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Seminário debate reuso
de água e efluentes

Tendo em vista a proximidade da celebração do Dia Mundial
do Meio Ambiente, no próximo dia 5 de junho, e as intensas discussões
sobre a questão da escassez hídrica, que permeiam toda a sociedade,
a ABES-MG e o CREA-MG, com o apoio da COPASA, realizam o
Seminário Mineiro sobre Reuso de Agua e Efluentes. O Seminário, que
acontece nos dias 09 e 10 de junho, pretende apresentar e discutir
temas importantes como a legislação vigente sobre reuso, a realidade
em relação ao reuso já realizado em Minas por diversos setores, e as
tendências e perspectivas de reuso de efluentes no Brasil e no mundo. A programação do evento já está fechada e as inscrições já estão
abertas na ABES-MG. Para mais informações e inscrições ligue: (31)
3224-8248 ou envie e-mail para cursos@abes-mg.org.br  

ABES-MG define Chapa
para eleições 2015/17

Dia 27 de maio, findou o prazo para a inscrição das chapas
para a eleição da diretoria da ABES-MG, gestão 2015/2017. Está inscrita a chapa “ Saneamento e Meio Ambiente em época de crise: busca
de soluções”, composta por: Diretoria da Seção: Mônica Bicalho Pinto
Rodrigues/Presidente, Pegge Sayonara Mendes/Vice-Presidente, Anibal
de Oliveira Freire/Diretor, Maria de Fátima Guimarães Gouvêa/Diretora, Nelson Cunha Guimarães/Diretor, Samir Abud Mauad/Diretor,
Karine Diniz Soares/1ª Secretária, Marcos Nogueira da Gama/2º Secretário, Amélia Maria de Fátima Reis Rios/1ªTesoureira, Élyda Rosina Marco Lavalle/2ªTesoureira. Conselho Consultivo: Carlos Eduardo
Orsini Nunes de Lima, Hubert Brant Moraes, José Antônio da Cunha
Melo, Maeli Estrela Borges, Marco Forster, Názara Maria Naves Silva
Borges. Conselho Fiscal: Cícero Antônio Antunes Catapreta, Fábio José
Bianchetti, Félix Ricardo Gonçalves Moutinho, Leila Margareth Mölles,
Márcia Valadares de Melo Franco, Rômulo Rezende Silva. Representantes junto ao Conselho Diretor: Célia Regina Alves Rennó, Gilson de
Carvalho Queiroz Filho, Maria do Carmo Varella Bastos. Participe da
eleição! A votação acontecerá nos dias 10 e 11 de junho, somente
pela internet.

Instaladas Comissões do Seminário das Águas

ABES-MG coordena
comissões técnicas
As seis Comissões Técnicas Interinstitucionais (CTI), do
Seminário Legislativo Águas de Minas III - Os Desafios da Crise
Hídrica e a Construção da Sustentabilidade, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), foram instaladas no dia 25
de maio. Cada CTI vai priorizar seis propostas de abrangência
estadual que, posteriormente, serão debatidas nos encontros
regionais, no interior do Estado. A ABES-MG está participando
das seis comissões representada por Ronaldo Resende (Crise
Hídrica), José Antônio Cunha Melo (Gestão de Recursos Hídricos) Célia Rennó (Fomento, Custeio, Receitas e Destinação),
Marcos Nogueira da Gama (Saneamento e Saúde), Carlos
Eduardo Orsini (Atividade Mineraria, Indústria e Energia) e
Maria do Carmo Varella (Agricultura, Pecuária e piscicultura).
A ABES conta ainda com a colaboração da diretora Maria de
Fátima Gouvêa nos trabalhos e formulação de propostas. As
CTIs terão até o dia 22 de junho para se reunir, definir e redigir
as propostas. Participam das Comissões representantes de 40
instituições, entre órgãos públicos federais e estaduais, universidades, entidades de classe empresariais e de trabalhadores,
comitês de bacia e movimentos sociais, e os deputados Doutor
Jean Freire (PT), Fabiano Tolentino (PPS), Nozinho (PDT), além
do Bloco Minas Melhor (PCdoB, PMDB, PR, PRB, Pros, PT e
PTdoB), que compõem a base do governo.

Propostas para a nova gestão da ABES-MG

Cientes do desafio a futura presidente da ABES-MG, Mônica Bicalho Pinto Rodrigues, e sua equipe esperam contar com a
participação dos associados na busca por soluções para esse momento de crise que vivenciamos. A proposta da chapa “Saneamento e Meio Ambiente em época de crise - busca de soluções” é: Fortalecer os mecanismos de gestão das águas; Divulgar e incentivar
práticas de redução de perdas, reuso da água e efluentes e otimizar o uso dos recursos naturais; Contribuir com a elaboração de
políticas e implementação de ações para melhoria ambiental e qualidade e quantidade da água; Ampliar e fortalecer a atuação da
ABES-MG nos diversos setores e fóruns de saneamento, recursos hídricos e meio ambiente; Atuar para acelerar a universalização dos
serviços de saneamento previstos nas políticas públicas; Ampliar e fortalecer as parcerias; Fomentar a comunicação entre os diversos
públicos do setor; Incentivar e promover a capacitação técnica dos profissionais e sua inserção no mercado; Estimular a participação
de jovens profissionais e de estudantes na associação. “Contamos com a colaboração de todos, enviando ideias, participando dos
eventos e trazendo seu conhecimento e experiência para desenvolvermos esse trabalho”, Mônica Bicalho.
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