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CBH Paranaíba
convoca eleições 
A composição do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes 
Mineiros do Baixo Paranaíba está sendo renovada. O prazo 
para as inscrições começou no último dia 6 e vai até 6 de 
julho. A relação dos habilitados será conhecida até 20 de 
julho. Impugnações e recursos serão analisados até 1º de 
agosto, com previsão de que o resultado final saia até 12 de 
agosto. O edital de convocação das eleições está disponível 
em http://comites.igam.mg.gov.br/new. O rio Paranaíba 
nasce na serra da Mata da Corda, no município de Rio 
Paranaíba, em Minas Gerais. Segundo maior formador do rio 
Paraná, seu curso tem aproximadamente 1.070 quilômetros 
até sua junção com o rio Grande, onde ambos passam a 
formar o rio Paraná, no ponto que marca o encontro entre os 
estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

A lei das sacolas plásticas já pegou
Existem leis que “pegam” e outras que “não pegam”. A lei que proíbe o uso de sacolas plásticas comuns pelo comércio de Belo 

Horizonte faz parte do primeiro grupo. Por toda parte, o que se vê são consumidores usando a criatividade para substituir as antigas 
sacolas. A medida agora deve ser ampliada para todo o Estado. Dois projetos em tramitação na Assembléia Legislativa de Minas, 
de autoria dos deputados Gustavo Valadares (DEM) e Paulo Lamac (PT) pretendem que a proibição valha para todos os municípios 
mineiros. O mesmo deve ocorrer a nível nacional. Na Câmara dos Deputados, tramitam 15 projetos proibindo, em todo o país, o 
uso da sacolas plásticas não-biodegradáveis. De acordo com o relator do conjunto de projetos, o deputado Leandro Sampaio (PPS-
RJ), somente serão permitidas as embalagens não derivados de petróleo e que se degradem no prazo máximo de 18 meses. 

Eleições no Copam
vão até esta quinta 

Representantes de organizações não-governamentais, entida-
des civis, comunidades acadêmica e científica e poder municipal que 
indicaram seus representantes para concorrer às vagas de conselheiro 
no Copam já podem conferir a lista dos habilitados.  A relação final 
foi divulgada no dia 9 de junho e está disponível em www.conselhos.
mg.gov.br/copam/. As eleições acontecem on-line entre os dias 13 e 
16 de junho, em diversos pontos do Estado e a divulgação do resul-
tado final para o triênio 2011-2014 será publicado no Minas Gerais 
do dia 21 de julho. A Abes-MG está entre as habilitadas na categoria 
das entidades reconhecidamente dedicadas ao ensino, pesquisa ou 
desenvolvimento tecnológico e científico na área de meio ambiente, 
concorrendo a vagas na URCs Paraopeba, Velhas, Leste, Norte e Sul 
de Minas, além de duas  câmaras temáticas: Energia e Mudanças 
Climáticas, e Indústria, Mineração e Infraestrutura. 

ANA prorroga até dia 24 
inscrições para o Prodes 

A Agência Nacional de Águas (ANA) prorrogou até o 
dia 24 deste mês o prazo para inscrição no Programa Des-
poluição de Bacias Hidrográficas (Prodes). A seleção visa 
definir projetos de construção ou ampliação de Estações de 
Tratamento de Esgotos (ETE) que receberão R$ 40,2 milhões 
do programa. Os projetos serão avaliados e receberão uma 
pontuação de zero a 100. Terão prioridade os empreendi-
mentos que demandarem até R$ 10 milhões do Prodes e 
que forem localizados em 17 regiões com baixos níveis de 
qualidade da água, segundo critérios da Agência. Será dada 
prioridade a localidades incluídas no Atlas de Abastecimen-
to Urbano de Água da ANA. Para mais informações acesse 
www.ana.gov.br/prodes/prodes2011.asp. 

Rio Paranaíba é um dos formadores do Paraná


