
Semad e ANA fiscalizam recursos hídricos no 
Sul de Minas

De 4 e 8 de maio, equipes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e da 
Agência Nacional das Águas (ANA) realizaram uma operação conjunta para fiscalizar o uso dos recursos hídricos na Bacia Hi-
drográfica do Rio Jaguarí, extremo sul do estado, na divisa com o estado de São Paulo. A ação se concentrou nos municípios de 
Sapucaí-Mirim, Camanducaia, Itapeva e Extrema. Cinco equipes formadas por fiscais da Semad e ANA, com apoio da Polícia 
Militar, percorreram uma área de aproximadamente 400 hectares, nos quais, além do uso dos recursos hídricos, também veri-
ficaram a legalidade de desmates de vegetação. Um sobrevoo realizado na região, no dia 23 de abril, deu uma visão geral da 
bacia do rio Jaguari, onde se registrou a presença de barramentos, extração de areia, gado e plantações de morango e milho, 
em menor quantidade, destacando-se grandes plantações de batata e eucalipto.

FAbes-MG registra chapa 
para eleições 2015/2017 

A Comissão Coordenadora Nacional (CCN) da Abes, res-
ponsável por dirigir o processo das eleições gerais, recebeu, no dia 
11 de maio, a solicitação de registro provisório das chapas. Serão 
renovados os membros no Conselho Consultivo (CC), no Conselho 
Fiscal Estadual (CFE), na Diretoria da Seção Estadual (DSE), além 
de Representante (s) da Seção junto ao Conselho Diretor (CD), na 
Diretoria da Subseção (DSS), e  Representante da Subseção junto ao 
Conselho Consultivo (CC), para o biênio 2015/2017. A próxima 
etapa do calendário eleitoral será o registro definitivo no dia 27 de 
maio. As eleições acontecerão nos dias 10 e 11 de junho, com vo-
tação pela internet. Os editais foram publicados no dia 6 de abril e 
as senhas enviadas aos associados no dia 24 de abril. O resultado 
da apuração será divulgado no dia 15 de julho e a posse ocorrerá 
até o dia 8 de agosto de 2015. Participe! Mais informações em 
nosso site: www.abes-mg.org.br 

Feam amplia apoio para 
coleta seletiva

Janaúba (Norte de Minas), Ubá e Eugenópolis (Zona da Mata), 
Uberlândia, Pirajuba e Matutina (Triângulo) São Sebastião do Paraíso, 
Nazareno, São Sebastião do Rio Verde e Carvalhópolis (Sul), Guarda 
Mor (Noroeste), Juatuba e Conselheiro Lafaiete (Central) e Iguatama 
e Pains (Centro Oeste), são os municípios mineiros selecionados para 
receber apoio técnico do Governo Estadual para ampliação da cole-
ta seletiva. O trabalho coordenado pela Fundação Estadual de Meio 
Ambiente (Feam) tem parceria com a Fundação Israel Pinheiro (FIP), 
articulação com entidades públicas e privadas, e faz parte do Plano 
Estadual de Coleta Seletiva (PECS). A ação não contempla repasse de 
recursos financeiros, materiais ou equipamentos, mas sim suporte técni-
co para a execução das fases de: diagnóstico da situação atual, análise 
da viabilidade e sustentabilidade econômica, seleção do modelo mais 
adequado de coleta seletiva, apoio na implantação e monitoramento 
do trabalho. Leia mais em: www.abes-mg.org.br 

Decisão ocorreu durante a 4ª reunião preparatória

Seminário das 
Águas tem 
temas definidos
 Participantes da quarta reunião preparatória do 
Seminário Legislativo das Águas, realizada no dia 7 de 
maio, aprovaram os temas que serão detalhados em Câmaras 
Técnicas Institucionais para discussão durante o evento. São 
eles: crise hídrica; gestão de recursos hídricos; saneamento; 
atividade minerária, indústria e energia; agricultura e fomento, 
custeio, receitas e destinação. A decisão foi tomada após 
consenso entre os representantes da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), movimentos sociais e entidades, 
como a Abes-MG, representada pela presidente Célia Rennó. 
Segundo o presidente da Comissão Extraordinária das Águas, 
deputado Iran Barbosa (PMDB), a proposta final contemplará as 
sugestões apresentadas pelos participantes e poderão nortear 
as ações do governo estadual em prol da gestão e conservação 
dos recursos hídricos do Estado. O representante da Copasa e 
também membro da Abes-MG, Márcio Tadeu Pedrosa, pediu 
que a discussão contemple também os trabalhos voluntários 
desenvolvidos por pequenos produtores para a preservação dos 
recursos hídricos que conta com vários exemplos positivos em 
diversas bacias de Minas Gerais. Acesse: www.abes-mg.org.br 
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