
A reunião foi coordenada pela presidente do comitê e comissão eleitoral

ABES-MG garante 
vaga no Comitê 
do Rio Pará 

A ABES-MG garantiu as vagas de titular e suplente no Comitê 
de Bacia Hidrográfica do Rio Pará, como representante do segmento 
sociedade civil. A reunião dos segmentos foi realizada em Divinópolis, 
no dia 5 de dezembro. Ao todo 18 entidades foram habilitadas para 
concorrer às 10 vagas de titular e 10 vagas de suplente. Além disso, 
com vistas a ampliar a participação nas reuniões do comitê, o estatuto 
do CBH Pará, sugere a indicação de 10 representantes substitutos. A 
ABES-MG será representada pela titular Heloísa Cristina Notini Greco 
e pelo suplente Rogério Siqueira Pena, devendo ainda indicar um nome 
para a vaga de substituto. O segmento sociedade civil definiu que vai 
intensificar sua articulação para fortalecer a atuação dentro do Comitê. 
Inclusive, indicando um nome para compor uma chapa e disputar a 
presidência do comitê com a atual presidente Regina Grecco. A data 
da posse ainda não foi marcada, mas os participantes acataram a 
sugestão da presidente do Comitê para que seja em fevereiro, antes do 
Carnaval. A ABES-MG também foi eleita nos CBHs: Paraopeba (SF3), 
Represa de Três Marias (SF4), Rio das Velhas (SF5), Jequitaí e Pacuí 
(SF6), Alto Rio Grande (GD1), Vertentes Rio Grande (GD2), Entorno 
de Furnas (GD3), Rio Verde (GD4), Afluentes Mineiros do Médio Rio 
Grande (GD7), Alto Paranaíba (PN1), Araguari (PN2),Baixo Paranaí-
ba (PN3), Piranga (DO1), Caratinga (DO5), Alto Jequitinhonha (JQ1), 
Mucurí (MU1), Pomba e Muriaé (PS2). 
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Germano Vieira assume a SEMAD
O Governo do Estado anunciou, em 27 de novembro, o 

nome de Germano Luiz Gomes Vieira para novo Secretário de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais 
(SEMAD). Ele substitui Jairo José Isaac que comandava a pasta desde 
maio de 2016. Servidor de carreira, Vieira é mestre em direito públi-
co, especialista em educação ambiental e autor de diversos artigos e 
livros na área ambiental. Desde maio de 2016, antes de assumir a 
secretaria, Vieira já ocupava o posto de secretário-adjunto. As indica-
ções, feitas pelo governador Fernando Pimentel, de Rodrigo de Melo 
Teixeira para presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente 
(Feam) e de Maria de Fátima Chagas Dias Coelho, para diretora-
-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), também foram 
aprovadas pelo Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), em 6 de dezembro.

“Stockholm Junior Water Prize” abre 
inscrições 

“O Stockholm Junior Water Prize” é uma competição promo-
vida pelo Stockolm International Water Institute (SIWI), desde 1997. 
Ela consiste de duas etapas: a etapa nacional, realizada simultanea-
mente em cada país credenciado como organizador, e a etapa inter-
nacional, a se realizar em Estocolmo, sob responsabilidade do SIWI. 
A etapa internacional congregará os vencedores das etapas nacio-
nais. As inscrições nacionais estão abertas para envio de projetos 
sobre questões práticas do universo das águas, até 14 de janeiro de 
2018. Sua finalidade é de congregar jovens inovadores, incentivar 
seu interesse continuado em água e sustentabilidade e reconhecer o 
mérito de iniciativas de destaque. A final será realizada durante o “8º 
Fórum Mundial da Água”, que ocorrerá entre 18 e 23 de março de 
2018, em Brasília/DF. O projeto vencedor da etapa brasileira rece-
berá um prêmio de R$ 8.000,00, certificado e custeio das despesas 
para representar o Brasil, em 2018, durante a “Semana Mundial da 
Água” em Estocolmo. Mais informações: www.abes-mg.org.br 

ABES-MG deseja boas festas
Após um ano de intenso trabalho em prol das 

questões ambientais em Minas Gerais, a ABES-MG 
agradece a participação de todos em suas atividades de 
2017, e comunica um recesso de 22 de dezembro a 2 de 
janeiro de 2018. A ABES-MG deseja a todos, boas festas e 
um próspero ano novo! Que as luzes do novo ano brilhem 
e tragam novos projetos e muito sucesso! 


