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CBH Velhas 
revisa Plano 
Diretor

Está em andamento a revisão do Plano Diretor de Re-
cursos Hídricos (PDRH) da Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas. O Consórcio Ecoplan-Skill, responsável pela atu-
alização dos dados, vai apontar o quadro atual existente 
na bacia hidrográfica, quanto às demandas, quantidade, 
qualidade, planejamento e gestão dos recursos hídricos. O 
PDRH necessita de revisão especialmente na verificação dos 
impactos das atividades antrópicas na bacia, no estabele-
cimento de áreas prioritárias para conservação, na identi-
ficação dos conflitos pelo uso da água e atendimento de 
diversas demandas específicas identificadas pelas Câmaras 
Técnicas do CBH Rio das Velhas. Como ferramenta legal, 
o Plano determina as diretrizes de ocupação e usos dos 
recursos hídricos, garantindo a qualidade ambiental da ba-
cia. Serão realizadas 23 reuniões de consulta pública para 
coletar informações sobre os problemas e soluções para a 
bacia. O levantamento em cada uma das Unidades Terri-
toriais Estratégicas (UTEs) permitirá maior participação das 
comunidades de cada sub-bacia. Em nosso site (www.abes-
-mg.org.br) você confere as datas das reuniões, o questio-
nário que ajuda a pensar as condições da bacia e outras 
informações. 

Feam oferece curso à 
distância de PGIRS 

A Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam) está 
com inscrições abertas, até o dia 30 de abril, para o pro-
cesso de seleção de candidatos para o “Curso à Distância 
de Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resídu-
os Sólidos (PGIRS)”. O curso será realizado no período de 
3/6/2013 a 12/8/2013. Serão selecionados somente can-
didatos que atuam diretamente com a gestão de resíduos 
sólidos em municípios de Minas Gerais, preferencialmente 
integrantes do grupo gestor da coleta seletiva. O edital está 
disponível no site da Feam e as inscrições podem ser feitas 
pelo e-mail: minassemlixoes@israelpinheiro.org.br A lista 
de candidatos selecionados será publicada até 22/5/2013, 
nos sites: www.minassemlixoes.org.br e www.feam.br .

Programa Água Doce 
tem Núcleo em MG

Durante a Semana Mineira de Cooperação pela 
Água, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, Adriano Magalhães, anunciou a criação 
do Núcleo Estadual do Programa Água Doce (PAD). O 
Núcleo será o órgão máximo de deliberação do PAD em 
Minas Gerais, estabelecendo uma política pública perma-
nente de acesso à água de qualidade para o consumo hu-
mano, por meio de processos de dessalinização e outras 
tecnologias, aproveitando de maneira sustentável a água 
subterrânea disponível no semiárido. O Programa é uma 
parceria entre o governo Federal, por meio do Ministério 
de Meio Ambiente (MMA), Secretaria Estadual de Desen-
volvimento Regional e Política Urbana (Sedru) e Copasa.  
A previsão que o convênio seja executado até 2015, com 
o investimento de R$ 13,2 milhões, na instalação de 69 
sistemas de dessalinização em comunidades rurais. Ao 
custo aproximado de R$ 200 mil por sistema, o Estado 
deve receber até R$12 milhões do governo federal e ofe-
recer, através da Sedru, a contrapartida de R$1,2 milhão. 
Leia mais: www.abes-mg.org.br 

ARSAE consulta condição dos serviços de saneamento 
A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas (AR-

SAE) publicou, no dia 26 de março, no Diário Oficial de Minas Gerais a realização de Audiência Pública com objetivo de 
coletar contribuições e informações, que possam subsidiar uma deliberação da Diretoria Colegiada sobre a Resolução 
que fixará as “Condições Gerais da Prestação e da Utilização dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 
Sanitário no Estado”. A Audiência Pública acontece até 22 de maio de 2013 e está aberta a participação dos usuários 
dos serviços de água e esgoto em Minas Gerais, dos prestadores desses serviços e demais interessados. As sugestões 
deverão ser encaminhadas para: audienciapublica06@arsae.mg.gov.br Também está prevista a realização de uma Audi-
ência Presencial para o dia 28 de maio de 2013, mas o local e horário ainda não foram definidos. Acesse: www.arsae.
mg.gov.br para ler o edital.

Trecho do Rio das Velhas na Região Metropolitana de BH 


