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Fhidro abre 
edital para 
recursos hídricos

Com R$ 20 milhões disponíveis para 2013, o Fundo de 
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Ba-
cias Hidrográficas de Minas Gerais (Fhidro), recebe inscrições 
de programas e projetos voltados ao saneamento e à drenagem 
urbana; prevenção e mitigação das cheias; convivência com a 
seca e mitigação da escassez hídrica; recuperação de nascentes, 
de áreas de recarga hídrica e de áreas degradadas; revegetação 
de matas ciliares, topos de morro e demais áreas de preservação 
permanente (APPs), incluindo produção de mudas. Podem ser 
inscritos ainda, estudos, diagnósticos e pesquisas para o desen-
volvimento tecnológico e a adaptação de aplicativos e plata-
formas de monitoramento, voltados à gestão e preservação de 
recursos hídricos;  monitoramento destes recursos e ecossistemas 
aquáticos, monitoramento hidrometeorológico, hidrossedimen-
tométrico, físico, químico e biológico; à previsão de tempo e 
clima; aos impactos de mudanças climáticas e à capacitação 
técnica ambiental. As propostas de pessoas jurídicas, ONGs, 
Prefeituras, concessionárias de serviços de saneamento, organi-
zações de ensino e pesquisa, devem ser  enviadas até 20 de 
agosto para: www.igam.mg.gov.br/fhidro 

Seminário da ABES-MG debate as 
Políticas de Resíduos 

Nos dias 3 e 4 de junho, a Associação Brasileira de Enge-
nharia Sanitária e Ambiental (ABES-MG), realiza em Belo Horizon-
te, um seminário para discutir a implantação das Políticas Estadual 
e Nacional de Resíduos Sólidos e convida toda a sociedade a tra-
zer para esse fórum as ideias e propostas, que deverão ser discu-
tidas, até o final do ano, nas Conferências Municipais, Estadual 
e Nacional de Meio Ambiente. Durante dois dias, especialistas 
apresentarão o panorama geral da gestão dos resíduos sólidos 
no país, os desafios da coleta seletiva, as formas de instalação, 
gerenciamento e recuperação de áreas de disposição de resídu-
os, planejamento, implantação e operação de aterros sanitários, 
tratamento térmico de resíduos, logística reversa, mecanismos de 
gestão, o panorama institucional do setor e, na abertura, uma pa-
lestra magna sobre o Consumo Consciente. A programação com-
pleta está em nossa página: www.abes-mg.org.br As vagas são 
limitadas e as inscrições podem ser feitas na sede da ABES-MG 
ou pelo telefone:(31) 3224-8248. O evento tem o patrocínio da 
Copasa, CREA MG e CRBio e o apoio da Feam. 

ANA abre curso gratuito “Qualidade 
da água em reservatórios”

Até 11 de junho estarão abertas as inscrições para o cur-
so Modelagem da Qualidade da Água em Reservatório, que 
oferece 30 vagas gratuitas. Das 60 horas de capacitação, 
44 serão na modalidade à distância e 16 horas serão pre-
senciais em Foz do Iguaçu (PR). Voltado para agentes ges-
tores e usuários de água, o curso faz parte do projeto Água 
– Conhecimento para Gestão, que é uma parceria entre a 
Agência Nacional de Águas (ANA), a Fundação Parque Tec-
nológico de Itaipu (FPTI) e a Itaipu Binacional. O objetivo do 
curso é oferecer aos participantes uma maior compreensão e 
entendimento das ferramentas matemáticas para simulação de 
qualidade da água e auxiliar a tomada de decisões no processo 
de gestão integrada dos recursos hídricos. Acesse: http://www.
aguaegestao.com.br/pt-br/cursos/abertos 

ABES-MG tem chapa para Diretoria e Conselhos e convida 
associados para a eleição

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) deu início ao Processo Eleitoral 2013, em todas as seções 
estaduais. Como acontece nos anos ímpares, a ABES renovará os cargos das Seções Estaduais de Diretoria, Conselhos Consultivos e 
Fiscais, além de Representantes das Seções junto ao Conselho Consultivo para o Biênio 2013/2015. Como nos anos anteriores, as 
eleições serão realizadas somente pela internet. Através do site, o associado poderá acompanhar todo o processo eleitoral e exercer 
seu direito de voto. O período de votação acontecerá de 10 a 14 de junho de 2013. O Edital, o calendário e a composição da chapa 
você poderá conferir no site da ABES MG www.abes-mg.org.br  e da ABES Nacional. Para outras informações acesse o site da ABES 
Nacional ou faça contato com a Comissão Coordenadora Nacional (CCN): abes@abes-dn.org.br Participe!

Este ano, estão disponíveis R$ 20 milhões para recursos hídricos no Fhidro


