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Abes-MG participa do lançamento
da Comissão das Águas
A presidente da ABES-MG, Célia Rennó, prestigiou a solenidade de
instalação da Comissão Extraordinária das Águas, realizada na Assembleia
Legislativa, no dia 23 de março. Segundo o deputado Iran Barbosa (PMDB),
que preside a Comissão, a crise hídrica no Estado fez a população ficar mais
atenta às questões relativas à água e a sua preservação. A finalidade da comissão é realizar estudos e debates sobre a situação dos recursos hídricos do
Estado; propor políticas públicas que promovam o uso racional e sustentável,
a proteção e a conservação dos recursos hídricos; sugerir a atualização dos
instrumentos legais; e formular ações e medidas para a resolução de conflitos
relacionados ao uso e à proteção dos recursos hídricos. Para isso, poderá
realizar audiências, debates públicos, visitas técnicas e reuniões com convidados. O relatório final, apresentado pela legislatura anterior, em dezembro
de 2014, traz um estudo detalhado sobre o cenário dos recursos hídricos em
Minas e apresenta 26 recomendações a diversos órgãos. Fazem parte da
Comissão os deputados Leandro Genaro (PSB), Doutor Jean Freire (PT), João
Vitor Xavier (PSDB) e Arnaldo Silva (PR). Os suplentes, João Alberto (PMDB),
Celise Laviola (PMDB), Elismar Prado (PT), Douglas Melo (PSC) e Gustavo
Corrêa (DEM). Leia mais: www.abes-mg.org.br

Publicada Norma que define
situação de escassez hídrica
Publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 26 de março, a
Deliberação Normativa (DN) número 49, que estabelece as diretrizes e critérios gerais para a definição de situação crítica de escassez hídrica e de
restrição de uso água em Minas Gerais. O secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Sávio Souza Cruz, afirmou que
com a publicação Minas passa a ser o primeiro estado com uma norma
desse tipo. A partir de agora, serão feitas avaliações nas regiões (porções
hidrográficas) de Minas Gerais e, se observado os critérios, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) poderá declarar a escassez. A declaração é pré-requisito para que as concessionárias de abastecimento público,
como a Copasa, e a Agência de Regulação de Água e Esgoto (Arsae-MG),
avaliem mecanismos de redução de consumo de água (como rodízio, racionamento e sobretaxa). Declarada a escassez, as restrições de uso para
captações de água ocorrerão conforme o estado de vazão descrito e redução de 20% do volume diário outorgado para captações com finalidade
de consumo humano, abastecimento público ou dessedentação animal,
redução de 30% do volume para as captações com finalidade industrial e
de 25% do volume outorgado para a irrigação.

Assinado o Pacto das Águas pela revitalização das bacias
hidrográficas

Governo
firma parcerias
para gestão das
águas
O Governo de Minas Gerais anunciou parcerias para melhorar a gestão dos recursos hídricos no Estado. Os acordos foram assinados pelo vice-governador Antônio Andrade, no dia 25 de março, no
BDMG, durante o evento “Água Sustentável para Todos”, em comemoração pelo Dia Mundial da Água. Foram firmados O Pacto das Águas,
parceria entre o governo e os comitês de bacias hidrográficas, com objetivo de propor ações e compromissos para a revitalização das bacias.
Entre as ações, a reestruturação do Sistema Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos, e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Também foi assinado o acordo de cooperação com a Itaipu Binacional
para implementar o Programa Cultivando Água Boa, que desenvolve
ações socioambientais relacionadas a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade, com foco na conservação de bacias. Um
grupo de trabalho, será criado por decreto, para estudar e incorporar
ao Estado práticas e experiências já implementadas pela empresa. Foram lançadas ainda as cartilhas educativas “A nossa água de todo dia”,
sobre o monitoramento da qualidade da água e como afeta a geração
de energia e a saúde. E “Nascente – o verdadeiro tesouro da propriedade rural”, que propõe uma reflexão sobre a importância das nascentes.

Abes define calendário eleitoral 2015/2017

Durante a reunião do Conselho Nacional da ABES, realizada no dia 13 de março, no Rio de Janeiro, foi divulgado o calendário eleitoral
para a renovação do mandato 2015/2017 da diretoria das seções estaduais e seus respectivos conselhos. As eleições acontecerão nos dias 10
e 11 de junho, com votação pela internet. Os editais serão publicados no próximo dia 6 de abril. As senhas serão enviadas aos associados até o
dia 24 de abril. No dia 11 maio, a Comissão receberá o registro provisório das chapas e no dia 27 de maio, o registro definitivo. O resultado da
apuração será divulgado no dia 15 de julho e a posse deverá ser marcada, para até o dia 8 de agosto de 2015. Fazem parte da comissão eleitoral
Valter Pinto Costa, Cida e Isabel. Faça contato com a ABES-MG para atualizar seus dados e fique em dia com a associação. Participe!
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