
 

Copasa desenvolve Pró-Mananciais em 24 municípios  

dos Vales Jequitinhonha e Mucuri 

  

 

Programa mobiliza comunidades e parceiros em defesa dos mananciais 

 

            Criado pela Copasa com o objetivo de envolver as comunidades locais 

nas ações para preservar as áreas ambientais, o programa Pró-Mananciais já foi 

implementado em 24 cidades dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.  

           Iniciado em fevereiro de 2018 nestas regiões, o programa já está sendo 

desenvolvido nas cidades de Capelinha, Carbonita, Coluna, Conceição do Mato 

Dentro, Diamantina, Minas Novas, Santo Antônio do Itambé, Santa Maria do 

Suaçui, São José do Jacuri e Turmalina, da região de Diamantina; e em 

Almenara, Araçuaí, Medina, Pedra Azul, Novo Cruzeiro e Rubim, da região de 

Almenara; e em  Mathias Lobato, Campanário, Ouro Verde de Minas, Peçanha, 

Poté, Malacacheta, Teófilo Otoni e Nanuque, da região de Teófilo Otoni. 

  A apresentação do Pró-Mananciais aos municípios - primeira fase do 

programa – contou com a participação de representantes das prefeituras,  

escolas, Emater, Instituto Estadual de Florestas, Instituto Mineiro de 

Agropecuária e de ONGs, entre outros.  

Nos encontros, foram repassadas a metodologia e as ações para recuperar as 

microbacias utilizadas pelo Copasa para o abastecimento destas regiões.  

 

Em todas as cidades já foram formados os Coletivos Locais de Meio 

Ambiente (Colmeias), grupos responsáveis pelo planejamento das ações – que 

se iniciam com a conscientização da população, seguidas pelas atividades de 



cercamento de nascentes, plantio de árvores e construção de bacias de 

contenção de água de chuvas. 

  

Mobilização 

           Nas cidades da região de Almenara e de Teófilo Otoni já foi realizada a 

Oficina do Futuro e, até o final de maio, será elaborado o Plano de Ação – quando   

os participantes discutem os problemas da microbacia. As etapas seguintes são 

o “Muro das Lamentações” e a “Árvore da Esperança”, quando são discutidas as 

dificuldades atuais e as propostas para recuperar a microbacia.  

 A analista do Setor de Atuação Socioambiental (SAS) da 

Superintendência Operacional dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri da Copasa, 

Adriana França, elogiou a formação das parcerias e o apoio dos municípios. 

“A parceria tem sido um apoio muito forte que a gente tem recebido, está 

fluindo muito bem. Em algumas cidades das regionais de Almenara e Teófilo 

Otoni realizamos também as Oficinas do Futuro, que logo chegarão à região de 

Diamantina”, disse ela. 

           “A gente fica muito feliz com tudo o que foi discutido. Porque é um sinal 

de cuidado e preocupação com o futuro. A comunidade precisa ser ouvida e foi 

o que aconteceu. Com o povo unido é mais fácil resolver os problemas”, 

destacou Generice Santos de Oliveira, moradora da cidade de Nanuque no Vale 

do Mucuri. 

            Em Medina, cidade do Vale do Jequitinhonha que também recebeu o Pró-

Mananciais, o agricultor Alexandre Cordeiro se surpreendeu com os trabalhos. 

“Eu mesmo pensava que a Copasa só resolvia essas questões de tratar água, 

esgoto. Saber que tem projetos para cuidar das nascentes me deixou muito feliz”, 

elogiou. 

 


