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Programa Rios Vivos beneficia 15 municípios da bacia do Tietê-Batalha

 O Programa Rios Vivos, um dos eixos do Programa
Água é Vida, promovido pelo Governo do Estado de
São Paulo, através da Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente, e implementado pelo Departamento
de Águas e Energia Elétrica (DAEE), está realizando
atendimentos na região da UGRHI-16. Lançado em
março de 2022, com investimento total de
aproximadamente R$ 90 milhões, o objetivo do
Programa é reforçar a segurança hídrica no Estado.

 Na  região  do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê

SOU TIETÊ BATALHA

Batalha (CBH-TB) estão sendo beneficiados
atualmente 15 municípios com as ações do
Programa, que prevê a revitalização dos cursos
d’água, por meio da limpeza e desassoreamento dos
cursos d’água. Os serviços já foram concluídos em
dez municípios, são eles: Bady Bassitt, Borborema,
Cafelândia, Guaiçara, Ibirá, Itajobi, Lins, Novo
Horizonte, Sales e Urupês. Outros cinco estão em
andamento e aguardam conclusão dos serviços:
Dobrada, Irapuã, Pirajuí, Promissão e Taquaritinga.

Água é Vida, o programa desenvolvido pelo
Governo do Estado

 O Água é Vida é dividido em quatro eixos principais:
Águas Subterrâneas, Rios Vivos, Barramentos e
Cooperação Técnica com a Secretaria de Agricultura
e Abastecimento. Além de viabilizar financiamentos
para elaboração de projetos de preservação de
mananciais de abastecimento e projetos para obras
de tratamento de esgotos domésticos. Os
investimentos somam cerca de R$ 400 milhões. 
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 “Tenho orgulho de fazer parte do CBH-TB, sou grata pela oportunidade de poder aprender e ver de perto toda a
dedicação de cada um dos membros, pessoas guerreiras que não medem esforços para melhorar a qualidade
hídrica em nossa região”.                
                                                                                                                  - Gislaine Pinto de Souza (Membro da CT-TE)

Serviços promovem a recuperação dos cursos d’água, aumentando a disponibilidade de água
para abastecimento na região da UGRHI-16

 

 O maior evento das águas do Brasil está

chegando. O XXIV ENCOB 2022 - Encontro

Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas

acontece entre os dias 22 e 26 de agosto, em Foz

do Iguaçu (PR), com o tema: “Gestão da Água:

Responsabilidade de Todos”. Inscreva-se

gratuitamente pelo site: www.encob.org

XXIV ENCOB 2022

(Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente)CÓRREGO CAMPESTRE ANTES DA LIMPEZA E DESASSOREAMENTO - LINS / SP

CÓRREGO CAMPESTRE APÓS A LIMPEZA E DESASSOREAMENTO - LINS / SP
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