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O estado do Rio Grande do Sul foi dividido, em 1994, segundo a Lei
Estadual Nº 10.350, em três Regiões Hidrográficas: a Bacia do Guaíba, a
Bacia do Rio Uruguai e as Bacias Litorâneas, instituindo o Sistema
Estadual de Recursos Hídricos (SERH-RS). A bacia do Lago Guaíba tem
uma área de 2.323,66 Km² e população de aproximadamente 1,1 milhões
de habitantes, onde estão local izados 14 municípios da região
metropolitana de Porto Alegre, incluindo a capital. Então, para facilitar o
gerenciamento dos recursos hídricos, iniciou-se o processo de criação
Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas.  O Comitê do Lago
Guaíba é, portanto, um dos principais comitês de gerenciamento atuantes
no estado e foi instituído com um total de 40 membros titulares e 40
membros suplentes de entidades representativas dos Usuários da Água,
da População da Bacia, e de Órgãos da Administração Direta, Estadual e
Federal envolvidos no projeto do Plano de Bacia, através do Decreto
Estadual Nº 38.989/98. E desde sua criação, buscou promover a
compatibi l ização do uso da água para uma melhor qualidade e
distribuição da mesma. Desta forma, o meu trabalho tem por finalidade
auxiliar a direção do Comitê do Lago Guaíba com as tarefas internas.
Entre essas tarefas, faço um Boletim Informativo trimestral, que consiste
em um compêndio de notícias e informações a respeito de recursos
hídricos, meio ambiente, ecologia, e especialmente sobre a Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba. Esse boletim é enviado por correio
eletrônico para os demais membros dos comitês de gerenciamento do
Rio Grande do Sul, além de ser disponibilizado na página do Comitê do
Lago Guaíba na internet (http://www.comitelagoguaiba.net/). Nosso site
está ganhando um layout novo e será atualizado em breve. A página do
Comitê na internet é uma ferramenta essencial para a exposição das
atividades realizadas à sociedade, portanto, procuramos mantê-la sempre
atualizada.  O Informe Circular, elaborado no programa Microsoft
Frontpage, é resultado de uma extensa pesquisa em diversos meios de
comunicação a respeito dos fatos ocorridos não somente em território
nacional, mas também internacional.       A sede do Comitê é aberta para
qualquer cidadão interessado em realizar pesquisa sobre gestão de
recursos hídricos e demais assuntos relacionados. Em nosso espaço,
mantemos organizados e atual izados um vasto material ,  como
documentos (atas de reuniões, Relatórios de Gestão e o Informe
Circular), além de uma pequena biblioteca especializada. O resultado de
todo o trabalho desenvolvido, é a acessibil idade da informação



proporcionada tanto para os membros dos Comitês do RS, como para a
sociedade. É através da influência dos nossos meios de comunicação e
publicação que mantemos a comunidade atualizada e envolvida no
projeto, assim transparecendo a eficiência do nosso trabalho.


