
ALMG quer ouvir Copasa sobre crise hídrica na RMBH
Debater em uma audiência pública os planos da Copasa para diminuir os efeitos da crise hídrica na Região Metropolitana 

de Belo Horizonte (RMBH). Este é o objetivo de requerimento aprovado no dia 16/4/2015 pelos deputados da Comissão Extraor-
dinária das Águas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).  Segundo o propositor, deputado João Alberto (PMDB), o 
objetivo é apurar, com a direção da Copasa, as estratégias em estudo pela empresa e o que está sendo feito para revitalizar o reser-
vatório Rio Manso, responsável pelo abastecimento de 18% dos bairros de Belo Horizonte e de 28% da Região Metropolitana.  De 
acordo com a Copasa, o Sistema Paraopeba acumulava em média o nível de 39,2%. “Vivemos o risco iminente de desabastecimento 
e, recentemente, foi cogitada a utilização do Rio Taquaraçu para reforçar as reservas. O objetivo é discutir o efeito dessas medidas”, 
defendeu. A data da audiência ainda será agendada.

FIEMG debate escassez 
hídrica na indústria

O Sistema FIEMG e o Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas (Igam) realizam, no dia 8 de maio, um encontro para dis-
cutir a “Escassez Hídrica e Gestão de Água e Efluentes”, diante 
do atual cenário da falta de água. Além disso, o debate pretende 
disseminar informações sobre como prevenir, fazendo a gestão 
adequada dos recursos hídricos.  A programação contempla as 
palestras: Escassez Hídrica, proferida pelo Gerente de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Igam, Thiago Figueiredo 
Santana. Em seguida, Gestão de Água e Efluentes e Alternativas 
de Reuso, com Deivid Lucas de Oliveira, Analista Ambiental da 
FIEMG. O Encontro será de 9h às 12h, na sede da CIEMG – Av. 
Babita Camargos, 766 – Praça da Cemig – Contagem/MG. A 
entrada é gratuita e o link para inscrições está disponível em nos-
so site: www.abes-mg.org.br Mais informações pelo telefone: (31) 
3263-4504.

Cultivando Água Boa 
chega em Varginha

Varginha recebeu mais de 70 prefeitos de cidades da re-
gião Sul de Minas Gerais, que possuem a concessão da Com-
panhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), no dia 10 de 
abril, para participar da apresentação do Programa Cultivando 
Água Boa (CAB). A iniciativa socioambiental é desenvolvida pela 
Itaipu Binacional para promover a recuperação de micro bacias, 
proteger as matas ciliares e a biodiversidade, além de promover 
o respeito e o cuidado com o meio ambiente. Para o Diretor de 
Operação Sudoeste da Copasa, João Bosco Senra, o encontro 
foi o pontapé inicial para a implantação do programa em Vargi-
nha. O vice-presidente da Copasa, Junior Miranda, acredita que 
a implantação do CAB é a melhor solução para a situação hídrica 
enfrentada atualmente. A primeira parte do evento aconteceu na 
Cidade Universitária do UNIS, no Parque Mariela, e foi conduzida 
pelo diretor de coordenação e Meio Ambiente da Itaipu Binacio-
nal, Nelton Miguel Friedrich, que apresentou o programa para os 
prefeitos e os resultados alcançados no Paraná, onde o CAB é um 
caso de sucesso.

Ministro Arthur Chioro participa de evento com 
representantes dos 27 estados brasileiros

ABES participa 
de Plenária 
de Saúde em 
Brasília

 Nos dias 13 e 14 de abril, a representante da ABES-
-MG, junto ao Conselho Estadual de Saúde de Minas Ge-
rais, Alcione Ribeiro, participou em Brasília da 19ª Plenária 
Nacional de Saúde. O encontro reuniu cerca de 1100 repre-
sentantes, de 27 estados brasileiros, dos quais 70 integrantes 
de Minas Gerais. A mesa, presidida pela presidente Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), Maria do Socorro Souza, contou 
com a presença do ministro da saúde Arthur Chioro e outros 
palestrantes, como o Dr. Eduardo Fagnani. O professor da 
Unicamp reafirmou que o Saneamento é Saúde. Durante os 
debates a representante da ABES pediu a palavra e defendeu 
mais investimento na saúde preventiva, com direito ao sanea-
mento básico para todos. Segundo Alcione, dados de 2012, 
com a previsão orçamentária para 2013, mostram que dos 
R$ 4.294.403.427,00 destinados à saúde, apenas 4,83%, o 
equivalente a R$ 207.607.673,40, foram para ações de Saú-
de Preventiva. “É pouquíssimo, afinal prevenir é melhor que 
remediar”. 
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