pre-
feitos de Guapé, Nelson Lara;
Alfenas, Pompilio Canavez; Boa
Esperança, Jair de Oliveira;
Capitólio, José Cirilo; Coqueiral;
Rossano Oliveira; São José da Bar-

Região participa de Feira
e Congresso de Municípios

No início deste ano a região co-
memorou uma grande vitória: a
promulgação pelo governador
Aécio Neves da alteração do Art. 10
da Lei 14.309, o que significa que a
área de preservação obrigatória às
margens do lago de Furnas passa a
ser de 30 metros e não de 100, como
acontecia anteriormente.

Os deputados estaduais e o go-
vernador se sensibilizaram com os
apelos e argumentos da região. Já
conhecida como Lei dos 30 metros,
este dispositivo permite o uso raci-
onal e sustentável de uma maior
faixa de terra para projetos de agri-
cultura e turismo, principalmente.

Estudo conjunto da Emater e
IEF (Instituto Estadual de Flores-
tas), com apoio da ALAGO, mos-
tra que uma faixa de 30 metros bem
preservada, utilizada de forma
consciente e fiscalizada
perioridicamente, traz mais bene-
fícios ao meio ambiente.

O projeto é de iniciativa dos de-
putados Antonio Carlos Arantes,
Domingos Sávio e José Henrique.

VITÓRIA
DA REGIÃO

Nelson Lara presidiu o debate

Estande da ALAGO é ponto de
encontro de lideranças

Diversos produtores já
preservam a faixa de 30 metros

Todos os anos, a ALAGO participa
do Congresso Mineiro de Municí-
pios e da Feira para o Desenvolvi-
mento dos Municípios. A associa-
ção monta um estande no
Expominas, que se torna um cen-
tro de referência para prefeitos, ve-
readores e lideranças da região,
além de deputados, senadores e di-
versas autoridades.

A ALAGO e a Caixa Econômica
Federal, com apoio da Sedru (Se-
cretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Regional e Política Urbana),
assinaram termo de cooperação
técnica para a criação da Rede de
Assistência Técnica.

O objetivo é promover a quali-
dade da gestão pública aos profis-
sionais dos municípios da região.

ALAGO e CEF criam
rede de assistência

Entre as ações estão o fortaleci-
mento da gestão pública; o plane-
jamento urbano e integração das
políticas públicas; a gestão urbana
e territorial sustentável em meio
ambiente, saneamento, infra-es-
trutura, habitação e planos direto-
res e os consórcios intermunicipais
de assistência técnica e desenvolvi-
mento sustentável.


