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A Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba é uma das sub-bacias que integram
a Região Hidrográfica do Guaíba. Tem uma área de 2.323,66 Km² e
população de aproximadamente 1,1 milhões de habitantes, onde estão
localizados 14 municípios da região metropolitana de Porto Alegre,
inclusive a capital. Então, para fins de gerenciar os recursos hídricos das
bacias, foram criados Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas
(CGBH) no Rio Grande do Sul. Entre os nove comitês da região
hidrográfica do Guaíba, o Comitê do Lago Guaíba é um dos principais
Comitês de Gerenciamento atuantes no RS e visa promover a
mobilização socioambiental nos 14 municípios que abrangem a bacia
hidrográfica, para uma melhor conservação, distribuição e utilização dos
recursos hídricos, juntamente aos outros Comitês existentes.  O meu
trabalho, portanto, tem como objetivo divulgar as ações e atividades
inerentes ao Comitê a todos os 40 membros titulares e 40 membros
suplentes de instituições representantes dos Usuários da Água, da
População da Bacia e Órgãos Estaduais e Federais envolvidos no
desenvolvimento e execução do Plano de Bacia. Além de organizar
periodicamente documentos referentes a trabalhos atuais e anteriores.
Inicialmente foi necessário participar das reuniões públicas do Comitê do
Lago Guaíba, abertas a toda a comunidade e que ocorrem a cada dois
meses, auxiliando a diretoria do Comitê e procurando entender os
assuntos debatidos pelos membros. Paralelamente foi iniciado o processo
de elaboração de um boletim no formato de Informe Circular bimestral e a
atualização da página na Internet (http://www.comitelagoguaiba.net/), que
auxiliam na divulgação das atividades do Comitê.  Para elaborar os
Informes Circulares é necessário pesquisa nos meios de comunicação,
sobre tudo que está ocorrendo em território nacional e internacional no
que diz respeito ao meio ambiente, recursos hídricos e, principalmente,
sobre a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Para isso, selecionamos
diversas notícias e as organizamos de acordo com a importância, no
programa Microsoft Office Publisher, para futura publicação por meio
eletrônico. Os informes contem temas diversos sobre recursos hídricos,
reuniões, projetos em andamento, eventos estaduais e nacionais, etc.   A
página do Comitê na web também é uma ferramenta fundamental para a
divulgação, portanto, buscamos sempre mantê-la atualizada, bem como
os documentos, livros e pastas das Mostras realizadas anualmente,



desde 2004, contendo atas de reuniões, Relatórios de Gestão e o Informe
Circular. Nela qualquer cidadão interessado pode obter todas as
informações necessárias para entender o Regime Interno do Comitê e
também participar de nossas atividades.  Os resultados devem ser
interpretados através da influência dos nossos meios de divulgação e
publicação para com os membros dos comitês, ou seja, queremos,
através desses meios, alcançar resultados significativos no que se refere
à informação do que ocorre na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, tanto
para os membros do Comitê do Lago, quanto para os demais Comitês do
RS. Assim poderemos mantê-los mais atualizados e envolvidos no projeto
e, por fim, buscar mais eficiência no nosso trabalho.


