
quando todos davam como certo que a conferência seria 
um fracasso. 

Porém, nem tudo são flores. Sobre o Código Florestal, 
continua a pesar a espada da reforma pela qual se batem 
os produtores rurais. Há que se refletir, também, sobre o 
fato de que precisamos de 50 anos ou mais para termos 
um bom saneamento no país, sendo esta uma dívida 
que nossos governantes têm com a sociedade brasileira, 

especialmente com as 
camadas mais pobres 
da população. Que 
nos próximos anos, 
pelo menos parte dessa 
dívida possa ser paga, 
para que o saneamento 
deixe de fazer parte de 
nosso passivo e passe 
a ser algo do qual 

passaremos a nos orgulhar.
Mas, no balanço final, consideramos que os avanços 

foram mais significativos. Se olharmos para trás, veremos 
que hoje estamos bem melhor que antes. A crença de que 
dias melhores virão é que nos move. É ela que faz com 
que as passagens de ano sejam, realmente, momentos de 
renovação da esperança em um futuro promissor.

Bom Ano Novo para todos!!
Márcio Tadeu P edrosa
Presidente da Abes-MG 
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Dias melhores sempre virão

Abes amplia parcerias
A Abes-MG está ampliando suas parcerias. Passo importante nesse sentido foi dado semana passada 

com a assinatura de convênio com a Ambiente Brasil Centro de Estudos e o Centro Mineiro de Referência em 
Resíduos (CMRR). O convênio permite a utilização das instalações da Abes-MG e do CMRR para que sejam 
ministrados cursos e seminários na área de saneamento ambiental, especialmente sobre resíduos sólidos. O 
Ambiente Brasil é uma ONG ambientalista fundada há 11 anos em Viçosa, na Zona da Mata de Minas, por 
professores, pesquisadores e profissionais liberais, em sua maioria vinculados à Universidade Fedeal de Viçosa 
(UFV), com a missão de trabalhar com educação ambiental e meio ambiente.

“Feliz 2011”

A crença de 
que dias 
melhores 
virão é que 
nos move

Todo final de ano é época de balanço; de reflexão 
sobre os erros e também sobre os acertos. Nós, da Abes-
MG não fugimos a isso. O ano que ora se encerra foi 
marcado pela incansável busca de uma maior inserção 
da Abes-MG na sociedade, conjungada com a diretriz 
da sustentabilidade administrativa e financeira. Nessa 
equação, que, muitas vezes, é de difícil resolução, 
acreditamos ter chegado a um resultado final positivo. 
O ano de 2010 foi muito pródigo na ampliação de 
nossas parcerias. Abrimos o ano com uma feira – a 
Expoabes – que foi um grande sucesso. Ao longo dos 
meses, outras parcerias foram sendo construídas – com 
o Ministério Público e com  Agência Metropolitana, por 
exemplo –, e outras renovadas, como a do Sicepot e a das 
representações nos comitês de bacia.  Hoje, a Abes-MG 
está presente em praticamente todos os principais comitês 
de bacia de rios mineiros. Ao fechar o ano, firmamos uma 
parceria que, para 2011, promete grandes novidades, 
com o Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR) 
e a ONG Ambiente Brasil, para a utilização das instalações 
do CMRR e da Abes-MG para cursos e seminários.

Do ponto de vista das lutas pelas quais a Abes se bate, 
somos otimistas. 2010 foi marcado pela entrada em vigor 
da lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
Houve avanços, também, na ampliação da cobrança 
pelo uso da água nos principais rios brasileiros, como 
o São Francisco, por exemplo, e na negociação de um 
acordo global para o clima, como o ocorrido em Cancun, 


