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ABES-MG promove
seminário sobre a PNRS
Em comemoração à Semana do Meio Ambiente a
ABES-MG realiza, nos dias 3 e 4 de junho, no auditório do
CREA-MG, em Belo Horizonte, um seminário para debater a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e as ações que vem
sendo implantadas desde a sanção da Lei 12.305, em agosto
de 2010. A palestra de abertura, sobre “Consumo Consciente”, será proferida pelo Doutor em Ecologia, Genebaldo Freire
Dias. Em seguida, vários painéis abordarão temas atuais sobre o
destino dos resíduos e os avanços e obstáculos a serem superados para uma gestão adequada e cumprimento do prazo para
erradicar os lixões no país. No primeiro Painel, está confirmada
a presença de Zilda Veloso, da Secretaria de Recursos Hídricos
e Ambiente Urbano, do Ministério do Meio Ambiente, e Zuleika
Torquetti, presidente da Feam. Participe! As vagas são limitadas e
as inscrições podem ser feitas na Sede da ABES-MG, a partir do
dia 20 de maio. O evento tem o patrocínio do CREA-MG e da
Copasa e o apoio da Feam. Saiba mais em: www.abes-mg.org.br

Assine + Saúde tem apoio
da ABES-MG
A ABES-MG, através de sua representação junto ao Conselho
Estadual de Saúde de Minas Gerais, está apoiando o Movimento Nacional em Defesa da Saúde, na coleta de assinaturas para o
Projeto de iniciativa popular que exige o repasse integral de 10%
da receita bruta da União para investimentos na saúde pública. As
associadas da ABES-MG e representantes junto ao Conselho, Alcione e Karine, estão à frente da campanha que pretende alcançar
1,5 milhão de assinaturas em todo o país. A proposta pede a alteração da Lei Complementar nº 141, de janeiro de 2012, e exige
transparência e correta aplicação desses recursos no Sistema Único
de Saúde (SUS). De acordo com a regulamentação, Estados e municípios devem investir em saúde, respectivamente, 12% e 15% do
que arrecadam. No entanto, o governo federal vetou a obrigação
de a União investir 10% de sua receita bruta no setor. A ficha para
a coleta de assinaturas está em nossa página: www.abes-mg.org.br.
O prazo para encaminhar assinaturas termina em junho.

Tema da reunião foi o Fhidro 2013 e proposta de nova Lei

CERH discute
condições do
Fhidro
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), durante a 81ª reunião extraordinária, realizada no dia 8 de maio, debateu o Edital Fhidro/2013 e a proposta da nova Lei do Fhidro,
a ser encaminhada à Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG). A chefe de gabinete, do Instituto Mineiro de Gestão
das Águas (Igam) e coordenadora da Secretaria Executiva do
Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (SEFHIDRO), Vanessa Coelho, apresentou dados que mostram que, de 2006 a
2012, foram protocolados 600 projetos. Desses, 137 estavam
aptos a serem contratados ou conveniados. Dos 137, .93 tiveram convênio ou contrato firmado, 61 foram concluídos e
32 estão em andamento. Foram investidos nesses programas e
projetos cerca de R$ 31 milhões. Para o Edital 2013 está previsto orçamento de R$ 96 milhões para elaboração dos Planos
Diretores de Recursos Hídricos e Enquadramento dos Corpos de
Água; apoio aos comitês de bacias; apoio à gestão de recursos
hídricos; monitoramento da qualidade e quantidade da água;
operação do radar meteorológico e ampliação e conservação
da cobertura vegetal nativa, por meio do Programa Bolsa Verde.
Leia mais: www.abes-mg-org.br

ABES-MG disputa vaga no SF4
Dia 28 de maio, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Entorno da Represa de Três Marias (CBH SF4), realiza a reunião dos segmentos que concorrem à eleição para novos membros. As vagas são para titulares e suplentes, representantes do poder público estadual, do
poder público municipal, usuários de recursos hídricos e entidades da sociedade civil com representação na bacia. A ABES-MG, com
seu amplo conhecimento técnico científico, participa do processo por saber da importância desse fórum para a gestão das águas. Entre
os CBHs que concluíram sua composição, a ABES-MG atuará nos seguintes: CBH Piracicaba/Jaguari (PJ1), suplente; CBH Velhas (SF5);
CBH Jequitaí/Pacuí (SF6) e CBH Paracatu (SF7), como titular; CBH Alto Rio Grande (GD1), CBH Vertentes do Rio Grande (GD2) e CBH
Afluentes do Baixo Rio Grande (GD8), como titular e suplente; CBH Entorno de Furnas (GD3), titular; CBH Médio e Baixo Jequitinhonha
(JQ2), titular, CBH Alto Paranaíba (PN1), suplente, CBH Araguari (PN2) e CBH Baixo Paranaíba (PN3), titular. A ABES-MG participa
também de outros 9 processos eleitorais que estão em andamento. Mais informações em: www.abes-mg.org.br
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