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Abes-MG promove 
dois cursos em junho
Dois cursos estão na programação da Abes-MG para 
junho. Simulações Hidráulicas usando o Software 
Epanet  será dado pela engenheira Mônica Viana 
Veronezi nos dias 21 e 26. O curso destina-se, 
preferencialmente, a engenheiros que trabalhem em 
projetos de saneamento. O software Epanet permite 
que o aluno aprenda a fazer simulações em projetos 
de rede de saneamento.  O outro curso, de Projeto, 
Implantação, Operação e Encerramento de Aterros 
Sanitários, será dado pelo engenheiro Cícero Antônio 
Antunes Catapreta, nos dias 12, 19 e 26 de junho. Os 
dois cursos acontecerão na sede da Abes-MG. Para 
mais informações, consulte o site da Abes-MG em 
www.abes-mg.org.br ou lique (31) 3224-8248

Curso ensinará técnicas de aterro sanitário
Reuniões do CBHSF
serão na Abes-MG
Serão na sede da Abes-MG, na rua São Paulo, 
824, Centro, em Belo Horizonte, as três reuniões 
do processo eleitoral para a escolha final dos novos 
membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco. Estas reuniões acontecerão nos dias 14, 16 
e 22 de junho. Em Minas, ocorrerão outras duas, nos 
dias 10 e 16, respectivamente. em Corinto e Paracatu. 
As plenárias eleitorais terminam no dia 18 de junho, 
devendo a posse dos novos membros ocorrer nos dias 
9 e 10 de agosto. 

Entidade quer manter
presença no Velhas
A Abes-MG está pré-habilitada para participar também 
do processo eleitoral de renovação do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas. A relação oficial será 
divulgada esta semana. O processo eleitoral, com a 
definição dos eleitos, termina no dia 22 de junho.  

Lançamento de livro
marca 20 anos da Feam
Os 20 anos da Fundação Estadual de Meio Ambiente 
serão contados no livro “Feam 20 anos – história e 
memória”, que será lançado no próximo dia 11 de 
junho, às 10h, no auditório Juscelino Kubitschek, na 
Cidade Administrativa. A publicação foi elaborada com 
base em documentos e depoimentos de personagens 
que vivenciaram diferentes momentos na Fundação e 
permite aos leitores acompanhar a atuação do órgão. 
“Celebrar e registrar os 20 anos da Feam é celebrar 
nossos esforços nesses anos todos”, destaca o presidente 
da Fundação, José Cláudio Junqueira. O lançamento 
faz parte da programação da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) 
para a Semana Mundial do Meio Ambiente.

AlAIR VIEIRA/AlMG

ANA prorroga o prazo
de concurso sobre água
Quem ainda não se inscreveu para o Prêmio ANA 
2010 terá uma segunda chance. Até 30 de junho, os 
interessados em participar poderão inscrever trabalhos 
que se enquadrem no tema “Água: o Desafio do 
Desenvolvimento Sustentável” em sete categorias: 
Governo, Empresas, ONG, Pesquisa e Inovação 
Tecnológica, Organismos de Bacia, Ensino e Imprensa. 
As iniciativas devem estimular o combate à poluição e 
ao desperdício e apontar caminhos para assegurar água 
de boa qualidade e em quantidade suficiente para o 
desenvolvimento e a qualidade de vida dos brasileiros. A 
premiação é realizada pela Agência Nacional de Águas 
(ANA) e conta com o patrocínio exclusivo da Caixa 
Econômica Federal e o apoio da Associação Brasileira 
de Águas Subterrâneas (Abas). Os interessados poderão 
enviar seus trabalhos por remessa postal registrada aos 
cuidados da Comissão Organizadora do Prêmio ANA 
2010 no seguinte endereço: SPO, Área 5, Quadra 3, 
Bloco “M”, Sala 222, Brasília-DF, CEP: 70610-200. A 
data de postagem será considerada como a de entrega.


