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Comitê do 
São Francisco 
se reúne em 
defesa do rio

Nos dias 22 e 23 de maio, o Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio São Francisco (CBHSF) realizou, em Belo Horizonte, sua XXV 
Reunião Plenária, que teve como tema central o lançamento da 
campanha pelo Dia Nacional em Defesa do Velho Chico.  A inicia-
tiva propõe que, no dia 3 de junho, diversas ações de mobilização 
sejam realizadas em toda a extensão da bacia, alertando para a ne-
cessidade de revitalização do rio. A solenidade de abertura contou 
com a presença do novo Secretário Estadual de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, Alceu Torres, que se colocou à dispo-
sição para cooperar com as ações de implementação das políticas 
ambientais no Estado. Durante dois dias, foram discutidos vários 
assuntos relativos ao saneamento básico nas cidades ribeirinhas e 
a escassez de água na bacia, reunindo membros e especialistas, 
como Lupércio Zirodo, presidente da Rede Brasil de Organismos 
de Bacia (REBOB), deputado Almir Paraca, presidente da Comissão 
das Águas na Assembleia Legislativa e Gilson Queiroz, engenheiro 
sanitarista representante da Abes-MG, que palestrou sobre os de-
safios da implantação do Plano Nacional de Saneamento Básico 
(Plansab). Leia a notícia completa em: www.abes-mg.org.br 

ExpoAbes 2014 foi um sucesso
A maior feira de saneamento de Minas Gerais foi um su-

cesso. A ExpoAbes 2014, realizada entre os dias 13 a 16 de maio, 
em Belo Horizonte, reuniu empresas de renome no cenário mundial 
do saneamento. Durante três dias, centenas de pessoas visitaram 
a feira e conheceram as principais tendências do setor. Diversas 
palestras levaram ao conhecimento dos visitantes os equipamentos, 
serviços e tecnologias de ponta, disponíveis para o setor do sa-
neamento. Já o Campeonato Estadual de Operadores, que busca 
incentivar melhorias na execução dos serviços e contribuir com o 
aprimoramento dos processos de manutenção, foi um sucesso à 
parte. Os vencedores das provas foram contemplados com apare-
lhos de TV 32’’ ou Tablets. O público, que compareceu em peso, 
além de incentivar os competidores concorreu ao sorteio de cafetei-
ras elétricas. A relação dos sortudos está em nosso site: www.abes-
-mg.org.br. Confira também as fotos do campeonato, das palestras 
e da feira. 

ABES e CREA em prol do 
saneamento na Bacia do Doce

O Crea Minas e ABES-MG realizam em parceria  seis Se-
minários em municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, no 
intuito de debater a “Implementação dos Planos Municipais de Sa-
neamento”. O representante da Abes-MG e ex-presidente da Fun-
dação Nacional de Saúde (Funasa), o engenheiro Gilson Queiroz, 
vem falando sobre as perspectivas e desafios da implementação 
dos planos municipais. Ele destaca que o plano é uma ferramenta 
fundamental para a gestão dos serviços de saneamento nos muni-
cípios e que as prefeituras e a população tem um papel importante 
na sua execução. O Plano é capaz de auxiliar o planejamento, a 
construção e a gestão do sistema, considerando as particularidades 
locais. Já foram realizados seminários em João Monlevade (14 de 
abril) e em Itabira (26 de maio) e estão planejados mais quatro 
eventos nas principais subbacias. Os seminários contam também 
com a participação dos Comitês de Bacia e do IBIO, que prioriza-
ram a elaboração dos Planos Municipais, e devem investir cerca de 
5 milhões de reais advindos dos recursos da Cobrança pela uso da 
água da bacia.

Novo Secretário de Meio Ambiente, Alceu Torres, prestigiou a abertura da Plenária

Mata Atlântica mineira ganha plano contra desmatamento
O governador Alberto Pinto Coelho e o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Alceu Torres, lança-

ram no dia 26 de maio o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento do Bioma Mata Atlântica. A previsão é investir R$ 50 milhões 
em ações que visam coibir o desmatamento ilegal desse ecossistema em Minas Gerais. O plano foi elaborado pela Força Tarefa Mata 
Atlântica, criada há um ano pelo Governo de Minas, e propõe medidas a serem cumpridas em curto, médio e longo prazo, até 2017. As 
ações estão relacionadas ao: fomento florestal, fiscalização, política florestal, normatização e regularização ambiental, e implementação 
de novas tecnologias. O investimento mais significativo será no fomento florestal, R$ 23 milhões, para incentivar à expansão das florestas 
plantadas e fazer o mapeamento das áreas degradadas e antropizadas, passíveis de receberem investimentos. Também será criada uma 
delegacia especializada em assuntos relativos ao desmatamento da Mata Atlântica e um setor de avaliação ambiental estratégica na Supe-
rintendência de Fiscalização Ambiental Integrada da Semad. Continue lendo em: www.abes-mg.org.br


