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boletiM eletRôniCo seMAnAl dA Abes-MG

Ano 1/núMeRo 7/30 de junHo A 6 de julHo de 2009

Prefeito sanciona 
lei que cria 
a SMMA

será na próxima sexta-feira, dia 3, às 11h, a 
solenidade em que o prefeito de belo Horizonte, 
Márcio lacerda, irá sancionar a lei que cria a se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente, cujo titular 
será o engenheiro sanitarista e membro da futura 
diretoria da Abes-MG, Ronaldo Vasconcellos. Com 
a sanção da lei, Meio Ambiente deixa de ser uma 
secretaria-adjunta da pasta de Políticas urbanas, 
à qual estava subordinada. da secretaria de Meio 
Ambiente farão parte a Fundação zôobotânica e a 
Fundação de Parques Municipais. 

Fiemg debate boas
práticas ambientais

biocombustíveis, padrões de emissão de poluentes 
atmosféricos por fontes fixas, resíduos sólidos, educação 
ambiental e responsabilidade social. estes são alguns dos 
temas que estão em debate hoje, na sede da Fiemg, no 
2º seminário de Produção e Consumo sustentáveis. A 
programação completa está disponível no site da Fiemg: 
www.fiemg.org.br

Cipe São Francisco
quer discutir Fhidro

A Cipe são Francisco quer discutir as regras para a 
aplicação dos recursos do Fhidro. o Fundo de Recupe-
ração, Proteção e desenvolvimento sustentável das ba-
cias Hidrográficas do estado de Minas Gerais (Fhidro), 
criado em 2005, foi contemplado com R$ 75,6 milhões 
no orçamento deste ano, destinado a apoiar financeira-
mente programas e projetos que tenham como objetivo 
promover o uso racional da água, bem como a melhoria 
de sua qualidade e aumento da oferta. o debate será 
hoje, terça, às 14h, no auditório da Assembléia

Curso sobre estações
elevatórias será dia 4

será no próximo sábado, de 8h às 12h e de 14h 
às 18h, o curso sobre a operação de estações eleva-
tórias. o curso será dado por Marcos da Rocha Viana 
e acontecerá na sede da Abes-MG. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone (31) 3224-8248.

 Uberaba inaugura ETE
Mais uma importante cidade mineira passou a ter 100% de seu esgoto tratado. na última sexta-feira, a pre-

feitura de uberaba inaugurou a ete Rio uberaba, uma obra construída com recursos da Prefeitura de uberaba e 
do Governo Federal. Para josé luiz Alves, presidente do Centro operacional de desenvolvimento e saneamento 
de uberaba (Codau), o projeto da estação de tratamento de esgotos ete – Rio uberaba é a busca pelo maior 
grau de sustentabilidade possível, ou seja, que sirva para livrar o Rio uberaba, a principal fonte de captação 
de água para o abastecimento público da cidade, da poluição causada pelo lançamento in natura de esgotos 
domésticos. o ministro das Cidades, Márcio Fortes, representou o presidente lula na inauguração.


