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Colatina recebe evento preparatório para o Fórum Mundial
da Água
Encontro começou na segunda-feira (10) e segue até quarta (12). Cidade foi escolhida por causa do
desastre ocorrido em Mariana, Minas Gerais.

Por TV Gazeta
11/07/2017 09h42 · Atualizado 11/07/2017 09h42

Fórum discute uso racional da água em lavouras, em Colatina, ES

Um evento preparatório da Engenharia e da Agronomia para discutir propostas sobre o

uso racional da água em lavouras, que serão levadas ao 8º Fórum Mundial da Água,

começou nesta segunda-feira (10), em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, e segue até

quarta (12).

O motivo que levou o município a ser selecionado para hospedar o encontro foi o

desastre ocorrido em Mariana (MG), que jogou lama de rejeitos da Samarco no Rio Doce
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em novembro de 2015, afetando a região. O fórum acontece em março de 2018, em

Brasília.

O engenheiro agrônomo e inspetor chefe do Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (Crea) em Linhares, Geraldo Fereguetti, destacou que a junção dos bens água

e agricultura é importante para o desenvolvimento atualmente.

“A água é vida, onde tem água, tem vida, e onde não tem água, tem deserto. E a

agricultura é a base da vida onde se produz alimento. Então, nós temos que usar esses

dois recursos disponíveis, aplicando o conhecimento da engenharia, para que você

consiga produzir alimento utilizando menos água”, explicou.

Segundo Fereguetti, três temas que auxiliam na minimização do uso da água serão

discutidos no evento em Colatina.

“Um deles é o uso de sistemas de irrigações e�cientes, o outro é com relação ao manego

da água, e o terceiro e, talvez, o principal é o cuidado com o meio ambiente, o fato de

proteger as encostas, as nascentes”, disse o engenheiro agrônomo.
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Preparatório da Engenharia e da Agronomia para o 8º Fórum Mundial da Água·
Dias: 10, 11 e 12 de julho·
Local: Auditório do Ifes (Campus Colatina)·
Horário: No dia 10, será das 17h às 22h, e nos dias 11 e 12, das 8h às 18h.·

PM suspeito de abusar de menina de 11 anos presta depoimento em
Colatina, ES
Ele está preso desde o dia 25 de maio, após ser �agrado se masturbando dentro de um carro
em frente a uma escola em Vitória.
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