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‘Café com Prosa’ 
debate eleições 
nos CBHs

Na manhã de sábado (16/3), mais de 20 associados 
participaram na Sede da ABES-MG do primeiro ‘Café com 
Prosa’. O encontro reuniu membros da diretoria, represen-
tantes da ABES-MG junto aos comitês de bacia mineiros 
e os Jovens Profissionais do Saneamento (JPS) para deba-
ter o processo eleitoral para renovação dos membros de 
35 comitês de bacias hidrográficas de Minas Gerais. Para 
subsidiar o posicionamento das ABES-MG nesses fóruns 
e preparar os associados para essa atuação o ‘Café com 
Prosa’ recebeu o engenheiro sanitarista e conselheiro da 
ABES-MG no CBH Rio das Velhas, José Nelson de Almeida 
Machado, para falar sobre “Gestão das Águas em Minas 
Gerais – histórico dos Comitês, seus processos eleitorais e a 
participação da ABES-MG no processo”. Essa é a primeira 
vez que ocorre processo eleitoral global no Estado, envol-
vendo no mesmo período, todos os comitês, a exceção do 
CBH Verde Grande, que têm mandato até 2015. Hoje a 
ABES-MG tem representação como conselheira titular e/ou 
suplente em 16 dos 36 comitês e, no atual processo eleito-
ral, conseguiu se inscrever em 29 dos 35 comitês. Confira 
as fotos em: www.abes-mg.org.br 

ABES oferece curso 
saneamento Básico

De 22 a 26 de abril, a ABES-MG oferece mais uma edi-
ção do curso “Saneamento Básico”.  Serão 40 horas/aula, di-
vididas em cinco módulos de 8 horas, onde serão abordados 
saneamento e a saúde pública; drenagem; gerenciamento de 
resíduos sólidos urbanos; sistema de abastecimento de água; 
sistema de coleta e tratamento de esgoto; além de visitas técni-
cas guiadas, a Estação de Tratamento de Água (ETA) e a Estação 
de Tratamento de Esgoto (ETE).  O conteúdo será ministrado pe-
los especialistas Fábio Bianchetti, Márcio Baptista, Maeli Estrela 
Borges, Marcos Von Sperling e Valter Lúcio de Pádua.  O curso 
é direcionado a técnicos de nível superior e será ministrado na 
sede da ABES-MG, à Rua São Paulo, 824, 14º andar. Para ob-
ter mais informações e realizar sua inscrição, ligue: (31) 3224-
8248 ou envie e-mail para: cursos@abes-mg.org.br  

Ponto Terra promove ciclo 
de palestras

No próximo dia 4 de abril, a Organização não Gover-
namental Ponto Terra, promove um ciclo de palestras sobre 
“Informação e Meio Ambiente”. O evento será realizado 
no Auditório Fênix da Faculdade de Ciências Humanas da 
Fumec, das 8h30 às 22h00. Na parte da manhã, o autor 
Fábio Feldmann fala sobre seu livro “Sustentabilidade pla-
netária, onde eu entro nisso?” e Ana Luiza Dolabela Amorin 
apresenta o “Dicionário educativo de termos ambientais”. 
Na parte da tarde, Alexandre Magrineli fala sobre o blog 
“Aldeia Comum”, Hiram Firmino e Vilmar Berna apresen-
tam a Revista Ecológico e a Rede Brasileira de Informação 
Ambiental (Rebia), em seguida Patrícia França e Gustavo 
Rocha contam suas experiências com o “Bebê Eco” e “Spike 
Boy”. A noite fica por conta das palestras de Fernando Ga-
beira, apresentador do programa Capital Natural na Band 
News, Carlos Bocuhy da TV Proam e Almir Bressane da TV 
Assembleia. Participe! As inscrições são gratuitas e podem 
ser feitas pelo telefone: (31) 3275-3929 ou pelo e-mail: 
pontoterra@pontoterra.org.br 

Sisema lança Mapa de Qualidade das Águas
No Dia Mundial da Água (22/3), o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) lançou, duran-

te a Semana de Cooperação pela Água, o Mapa de Qualidade das Águas de Minas Gerais 2012. A análise, divulgada 
anualmente, apontou melhoria na qualidade da água de dez das 11 bacias hidrográficas sob vigilância no Estado.  Apesar 
de considerar mais de 50 parâmetros na elaboração do Mapa, um dos principais indicadores é o Índice de Qualidade da 
Água (IQA), que avalia a contaminação por oxigênio dissolvido, coliformes termo tolerantes, PH, demanda bioquímica de 
oxigênio, nitrato, fosfato total, variação da temperatura da água, turbidez e sólidos totais. Com base nas amostras recolhidas 
em 448 estações da rede básica de monitoramento distribuídas pelo Estado o Mapa 2012 mostrou que a ocorrência de 
IQA Bom subiu de 18% em 2011 para 26% em 2012, o IQA Médio passou de 60% para 57%, e o IQA classificado como 
Ruim, diminuiu 5%, passando de 21%, em 2011, para 16% em 2012. Leia mais: www.abes-mg.org.br 

Em pauta, o papel da ABES na gestão das águas


