Alago conclui projetos de
saneamento ambiental

Prefeitos e lideranças entregaram os projetos de saneamento ao Ministério das Cidades
Foram dois anos de trabalho intenso, mas a região agora pode comemorar a conclusão dos projetos de
saneamento ambiental. Municípios do entorno do lago de Furnas já possuem projetos de tratamento de
esgoto, destinação adequada de resíduos sólidos e drenagem pluvial urbana.

Os municípios da ALAGO já dispõem de um site
de divulgação institucional sobre turismo.
O www.lagodefurnas.tur.br, contém
informações sobre destinos, atrações e roteiros.
A logomarca ao lado foi criada para
identificação uniformizada do "Mar de Minas".
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Conquista regional
Ao término deste mandato como presidente da ALAGO, acredito que entre as
várias conquistas que alcançamos, uma
das principais é a conclusão dos projetos
de saneamento ambiental. Nada menos
que 52 municípios da região já podem
contar com projetos de tratamento de esgoto, destinação adequada de resíduos
sólidos ou drenagem urbana.
Isto nos enche de esperança, pois agora poderemos partir em busca de recursos para a execução das obras tão necessárias a toda região para dar melhor qualidade de vida às comunidades e visitantes. Tenho certeza que em breve a região
será um canteiro de obras.
A elaboração destes projetos exigiu esforço, união de forças, paciência e determinação. Sem isso e sem as parcerias
que firmamos, não teríamos conseguido.

Mas estamos orgulhosos desta conquista. É claro que temos muito trabalho ainda pela frente e muitas lutas a empreender. Todos os prefeitos da região, lideranças, parceiros e colaboradores sabem
que nossa batalha pelo desenvolvimento
é contínua e não vamos desistir nunca.
Gostaria de destacar também nossa
luta pela implementação da hidrovia
Lago de Furnas, ligando inicialmente os
municípios de Formiga e Alfenas. Tudo
começou como um sonho defendido pelo
nosso amigo, ex-presidente da ALAGO,
ex-prefeito de Alfenas e agora deputado
estadual Pompilio Canavez.
Conseguimos despertar a atenção para
o assunto, promovemos seminários com
presenças importantes dos Governos Federal e Estadual, e agora será liberado
recurso para um estudo de viabilidade

Região quer nova demarcação
para os Parques Aquícolas

técnica, econômica e ambiental. Nossa
meta é que esta hidrovia esteja em operação já em 2014.
Meu mandato chega ao fim. Foram
dois anos de aprendizado, idas e vindas.
O saldo, na minha visão, é positivo.
A soma do trabalho de todos resultou em
projetos e realizações.
ALAGO se mantém como fator de
união de todo o entorno do lago de
Furnas. Por isso, encerro este período
com a sensação de missão cumprida, mas
sabendo que nós podemos avançar ainda mais nos anos que virão.
Para isto, convoco todos a mantermos esta união em defesa dos interesses
dos nossos municípios.
Nelson Alves Lara
Prefeito de Guapé
Presidente da ALAGO
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Alfenas sediou uma das reuniões sobre os parques
aquícola do lago de Furnas

A

ALAGO, em apoio aos piscicultores da região, pleiteia
junto ao Ministério da Pesca novo
estudo para a demarcação de parques aquícolas no lago de Furnas.
Os locais inicialmente escolhidos
para este fim desagradam e prejudicam os produtores já instados.
Eles afirmam que as áreas são

de difícil acesso. Além disso, não
há parques demarcados nas áreas em que os piscicultores trabalham. Por isso, eles temem ter de
deixar a atividade. Um estudo feito pela Emater foi encaminhado
ao Ministério, que já acenou com
a possibilidade de reverter a situação.
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SANEAMENTO AMBIENTAL

Ministério das Cidades recebe projetos

E

ncerrando a fase de elaboração
dos projetos de saneamento
ambiental, prefeitos e lideranças de
toda a região foram a Brasília para
uma entrega simbólica dos documentos ao ministro das Cidades,

Márcio Fortes. Ao receber os projetos, o ministro disse esperar que
num futuro próximo o lago esteja
livre do esgoto e outros poluentes.
Márcio Fortes ressaltou que assim o lago realmente servirá aos

seus múltiplos usos. Agora, os projetos estão sendo analisados por técnicos do Ministério para posterior
aprovação. Eles também serão entregues à Copasa, em reunião a ser
marcada.
Continua nas páginas 4, 5 e 6.

Em primeiro plano, Nelson Lara apresenta projetos a Márcio Fortes

Márcio Galvão, Roberto Bandeira,
Márcio Fortes e Nelson Lara

Márcio Fortes, Nelson Lara e José Rogério Lara

Informativo

04

Janeiro/2011

SANEAMENTO AMBIENTAL

Alago prioriza saneamento ambiental

Abril/2009 lançamento dos projetos de saneamento aconteceu em Campo Belo,
na presença do presidente de Furnas, Carlos Nadalutti Filho

E

ntre tantas realizações nos últimos dois anos, a elaboração
de projetos executivos de saneamento ambiental é a que se reveste
de maior importância neste período, dada a sua abrangência nas áreas de meio ambiente, saúde, qualidade de vida e desenvolvimento
sustentável.
Para que a elaboração desses
projetos fosse possível, a ALAGO
empreendeu uma grande mobilização, demonstrando mais uma
vez sua liderança na região. A
união de prefeitos, lideranças e técnicos foi recompensada com a assinatura de convênios com
Eletrobras Furnas e Copasa-MG no
valor total de R$ 7,8 milhões, recurso empregado na contratação da
empresa Planex, responsável técnica pelos projetos.
A ação também contou com o
apoio do Ministério das Cidades,
Sedru (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Julho/2010: primeiros projetos de saneamento
são apresentados em Belo Horizonte
Urbana) e Fórum-Lago (Fórum
das Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão do Entorno do Lago
de Furnas).
Foram elaborados projetos de
saneamento ambiental para 52
municípios, sendo 29 de tratamento de esgoto, 10 de destinação adequada de resíduos sólidos e 13 de
drenagem urbana.
Cada projeto foi elaborado de
acordo com as características de

cada município, mas suas semelhanças permitirão que as unidades
sejam operacionalizadas por um
grupo comum de técnicos, facilitando a manutenção.
Reuniões para ajustes de caminhos e estratégias, bem como prestação de esclarecimentos sobre a elaboração dos projetos foram realizadas em Belo Horizonte e em outras
cidades da região, como por exemplo, Campo Belo e Nepomuceno.
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SANEAMENTO AMBIENTAL

Projetos executivos estão concluídos

Novembro/2010: projetos foram entregues na Eletrobras/Furnas em BH
Na área de
os sólidos serão sete
Região
conta
com
projetos
tratamento de
aterros sanitários,
de
tratamento
de
esgoto,
esgoto serão
nove unidades de
destinação
adequada
de
274,75 quilôtriagem e composmetros de redes
tagem, dois aterros
resíduos sólidos e
coletoras, 187
com vala de rejeito,
drenagem urbana
quilômetros de
dez centros de educainterceptores, 66 estações elevatórias ção ambiental e uma estação de transe 43 Estações de Tratamento. No sis- bordo. Na área de drenagem pluvial
tema de destinação final de resídu- urbana há previsão de construção

Nelson Lara entrega projeto de
saneamento à prefeita de
Lavras, Jussara Menicucci

de 55 quilômetros de rede pluvial.
De posse dos projetos executivos, já em 2011 a ALAGO e os
municípios beneficiados iniciam as
negociações para a obtenção de recursos para a execução das obras.
O desafio é grande, mas novamente
a união que sempre foi o ponto forte da região vai ser o fator definitivo para mais esta conquista.

Novembro/2010: projetos concluídos são entregues
na Eletrobras/Furnas
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SANEAMENTO AMBIENTAL
CRONOLOGIA

D

esde 2003, quando a Alago
instituiu o Diálogo de Con-

certação para o Desenvolvimento
Sustentável do Lago de Furnas
com o Ministério das Cidades e diversos órgãos dos Governos Federal e Estadual, a solução de problemas ambientais, em especial o
tratamento de esgoto, se tornou
uma prioridade para as lideranças
regionais.
Em 2004 foi realizado um completo diagnóstico de saneamento
básico da região, contemplando 52

Reunião em Nepomuceno mostrou conclusão de vários
projetos para a região

municípios. Em 2006 foram elaborados os Planos Diretores Participativos desses municípios e mais
uma vez questões de infraestrutura
foram levantadas como prioritárias.
Em 2009 teve início a elaboração
dos Projetos Executivos de Saneamento Ambiental.

Saneamento ambiental
garante qualidade de vida,
saúde, desenvolvimento e
preservação do meio
ambiente

Prefeitos se reuniram para conhecer os projetos executivos

Nelson Lara apresenta os projetos às autoridades
de Furnas, Ministério das Cidades e Sedru

Pompilio Canavez faz retrospecto da luta
pela elaboração dos projetos
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LINKS FALTANTES

Região terá malha
rodoviária pavimentada

Autoridades do Estado e da região se encontraram em Guapé para anunciar obras

U

ma dos mais antigos pleitos
da região é a pavimentação de
estradas que ligam municípios. São
diversos trechos ainda sem
asfaltamento. O governador de Minas, Antônio Anastasia, em sua visita a Guapé, anunciou obras nestas estradas, demonstrando seu reconhecimento às necessidades dos
municípios do entorno do lago de
Furnas.
Por estes caminhos pavimen-

O desenvolvimento
da região passa por
diversas estradas
tados serão transportados habitantes e turistas, produção
agropecuária e produção industrial. Esta é mais uma conquista vitoriosa da ALAGO, que contou
com o apoio e a dedicação da
auditora-geral do Estado, Maria

FINAL DE ANO
Todos os anos, a ALAGO reúne prefeitos, parceiros, colaboradores e amigos para comemorar as conquistas alcançadas. Em 2010, a comemoração foi em Campo Belo. Veja
alguns flashes nesta página e
também na página 9.

Celeste Morais Guimarães.
Anastasia, numa demonstração
de visão desenvolvimentista, incluiu os trechos no projeto do Governo do Estado de pavimentação
“Links Faltantes”. Entre as estradas estão: Fama/Alfenas, Fama/
Córrego do Ouro/Campos Gerais,
Boa Esperança/Campo do Meio/
Carmo do Rio Claro, Guapé/Pimenta, Boa Esperança/Coqueiral
e Guapé/São José da Barra.
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PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS

Bacia do Entorno do Lago de Furnas
já tem diagnóstico e prognóstico

Audiências públicas sobre Plano Diretor de Recursos Hídricos ouviram opiniões e mostraram resultados

C

onhecer, quantificar, qualificar
e traçar metas sobre os recursos hídricos são ações imprescindíveis para o desenvolvimento sustentável da região. Por isso é que a
ALAGO coordena a elaboração do
Plano Diretor de Recursos Hídricos
da Bacia Hidrográfica do Entorno
do Lago de Furnas, com apoio do
IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas). No total, o plano
contempla 52 municípios.
A Fupai (Fundação de Pesquisa
e Assessoramento à Industria), de
Itajubá, já realizou audiências públicas em cidades da região para
apresentar o diagnóstico e o prognóstico do Plano Diretor a toda comunidade das regiões Sul e Sudoeste de Minas. Os recursos para este
trabalho, no valor de R$ 700 mil,
são do Fhidro (Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimen-

Plano Diretor vai indicar
ações para próximos 20
to Sustentável das Bacias Hidrográfica do Estado de Minas Gerais).
O diagnóstico mostra a região
em diversos aspectos como
hidrologia, demografia, clima, vegetação, fauna, relevo, usos do solo,
legislações relacionadas à água e
urbanização.
O prognóstico fez um levantamento completo sobre consumo de
água urbano, rural, industrial, pecuário e agrícola, de forma a projetar um cenário futuro do consumo, prevendo possíveis conflitos e
indicando ações possíveis de uso
racional pelos próximos 20 anos.
Estas ações com vistas à redução do consumo, redução do desperdício e melhoria na qualidade da

água vão integrar o Plano de Metas, última parte do Plano Diretor,
agora em fase de conclusão. Elas
serão agrupadas em seis grandes
grupos: disponibilidade hídrica, recuperação ambiental, eventos
hidrológicos extremos, qualidade
da água, uso efetivo da água e sistema de gestão dos recursos
hídricos. Somadas, as ações terão
um custo aproximado de R$ 800
milhões.
Entre as ações, tratamento de
esgoto, campanhas de conscientização, proteção de nascentes, proteção e recuperação de matas
ciliares, controle da erosão em estradas rurais, construção de aterros sanitários, controle do uso de
fertilizantes e agrotóxicos, criação
de rede de monitoramento da água
e criação de um sistema de alerta.
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TURISMO

Logomarca e site para divulgar o turismo

C

riar uma identidade turística
para a região do lago de Furnas sempre foi um sonho da ALAGO. Esta vontade está se concretizando com a criação de um portal
institucional de divulgação dos
municípios que integram a Associação.
A empresa Vero Brasil foi contratada para a concepção e confecção deste portal. Nele constarão informações sobre o lago, os municípios, os destinos, os atrativos e os
roteiros.
O turista, por meio do site, poderá encontrar fotos, rotas e mapas de toda a região, bem como informações gerais sobre clima, relevo, vegetação, história, economia
e infraestrutura turística.

Fausto Costa coordenou reunião de apresentação
da logomarca do lago

"Mar de Minas":
expressão resume vastidão e
beleza do lago de Furnas
Uma minirrevista com informações e dados também foi elaborada
e será distribuída em diversos pontos do país, divulgando o lago de

FINAL DE ANO

Furnas como destino turístico.
Uma logomarca turística para
a região foi criada. Ela será utilizada em todos os materiais de divulgação não só da ALAGO, mas
também das Prefeituras, de forma
que em pouco tempo a simples visão desta marca remeta comunidades e visitantes ao lago e seus
atrativos.
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PESCA ESPORTIVA

ALAGO realiza 3ª edição
de Circuito do Lago de Furnas

Pescadores de três estados vieram ao lago de Furnas participar do Circuito

C

om o mesmo sucesso das competições anteriores, a ALAGO
realizou em 2010 a terceira edição
do Circuito de Pesca Esportiva do
Lago de Furnas. Este ano foram
três etapas: Alfenas, em 18 de setembro, Guapé, em 16 de outubro,
e Pimenta, em 6 de novembro.
Em perceria com Prefeituras,
Emater-MG e empresas privadas,
cada etapa demonstrou a vocação
do lago para a pesca esportiva. O
circuito é uma forma de divulgar a
pesca esportiva e a região do lago
de Furnas como destino turístico,
além de ser um congraçamento entre os pescadores dos Estados de
Minas Gerais, São Paulo e Rio de
Janeiro. Diferentemente dos anos
anteriores, agora o circuito foi disputado nas categorias Turismo e
Master, dando ainda mais emoção

Em 2010 pescadores
disputaram nas
categorias Máster
e Turismo
aos participantes. A máster é a que
se destina a pescadores esportivos
"profissionais", que possuem treina-

mento, tecnologia e equipamentos
de ponta, seguindo padrões nacionais de internacionais de pesca.
A categoria turística é para os que
gostam de pesca esportiva como forma de diversão e lazer. O torneio é
realizado na modalidade pesque-esolte.
Continua na página 11

Tucunarés são peixes esportivos capturados no lago
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PESCA ESPORTIVA

Troféu marcou participação das equipes

Lago de Furnas sediou três etapas de pesca
esportiva: Alfenas, Guapé e Pimenta

Circuito de Pesca promove o Lago de Furnas como destino turístico

Campeões da categoria Master
Campeão

Equipe Sabiá Laranjeira

Divinópolis-MG

Rebojo Mineiro

589,5
pontos

Ricardo Edward, Sávio Madureira
e Luana Danziger
Vice campeão

Equipe Hurrabichão

Cristais - MG

Antônio Osório, Robson

540,5
pontos

Justiniano e Antônio Adaílton
3º lugar

Equipe Alemão
Marcos Antônio de Souza,
Jean Carlos e Jeferson Rodrigues

Guapé - MG

394
pontos
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HIDROVIA

Estudo vai mostrar viabilidade

União de prefeitos e Governos Federal e Estadual para implementar a hidrovia

A

Presidente da ALAGO, Nelson Lara, pediu união dos
prefeitos para mais este projeto
Reprodução

Primeiro trecho vai unir diversos municípios pelas águas do lago

hidrovia Lago de Furnas, entre Alfenas e Formiga, passando por diversos municípios, é
mais um projeto desenvolvido pela
ALAGO, que está a caminho da
concretização. O Ministério dos
Transportes, por meio do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), está financiando um estudo de viabilidade econômica, ambiental e técnica.
Este estudo definirá que tipo de
obras serão necessárias, o que vai
significar a hidrovia em termos
econômicos, qual serão as vantagens ambientais. Pela hidrovia vão
viajar pessoas e grande parte da
produção industrial e agropecuária
da região, unido o Sul e o Oeste de
Minas.
Após a realização do estudo, as
primeiras ações virão e a expectativa da região é que pelo menos um
dos trechos esteja em operação já
em 2014. O modal hidroviário é
comprovadamente o mais econômico, seguro e menos poluente de
todos os tipos de transportes.

