CONVITE
O Ministério do Meio Ambiente – MMA, por meio da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos – CNRH, a Agência Nacional de Águas – ANA, os governos dos estados do Mato
Grosso do Sul e do Mato Grosso e o Grupo de Acompanhamento (GAP) da Elaboração do Plano de
Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai (PRH Paraguai) convidam você para
participar de Reuniões Públicas para divulgação do processo de elaboração do PRH Paraguai. Após
a 1a rodada de eventos, onde foram discutidos o Diagnóstico (situação atual da região) e o
Prognóstico (possibilidades de mudanças e desenvolvimento da região), será apresentado um plano
de ações, ou seja, uma proposta de programas e intervenções necessárias para superar os desafios
apontados.
Os eventos acontecerão nas cidades de Cáceres, Cuiabá e Rondonópolis, conforme programação:
Data
Cidade
04/12/17
Cáceres
(segunda-feira)
06/12/17
Cuiabá
(quarta-feira)
07/12/17
Rondonópolis
(quinta-feira)
* As inscrições terão início às 18h00

Local
Rotary Club Cáceres Pantanal
Rua 13 de Junho, 399 - Centro
Holiday Inn Hotel
Av. Miguel Sutil, 2050 - Jardim Leblon
Hotel Piratininga Amazonas
Av. Amazonas, 472 - Centro

Horário*
18h30 às 21h30
18h30 às 21h30
18h30 às 21h30

Essas Reuniões Públicas dão sequência a uma série de eventos que se iniciaram com os encontros
para apresentar o Diagnóstico e o Prognóstico do PRH Paraguai os quais tem a finalidade de
informar e ouvir a sociedade da Bacia, contribuindo para uma construção participativa do Plano.
O PRH é um instrumento de planejamento e funciona como balizador ao definir ações estratégicas
em recursos hídricos para as regiões. O objetivo do Plano é propor ações e metas para minimizar
conflitos potenciais ou existentes pelo uso da água, tendo em vista os múltiplos interesses dos
usuários, do poder público e da sociedade civil organizada.
O envolvimento da sociedade é fundamental na elaboração do PRH Paraguai, cujo sucesso refletirá
o resultado de uma construção participativa e integradora dos diversos atores da Região
Hidrográfica do Paraguai.

Sua participação é muito importante!

Em caso de dúvidas, gentileza entrar em contato pelo e-mail mobilizacaoprhp@gmail.com

