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  No dia 22 de março é comemorado o
Dia Mundial da Água. Água que é fonte
de vida, de transformação e de
integração. Ela está presente no nosso
dia a dia, em tudo que fazemos, em tudo
que somos. Cuidar, gerenciar e
compartilhar os recursos hídricos é um
dever de todos. Preserve a água. Preserve
a vida!
                    

destaca características ambientais e
socioeconômicas de diferentes regiões paulistas
para subsidiar a formulação de políticas públicas
com base no desenvolvimento sustentável. Os
dados obtidos nos estudos poderão ser
consultados e utilizados para a elaboração de
projetos e construções de empreendimentos dos
segmentos da sociedade civil, estado e
municípios, entre outros. 
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CBH-TB participa de Reunião Regional do Zoneamento Ecológico
Econômico do Estado de São Paulo

 
 O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê
Batalha participou, no dia 9 de março, da
Reunião Regional do Zoneamento Ecológico
Econômico do Estado de São Paulo (ZEE-SP),
que ocorreu por meio de videoconferência. O
CBH-TB integrou o Grupo 2, em conjunto com
os CBHs Aguapeí e Peixe, Médio
Paranapanema, Pontal do Paranapanema e
Tietê-Jacaré.
 
  Com o objetivo de explicar o funcionamento do
ZEE, a Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA)
promoveu as reuniões regionais com os Comitês
de Bacias Hidrográficas do Estado em dias
distintos por grupos, entre 18 de fevereiro e 18
de março.
 
  O ZEE  é  um instrumento de planejamento que

SOU TIETÊ BATALHA

“A água merece nosso respeito! E é assim que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha
cuida dos recursos hídricos da Bacia, com ações que propiciam a melhoria da qualidade e
quantidade da nossa água”. 
                    
                                                                                                                                                   - Graziela Gomes Silveira Scardovelli
                                  (membro representante da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente)
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