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Prefeitura lança projeto pioneiro de 
revitalização de lagoas e açudes 

Cadastro de produtores rurais no Lagoa Viva começa dia 29 de setembro 

Caminhão baú
Durante o lançamento do 

Projeto Lagoa Viva, a Asso-
ciação dos Produtores Rurais 
de Brumadinho (Asprub) en-
tregou o caminhão baú semi 
refrigerado aos produtores. 
Adquirido com recursos pró-
prios pela Associação, o cami-
nhão será usado para o trans-
porte dos produtos, o que 
garante mais qualidade aos 
alimentos e menos perdas. 
A Prefeitura garante a manu-
tenção do veículo e os custos 
com o motorista.

Em iniciativa pioneira, a 
Prefeitura implanta programa 
voltado para a recuperação 
de lagoas e açudes nas pro-
priedades rurais do município. 
Trata-se do Projeto Lagoa Vi-
va, lançado oficialmente nesta 
quinta-feira, 25 de setembro, 
na comunidade de Aranha.

Por meio das secretarias 
municipais de Meio Ambien-
te e Agricultura, em coopera-
ção com o Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas (IGAM), a 
Prefeitura realiza a limpeza e o 
desassoreamento de açudes. 
Em diagnóstico preliminar, fo-
ram identificados cerca de 800 
açudes que necessitam de re-
cuperação em Brumadinho.

O projeto tem como par-
ceiros o Consórcio Intermu-
nicipal da Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraopeba (Cibapar) e 
a Empresa de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural do Esta-
do Minas Gerais (Emater-MG). 
Também conta com o apoio 
de empresas, como a Green 
Metals Soluções Ambientais, 
responsáveis pelo custeio de 
máquinas para os trabalhos.

No lançamento oficial do 
Projeto Lagoa Viva, o Prefei-

cadastramento, orientações 
técnicas e limpeza das lagoas 
e açudes com até 5 mil metros 
cúbicos de água, relatando os 
trabalhos ao IGAM, que expe-
dirá o Certificado de Cadastra-
mento.

Os proprietários rurais in-
teressados em participar do 
Projeto podem se inscrever a 
partir de segunda-feira, 29, na 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, à rua José da Silva 
Fernandes, 105, Bairro Lour-
des. Em caso de dúvidas, o 
produtor pode ligar para o te-
lefone 3571-3545.

Thiago França

Cachoeira da Usina, em Aroucas | Foto: Thiago França Duarte
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

to Brandão destacou a impor-
tância da iniciativa e reforçou 
o apoio da Prefeitura aos pro-
dutores rurais do município. 
“Esse projeto pioneiro vai ser-
vir de exemplo para municí-
pios de todo o País”, afirmou 
o prefeito. Já a diretora do 
IGAM, Marília Carvalho Melo, 
elogiou a iniciativa da Prefei-
tura e a parceria com o Institu-
to, apontando a importância 
do projeto não apenas para 
o município, mas para toda a 
Região Metropolitana.

A Secretaria de Meio Am-
biente será responsável pelo 
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Secretaria Municipal de Administração

Pref. Brumadinho/MG. Aviso de Licitação: Pregão Presencial 084/14 Contratação de empresa p/ fornecimento de lanches. Abertu-
ra:09/10/2014, às 9h. Ver sitewww.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net  Antônio Brandão-Prefeito.
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