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SLU deixará 
de recolher 
resíduo 
hospitalar 

A partir do dia 16 de novembro, a Superintendência de 
Limpeza Urbana (SLU) deixará de coletar, transportar e descar-
tar os resíduos de serviços de saúde (RSS) de Belo Horizonte. A 
decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) no 
dia 17 de outubro, e conforme o superintendente Vítor Valverde, 
os estabelecimentos para os quais a SLU presta esses serviços 
estão sendo comunicados por meio de carta registrada. O in-
forme frisa ainda que, “trata-se de um serviço de incumbência 
do setor privado, previsto nas Leis Federais n°11.445/2007 e 
n°12.305/2010, na Lei Municipal n°10.534/2012, e nas Re-
soluções ANVISA n° 306/2004 e CONAMA n°358/2005”. De 
acordo com o órgão, a interrupção vai ocorrer de forma gra-
dual, com prazos diferentes para entidades filantrópicas e redes 
privada, estadual, federal e municipal. Atenta à necessidade de 
adequação a essa nova realidade, a Abes-MG reunirá seus es-
pecialistas para discutir a situação e suas perspectivas, ainda 
na primeira quinzena de novembro, em um encontro entre os 
geradores, os ofertantes dos serviços e o órgão regulador. Em 
breve mais informações: www.abes-mgorg.br 

ENCOB realiza sua 16ª edição em 
Maceió

De 23 a 28 de novembro, a cidade de Maceió no Estado 
de Alagoas, recebe a décima sexta edição do Encontro Nacional 
de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB), o maior fórum na-
cional das águas. As inscrições estão abertas e podem ser reali-
zadas no site: www.encob.org Na pauta do ENCOB 2014 estão 
temas importantes como o papel dos Comitês de Bacias Hidro-
gráficas como articuladores políticos das águas em nosso país.  
Serão diversas questões relacionadas à água, debatidas em Con-
ferências, Mesas de Diálogo, seis Cursos de Capacitação, eventos 
paralelos, como o Seminário “Água, Comunicação e Sociedade”, 
promovido pela Agência Nacional de Águas, além de três visitas 
técnicas programadas. Estima-se que mais de 1.200 pessoas, de 
todos os segmentos da sociedade, entre poder público, usuários e 
sociedade civil, participem do evento aprofundando as discussões 
sobre a temática dos recursos hídricos. A programação completa 
do ENCOB em: www.abes-mg.org.br 

Abes e CBH Velhas participam de 
programa na Rede Minas

A presidente da Abes-MG, Célia Rennó e o presidente do 
Comitê de Bacia do Rio das Velhas e Coordenador do Projeto 
Manuelzão, Marcus Vinícius Polignano foram entrevistados, no 
dia 22 de outubro, no programa “Brasil das Gerais’, de Rober-
ta Zampetti, na Rede Minas de Televisão. O programa que, há 
15 anos, aborda temas diversos, nesta edição tratou da crise de 
água no Estado: “Por que estamos sem água”?” Durante meia 
hora de entrevista, Célia e Polignano falaram sobre a importância 
das bacias hidrográficas como unidade de planejamento e ges-
tão, da necessidade de aplicação de recursos na preservação, da 
mobilização e seus efeitos, e da possibilidade de crise no abaste-
cimento em Belo Horizonte e Região Metropolitana. A presidente 
da Abes-MG destacou que a Política Nacional de Recursos Hídri-
cos faz 18 anos de sua publicação em janeiro de 2018 e, apesar 
de sua  maioridade  e  reconhecimento  nos diversos  fóruns,  e 
de prever instrumentos bem formulados para a gestão das águas, 
ela ainda não é devidamente reconhecida pelos governantes e 
sua implantação anda a passos lentos,  tanto  no  nível  federal  
como estadual. Célia finalizou convidando todos a participar,  a 
acompanhar de perto as atividades dos comitês e a cobrar a apli-
cação da lei.

CBH Paracatu debate uso da água na irrigação
O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, afluente da bacia do Rio São Francisco (SF7) realiza, no dia 7 de novembro, 

na Câmara de Vereadores de Paracatu, o seminário: “Uso de água na irrigação para a produção de alimentos”. O evento acontece 
de 9 às 18 horas e traz na pauta palestras com temas atuais como: O panorama e os desafios da agricultura irrigada; A gestão de 
águas em áreas de conflitos; Experiência de gestão de águas na bacia de Entre Ribeiros; O papel da irrigação frente a escassez dos 
recursos hídricos; Programa Produtor de Água; Reservação de água e a recuperação hidroambiental. O Convite está disponível para 
visualização em: www.abes-mg.org.br 

Atualmente, a SLU coleta diariamente cerca de 50 ton. de resíduos 
dos serviços de saúde.
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