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Pequeri comemora implantação do Pró-Mananciais   

A proteção e a recuperação de nascentes e do córrego Bela Itália, principal 

manancial que abastece o município de Pequeri, foram temas de uma reunião 

na sede do Espaço Cultural da cidade. O encontro teve o objetivo de dar 

sequência ao processo de implantação do Pró-Mananciais no município 

localizado na Zona da Mata mineira. 

 

Na ocasião, também foi realizada a Oficina do Futuro, uma das etapas do 

programa que tem como meta levantar diagnósticos e propor soluções para a 

preservação ambiental e recuperação hídrica do manancial. Durante a oficina, 

por meio das atividades denominadas “Muro das Lamentações”, “Árvore da 

Esperança” e “Caminho Adiante”, foram discutidos os problemas enfrentados ao 

longo do córrego, bem como apresentadas propostas e firmados acordos para a 

superação desses desafios. 

  

Participaram da reunião representantes da Copasa, da Secretaria Municipal de 

Agricultura, da Defesa Civil, da Associação de Produtores Rurais de Pequeri 

(Aprupe) e também o prefeito Glauco Braga Fávero. 
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A produtora rural Enedina Maria Fernandes do Carmo França parabenizou a 

Copasa pela iniciativa e disse estar vendo um sonho se realizar. “Sempre sonhei 

em ver as pessoas mais atentas com o meio ambiente, e o Pró-Mananciais vai 

ajudar a envolver os jovens e as crianças, formando uma população mais 

consciente da importância da preservação”, declarou. 

  

A integrante da equipe socioambiental da Copasa Wiviany Meireles fez questão 

de enaltecer a participação de todos e ressaltar que a Oficina do Futuro em 

Pequeri foi muito proveitosa. “Os participantes foram bem positivos e 

participativos em todo o tempo. As pessoas estão muito motivadas e prontas 

para somar junto às ações que irão acontecer”, comemorou. 

  

Próximos passos 

 A Copasa e a Prefeitura de Pequeri se 

preparam para firmar o Acordo de 

Cooperação Técnica. A partir desse 

acordo e com a assinatura do Convênio 

de Óleo Diesel, a companhia vai custear 

o abastecimento de combustível das 

máquinas e equipamentos da prefeitura 

que serão utilizados na realização dos serviços dentro do cardápio do Pró-

Mananciais. 

  

Além disso, em poucos dias, começam os levantamentos em campo e o 

cadastramento dos produtores que queiram integrar o projeto. 


