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Nova diretoria 
toma posse 
dia 8

Comitê da Bacia do rio São Francisco 
realiza seminário
de hoje, quarta, 26, até sexta, 27, o Comitê da bacia Hidrográfica do são Francisco (CbHsF) realiza, no auditório do sesi 
em betim, o “seminário sobre Revitalização da bacia do Rio são Francisco - Por uma nova discussão sobre a bacia”. o 
seminário visa iniciar o processo de revisão do Plano de Recursos Hídricos da bacia do são Francisco no que se refere à 
sua recuperação hidroambiental. A identificação das ações está sendo realizada na bacia visando sua recuperação e  é 
um dos principais objetivos desse processo. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (82) 3315-1495.

será no próximo dia 8 de setembro, terça-feira, às 20h, 
na sede da Abes-MG, a posse da nova diretoria da entidade. 
o atual presidente, Márcio tadeu Pedrosa, foi reeleito para 
mais um mandato de dois anos à frente da entidade, tendo 
como vice, Carlos eduardo orsini. no mesmo dia, sandra 
Parreiras Fonseca tomará posse como a nova presidente da 
subseção Viçosa da Abes-MG. na ocasião, acontecerá a 
também solenidade de inauguração da sede própria que in-
clui o espaço para cursos Professor Ysnard Machado ennes.

Projeto do Velhas vira 
modelo fora de Minas

o Programa de Revitalização da bacia do Rio das Velhas 
(Meta 2010) foi apresentado ontem, terça, durante seminário 
sobre Proteção e Revitalização dos Rios urbanos, promovido 
pelo governo da bahia. o seminário discute a situação das 
águas no espaço urbano, as perspectivas de proteção e as ex-
periências positivas nacionais de revitalização de rios que cor-
tam as cidades em todo o país. A Meta 2010 foi apresentada 
no painel “experiências exitosas de despoluição dos Rios”. 

Lançamento de efluentes 
dependerá de outorga

o Ribeirão da Mata, um afluente do Rio das Velhas, 
será o pioneiro no licenciamento ambiental da outorga de 
lançamento de efluentes. o controle da emissão de efluentes 
industriais dentro de parâmetros que sejam compatíveis com 
a capacidade dos rios em depurá-los é um importante passo 
para a recuperação dos nossos rios a níveis condizentes com 
a manutenção da vida em seu leito e para que sua água pos-
sa ter as suas destinações naturais preservadas. o assunto 
será discutido no próximo dia 1º de setembro, na Câmara 
Municipal de Pedro leopoldo, em reunião extraordinária do 
subcomitê da bacia do Ribeirão da Mata.

Abes está agora presente 
em todos os Estados

A Abes está agora organizada nacionalmente, com pre-
sença em todos os estado da federação. no Piauí, o único 
estado onde a entidade não tinha uma seção regional, foi 
constituída uma comissão de reativação, a ser presidida por 
Carlos ernando da silva, professor do curso de engenha-
ria Civil da universidade Federal do Piauí. Além disso, em 
quatro estados do norte do país onde as seções estavam 
inativas, também já foram constituídas diretorias, cumprindo 
assim uma das principais metas da Presidente nacional Cas-
silda teixeira de Carvalho.   
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Márcio Pedrosa ficará à frente da Abes-MG para 
novo mandato de dois anos


