
Segundo dia do IV Encontro do Pró-Mananciais 

 

Nesta terça-feira (01/12), 

segundo dia do IV Encontro do 

Pró-Mananciais, promovido pela 

Copasa, o médico e professor da 

Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana, 

Roberto de Almeida, falou sobre 

falou sobre “Segurança Alimentar: Saúde Humana e Saúde Planetária”. Em 

seguida, a professora Irene Maria Cardoso, da Universidade Federal de Viçosa 

(UFV), falou sobre “Agroecologia e a produção de alimentos saudáveis”.  

 

Roberto de Almeida, em sua palestra, destacou o aumento populacional mundial 

e o Antropoceno, período em que as atividades humanas passam a ter grande 

impacto no ambiente. Ele defende a saúde integrativa que une a alimentação 

saudável e sustentável, boa para as pessoas e boa para o planeta, incluindo 

diversos aspectos da saúde, como boas relações, espiritualidade e a compaixão 

conosco e com os outros seres. Segundo Roberto de Almeida, a saúde planetária 

depende da economia mundial.  A palestra completa dele pode ser vista neste 

link: https://www.youtube.com/watch?v=YJzuutAMZ34. 

 

Já a professora da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Irene Maria Cardoso, 

na palestra “Agroecologia e a produção de alimentos saudáveis”, mostrou como 

o futuro da biodiversidade depende da produção sustentável.  Irene Cardoso 

falou do beneficiamento, da 

comercialização e da 

importância do alimento 

saudável.  

 

A professora destacou a 

criação de redes de consumo 

para conseguir esses alimentos. Ela também mostrou como as feiras e as redes 

de produção de orgânicos podem oferecer preços acessíveis quando se tem 

https://www.youtube.com/watch?v=YJzuutAMZ34


políticas públicas que beneficiem os produtores. Ela defendeu também a 

biodiversificação na alimentação. 

  

O gerente da Unidade de 

Serviço de Controle 

Ambiental (USCA), 

Alessandro de Oliveira 

Palhares, encerrando as 

atividades do encontro nesta 

terça-feira, lembrou a todos 

os participantes os temas 

que serão tratados no terceiro dia do IV Encontro, que acontecerá na quarta-feira 

(02/12), a partir das 9h, com a palestra "Comunicação como estratégia de 

mobilização", que será proferida pelo superintendente de Comunicação 

Institucional da Copasa, Carlos Eduardo Dutra de Rezende, e com a prosa, que 

será coordenada pela gerente da Unidade de Responsabilidade Social (RESO), 

Luciana Barbosa Silveira. 

 

E às 10h20, a palestra “Educomunicação: aprendizes de sustentabilidade”, 

proferida por Rachel Trajber, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de 

Desastres Naturais (Cemaden). A prosa com a palestrante, na sequência, será 

coordenada pela gerente da Unidade de Serviço da Educação Corporativa 

(USED), Amanda Henriques Louback. 

 

Neste ano, o IV Encontro do Pró-Mananciais está sendo realizado on-line no 

canal do YouTube da TV Copasa até a próxima sexta-feira (04/12). Confira a 

programação completa:  https://bityli.com/XK7se 

 

Ainda é possível que qualquer pessoa interessada nos temas possa se inscrever 

gratuitamente no link: https://www.sympla.com.br/encontro-do-programa-pro-

mananciais__1060872. 
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Pró-Mananciais 

Desenvolvido desde 2017 por meio da mobilização da comunidade, do 

estabelecimento de parcerias e com ações que visam à melhoria da qualidade e 

da quantidade da água, o Programa Pró-Mananciais está em 224 municípios.  

 

Desde a sua criação, já foram investidos R$38 milhões que garantiram, entre 

outas ações, a execução de mais de um milhão de metros de cercas em Áreas 

de Proteção Permanente (APPs), construção de mais de 8 mil barraginhas de 

contenção de água de chuva e o plantio de cerca de 500 mil mudas nativas. 


