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Sedru debate 
plano de 
saneamento 
básico com 47 
municípios da 
RMBH

No dia 30 de janeiro, 47 municípios da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (RMBH) e do Colar Metropolitano participaram, na 
Cidade Administrativa, da reunião de capacitação para elaboração 
dos planos municipais de saneamento básico. O evento foi promo-
vido pelo governo de Minas, através da Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Regional e Política Urbana (Sedru), em parceria com 
o Ministério das Cidades, Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e 
com o apoio técnico da Agência Reguladora de Serviços de Água 
e Esgoto de Minas Gerais (Arsae), da Companhia de Saneamen-
to de Minas Gerais (COPASA) e do Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas (IGAM). A iniciativa do governo de Minas para universalizar 
os serviços de saneamento no Estado é inédita no país e segundo a 
subsecretária de Política Urbana, Tereza Navarro, a intenção é prepa-
rar os municípios para que sejam capazes de implantar uma política 
sanitária de qualidade. Os gestores puderam conhecer a metodolo-
gia dos planos, foram orientados a desenvolver ações e estabelecer 
metas para formulação de políticas efetivas de saneamento básico e 
também sobre a captação de recursos para ações de saneamento 
básico junto ao Governo Federal. Leia mais em: www.abes-mg.org.br 

UFMG oferece especialização em 
recursos hídricos em BH e Montes 
Claros 

O Instituto de Ciências Agrárias (ICA) da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), em Montes Claros, está com inscrições abertas, 
até o dia 22 de fevereiro, para o curso de especialização em Recursos 
Hídricos e Ambientais. São oferecidas 35 vagas e a formação se des-
tina a engenheiros civis, agrônomos, ambientais, agrícolas e florestais, 
biólogos, geógrafos e geólogos.  O curso acontece de 22 de março de 
2013 a 30 de dezembro de 2014 e visa qualificar profissionais para ela-
boração de projetos hidro agrícolas com base tecnológica para desen-
volvimento e implementação de gestão sustentável dos recursos hídricos 
e ambientais. Mais informações: (38) 2101-7780. Em Belo Horizonte, o 
Instituo de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG recebe, até o dia 28 de 
fevereiro, inscrições para 40 vagas de especialização em Gerenciamen-
to de Recursos Hídricos. O objetivo é formar profissionais capazes de 
interferir em questões relacionadas à degradação de recursos naturais, 
fornecer informações sobre normas e procedimentos necessários a ges-
tão de recursos hídricos, em sua interface com o município, no que se 
refere ao uso e ocupação do solo, saneamento e meio ambiente. Mais 
informações: (31) 3409-2565. Saiba mais em: www.abes-mg.org.br 

PBH promove palestras sobre 
educação ambiental 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Belo Horizon-
te, através do Centro de Extensão em Educação Ambiental, realiza de 25 a 
28 de fevereiro de 2013, um ciclo de palestras gratuitas sobre temas am-
bientais atuais. O objetivo do projeto “Ambiente em Foco” é proporcionar 
formação ambiental aos cidadãos belo-horizontinos através de palestras 
proferidas por especialistas. No dia 25, Chris De Brot apresenta a ‘Rede 
BH Sustentável: ampliando os horizontes da educação ambiental’, no dia 
26, a especialista Ana Vitória Werneck fala sobre ‘Legislação e Meio Am-
biente’, no dia 27, é a vez de Heloísa Helena Pereira Rafante apresentar o 
tema ‘De Buritis e sucupiras: uma lição de força, coragem e resistência’, 
e no dia 28, quem expõe os ‘Desafios para o saneamento da cidade de 
Belo Horizonte é o especialista Bernardo Monteiro Barbosa. As palestras 
acontecem na sala verde, da SMMA, de 14h30min as 16h30min, e as 
inscrições podem ser feitas pessoalmente ou pelo telefone (31) 3277-
5199. Para solicitar a programação mensal das atividades oferecidas 
pelo Centro de Extensão envie e-mail para: geeda@pbh.gov.br ou acesse: 
www.pbh.gov.br/meioambiente

ANA abre 120 vagas para formação em recursos hídricos
O projeto ‘Água – Conhecimento para Gestão’ abriu inscrições para três capacitações gratuitas com os seguintes temas: “Monitoramento 

da Qualidade da Água em Rios e Reservatórios”, “Gestão Territorial para Recursos Hídricos com Software Livre de Código Aberto” e “Hidrologia 
Básica”. Com um total de 120 vagas, todos os cursos são destinados a brasileiros e o de Monitoramento também será ministrado em espanhol 
para estrangeiros. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 22 deste mês para o tema de Gestão Territorial e até o dia 24 para 
os outros dois cursos. O projeto é uma parceria entre Agência Nacional de Águas (ANA), Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) e Itaipu 
Binacional e tem como objetivo desenvolver ações de comunicação, difusão, mobilização social, capacitação e educação para a gestão de recur-
sos hídricos no Brasil e demais países da América Latina. Para acessar o conteúdo programático dos cursos e fazer a inscrição acesse: http://www.
aguaegestao.com/pt-br/cursos/abertos Saiba mais em: www.abes-mg.org.br

Capacitação rumo a universalização do saneamento em Minas Gerais


