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COAF-PE produz álcool para auxiliar no combate ao Coronavírus
A Cooperativa do Agronegócio dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (COAF), membro titular do
COBH-Goiana, representando o segmento Usuários de Água, cuja unidade industrial fica em Timbaúba,
teve duas brilhantes e pioneiras iniciativas desde o início da pandemia, quais sejam: a produção de
álcool em gel a 70º, e a distribuição/doação deste produto (até o final de junho chegou a mais de 13 mil
litros de álcool a 70°), ao Estado e a vários municípios e entidades públicas, que fazem parte do espaço
territorial de atuação do nosso comitê.
Essa iniciativa tem grande relevância, pois garante que os serviços básicos da região não sofram
descontinuidade devido à escassez do produto.
Para apoiar essa iniciativa, a cooperativa
encaminhou solicitação ao Governo Estadual para
que fosse incluída no Programa de Estímulo à
Indústria do Estado - Proind. A inclusão foi
concedida até o ano de 2032, em substituição ao
PRODEPE, que incentiva a produção de
aguardente da unidade.
Essa conquista favorecerá de forma paralela, os produtos pernambucanos, tornando-os mais
competitivos no estado em relação ao álcool produzido em outros locais do país

Fórum Estadual de Comitês de Bacia realiza sessão com seus
membros
No dia cinco de novembro de 2020, aconteceu por meio de plataforma digital de videoconferência
Google Meet, mais uma Sessão Plenária Ordinária do Fórum Estadual de Comitês de Bacias
Hidrográficas de Pernambuco. Na ocasião estiveram presentes os três membros da Diretoria Executiva
do COBH-Goiana, bem como representantes dos outros Comitês de Bacias de Pernambuco.

Foi aprovada a ata da sessão anterior, discutido o aperfeiçoamento do Regimento Interno, e realizada a
eleição do Núcleo Gestor. Foi eleito como Coordenador, Paulo Lima (Presidente do COBH-Capibaribe),
como Secretário Executivo, Wellington Eliazar (Presidente do COBH-Goiana), e Alfredo Ferraz,
Presidente do COBH-Sirinhaém como o terceiro representante do fórum, junto ao Fórum Nacional de
Comitês de Bacia (FNCBH), todos para o biênio 2020/2022.

Enchentes na Bacia Hidrográfica do rio Goiana
Mais uma vez foi um sucesso o trabalho realizado pelos membros do COBH-Goiana, no que tange ao
acompanhamento dos índices pluviométricos e do nível das águas dos principais rios e barramentos
localizados na nossa Bacia Hidrográfica, durante o período de chuvas deste ano.
Através do aplicativo WhatsApp, as informações e as fotos chegavam para todos em tempo real, e desta
forma a Defesa Civil de vários municípios tiveram a oportunidade de preparar e programar com
antecedência, caso fosse necessário, o atendimento às populações ribeirinhas de seus municípios.
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Associação produtora de mudas
A atividade da produção de mudas para plantio realizada pela
Associação de Serviços Comunitários da Encruzilhada ASSECOE, tem merecido destaque na área da Bacia
Hidrográfica do rio Goiana. A associação, que tem representante
como membro titular do COBH-Goiana do segmento Sociedade
Civil, desenvolve suas ações no município de Ferreiros, onde
está sediada.
Através de seu Presidente, Geraldo Zino da Paixão, trabalhador
rural apaixonado pela natureza e, consciente de que a
conservação dos recursos naturais exige a proteção e
recuperação dos remanescentes de vegetação nativa, a
associação já produziu mais de 13.000 mudas de várias
espécies.
As mudas produzidas em seu modesto viveiro, são de várias espécies encontradas ou não na região, a
exemplo de mari, ingá, coité, jenipapo, ipê (amarelo e rosa), castanheira, babaçu de vaqueta, jatobá,
mulungu e eucalipto, entre outras. Do total de sua produção, parte é doada para usinas, associações,
prefeituras municipais e pessoas físicas.
Este trabalho tomou vulto e importância, quando o agricultor,
combinou a sua ação voluntária de produzir mudas, com a
ideia de revitalizar os rios Ferreiros e Salgadinho. Para tanto
utilizou suas mudas para reflorestar parte das margens desses
rios, em áreas dos Engenhos Guararema, Moreno, Peruri,
Glória e Bonfim.
Este ano, apesar da Pandemia, a associação continuou com
essa atividade de forma firme e objetiva, conseguindo produzir
mais de 750 mudas de várias espécies nos últimos meses.

Conselho Estadual de Recursos Hídricos aprova resolução
Durante a sua Quadragésima Oitava Reunião Ordinária, realizada virtualmente no mês de agosto, o
CRH-PE aprovou entre outros itens da pauta, a Resolução nº 04/2020, que aprova a prorrogação por um
ano, a partir da data final dos mandatos vencidos e vincendos em 2020, dos membros atuais e das
Diretorias Executivas dos Comitês das Bacias Hidrográficas e Conselhos Gestores de Açudes inseridos
no Estado de Pernambuco.
Na reunião, e antes da aprovação da resolução, o Presidente do COBH-Goiana, que estava participando
como convidado, pediu a palavra para defender a proposta, encaminhada através de ofício ao conselho,
no qual nosso comitê solicitava a prorrogação e validação dos mandatos dos atuais Membros e da
Diretoria Executiva por um ano.
A defesa baseou-se, entre outros, no comprometimento
do trabalho programado para 2020; na impossibilidade da
realização do processo de mobilização, para renovação
dos membros do Comitê; na legislação relativa à
Pandemia; nas próximas eleições, e por fim, no que foi
deliberado pelo CNRH no mês de junho passado, quando
prorrogou os mandatos de todos os Comitês de Bacias
Hidrográficas de domínio da União, e faz recomendações
aos Conselhos Estaduais.
O CRH não só acatou a solicitação, como estendeu aos
demais comitês, e aos Conselhos de Usuários de Água.

Novembro 2020, 2ª Edição

Fórum Nacional de Comitês se reúne virtualmente
Em julho e setembro deste ano, o Presidente do COBH-Goiana e Secretário Executivo do FECOBH-PE,
participou das Reuniões Ordinárias do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de
Bacias Hidrográficas, realizada por meio de plataforma digital de videoconferência, Google Meet.
Foi aprovado entre outros itens, uma Deliberação
Normativa, e nos informes, foi mencionada a
realização do ENCOB 2020, 2021, 2022, e ações de
Comissões e Grupos de Trabalhos.
Além disso foram realizadas palestras sobre a
Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil frente à
COVID-19; a Cobrança na Bacia Hidrográfica do
São Francisco; PROCOMITÊS, e sobre o Marco
Legal do Saneamento.

COBH-Goiana realiza Sessão Plenária
Foi realizada no dia dezoito de novembro, através de plataforma digital de videoconferência Google
Meet, a Segunda Sessão Plenária Ordinária de 2020 do COBH-Goiana. Durante essa sessão, o plenário
do comitê teve a oportunidade de aprovar os itens que constavam na pauta, a exemplo do Relatório das
Atividades de 2020 e o Plano de Trabalho para 2021, como também ajustes no Plano de Capacitação e
no Plano de Comunicação.
Na parte dos informes, foi
apresentada a dinamização
de postagens no Facebook; a
participação da Diretoria do
Comitê, na reunião virtual dos
comitês com diretores e
técnicos da APAC; e a
realização do ENCOB 2020,
2021, 2022 e 2023.
Foi mencionada a participação do O Presidente do Comitê nas reuniões virtuais de vários comitês; no II
Seminário de Fortalecimento dos Comitês de Bacias do Maranhã, e no Curso sobre Cobrança pelo Uso
da Água.

Termo de Referência para elaboração do Plano Hidroambiental em
fase de ajustes finais
A Bacia Hidrográfica do rio Goiana recebeu nos últimos dez
anos, um grande volume de investimentos, ressaltando-se o
Pólo Automotivo, o Vidreiro, o de Hemoderivados, além da
duplicação da BR101.
Neste contexto está sendo produzido pela APAC, um Termo
de Referência que possa servir de base para a Elaboração
do Plano Hidroambiental do Goiana e GL6. A proposta foi
apresentada pelo Dr. Erik Cavalcanti, gerente daquela
unidade, em uma de nossas sessões plenária. Após os
devidos esclarecimentos, os membros do comitê ficaram
satisfeitos, e aprovaram o conteúdo do mencionado
documento, que será encaminhado para o processo
licitatório.

