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Lei revisa a 11.445/07 e incentiva
economia de água
A presidente Dilma Rousseff sancionou, no dia 17 de
setembro, a Lei 12.862 que incentiva a economia no consumo
de água, alterando a Lei 11.445/ 2007, que estabelece as
diretrizes nacionais para o saneamento básico. Uma das alterações inclui a adoção de medidas de fomento à moderação
do consumo de água como princípio fundamental dos serviços
públicos de saneamento básico. Além disso, a nova lei diz que
a União, no estabelecimento de sua política de saneamento
básico, observará, entre várias diretrizes, o estímulo ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de equipamentos e métodos
economizadores de água. Por fim, diz que são objetivos da
política federal de saneamento básico incentivar a adoção de
equipamentos sanitários que contribuam para a redução do
consumo de água e promovam a educação ambiental voltada
para a economia de água por parte dos usuários.

ABES-MG é eleita delegada titular
para a 5ª CNC
A ABES-MG foi indicada a participar, como delegada
titular, da 5ª Conferência Nacional das Cidades (CNC), que
tem como tema: “Quem muda a cidade somos nós: Reforma
Urbana já!” A etapa nacional será realizada em Brasília, de
20 a 24 de novembro de 2013 e estima-se que 3.000 pessoas participem da Conferência, sendo 2.681 delegados e
400 observadores. Desse total, 1.689 são delegados eleitos
nas Conferências Estaduais, 250 são delegados indicados
pelo Governo Federal, 561 delegados indicados pelas entidades membro do Conselho das Cidades e 181 são conselheiros do Conselho das Cidades de âmbito nacional, os
chamados delegados natos. Com as participações da presidente Célia Rennó e José Antônio da Cunha Melo, na etapa
Estadual, a ABES-MG também foi eleita como suplente para
compor o Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional
e Política Urbana (Conedru), na gestão 2014/2017. Saiba
mais em: www.abes-mg.org.br

Oportunidade de interação e aprendizado

ABES-MG faz
“Café com
Prosa”
A ABES-MG realiza, no próximo dia 5 de outubro,
a segunda edição do “Café com Prosa”, que terá como
tema: “O reuso de água”. Já estão confirmadas as presenças: do engenheiro Américo Sampaio, da Sabesp, que vai
tratar do arcabouço legal e normativo para reuso de água
no Brasil e apresentar a experiência da empresa paulista,
e, do professor Silvânio Rodrigues Santos da Unimontes,
que abordará a disposição agrícola de água residuária sanitária, em Janaúba-MG. O encontro acontece de 8h30
às 12h00, na sede da ABES-MG, à Rua São Paulo, 824
- 14º andar – Centro/BH. Após as apresentações dos especialistas, o mediador Aníbal Freire abrirá espaço para
debates, com a participação dos convidados, e sorteará
para os associados da ABES, que participarem do Café
com Prosa, uma vaga para o curso de Reatores Anaeróbios, ministrado pelo professor Carlos Augusto de Lemos
Chernicharo, que será realizado no mês de novembro,
na Sede da ABES-MG. Participe! As vagas são limitas
(40) e o investimento é de R$ 20,00. Mais informações
em: www.abes-mg.org.br ou com Ana Paula através do e-mail: cursos@abes-mg.org.br ou (31) 3224-8248

MG ganha duas unidades de conservação ambiental
Como medida de proteção às florestas e mananciais, o governador Antônio Anastasia assinou, no dia 23 de setembro, durante a cerimônia de abertura da “Semana Florestal 2013”, decretos criando duas unidades de conservação no Vetor
Norte, da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), que juntas totalizam mais três mil hectares preservados. Foram
criados os Refúgios de Vida Silvestres Estaduais Serra das Aroeiras e Macaúbas, que compõem o Sistema de Áreas protegidas
(SAP) do Vetor Norte da RMBH e visam garantir a conservação do patrimônio natural e histórico-cultural dos municípios de
Matozinhos, Pedro Leopoldo, São José da Lapa e Santa Luzia. As unidades vão permitir a proteção da biodiversidade local, os
remanescentes florestais, o sistema hídrico do território, a conservação de um rico patrimônio espeleológico e arqueológico e
de espécies da fauna como paca, mico, lobo guará, capivara, quati, tamanduá mirim e veado mateiro. Durante a solenidade
também aconteceu a cerimônia simbólica de posse dos membros de 35 Comitês de Bacias Hidrográficas de Minas Gerais,
que concluíram processo eleitoral para mandato 2013/2017.Leia mais em: www.abes-mg.org.br

