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ABES-MG participa de reunião no
Conedru
No dia 25 de junho, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional
e Política Urbana (Conedru) realizou a segunda reunião anual. Antes da plenária,
as Câmaras Setoriais Permanentes (CASP) de Planejamento e Gestão do Solo
Urbano; Desenvolvimento Regional; Habitação; Transito, Transporte e Mobilidade
e Saneamento se reuniram. A ABES-MG, representada pela presidente Célia Rennó, participou das duas. A Câmara de Saneamento discutiu o Decreto 46.775 de
10/06/2015, que cria um grupo intergovernamental para elaboração do Plano
Estadual de Saneamento (PESB). Após muito debate, os membros elaboraram
uma moção à Plenária, pedindo que o governo inclua a participação da sociedade civil no acompanhamento dos trabalhos do PESB. Na Plenária, o Secretário
da SEDRU, Tadeu Martins Leite, falou sobre o que mudou no governo atual e do
propósito de ampliar o funcionamento e participação do Conedru. O presidente
da COHAB, Claudius Viniciuus Leite Pereira abordou as “Mesas de Negociações”, que versa sobre o déficit habitacional da RMBH (170.000 unidades) e os
problemas das negociações na Granja Werneck em Belo Horizonte. Por último, o
Secretário Adjunto Dr. Wieland Silberschneider falou sobre o papel dos Fóruns Regionais na definição das metas deste governo. Foram realizados quatro encontros
e outros 13 ocorrerão até setembro.

Campanha em defesa do Velho
Chico reúne milhares
No dia 3 de junho, o representante da ABES-MG no Comitê de
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Márcio Tadeu Pedrosa, que também
preside a Câmara Consultiva Regional do Alto São Francisco, participou da
organização da campanha pelo Dia Nacional em Defesa do Velho Chico.
No município mineiro de Lagoa da Prata, a programação se estendeu ao
longo do dia e contou com a participação de mais de cinco mil pessoas
em diversas atividades. Houve visitação à primeira Estação de Tratamento
de Esgoto do município, caminhada com alunos de escolas públicas, instituições e movimentos sociais; atividades educativas, palestras; exposições,
distribuição e plantio de mudas nativas. De acordo com Lessandro Gabriel
Costa, membro da CCR Alto, que coordenou a campanha no município “foi
um dia educativo e de reflexão sobre as práticas e cuidados que se deve ter
com o meio ambiente e com o rio”. O objetivo das ações, é mostrar que o rio
precisa de ajuda e as pessoas precisam abraçar a causa. Outros municípios
mineiros também promoveram atividades. Itaúna realizou uma blitz ecológica
e um abraço coletivo ao rio São João, sub-bacia do Velho Chico; Japaraíba organizou uma palestra educativa no Centro Universitário de Formiga; e
Moema realizou o plantio de mudas de plantas nativas.

Seminários proporcionaram informações técnicas diversificadas

Água foi tema
central do Dia
Mundial do Meio
Ambiente
Em comemoração pelo Dia Mundial do Meio Ambiente
a ABES-MG promoveu e participou de atividades, que tiveram
como tema central a água, a escassez hídrica e as iniciativas e
tecnologias empregadas para superar os desafios. Em parceria
com o CREA e apoio da Copasa, a ABES realizou, nos dias 9 e
10 de junho, o ‘Seminário Mineiro de Reuso de Água e Efluentes’, sobre o panorama atual do reuso, as tecnologias disponíveis, legislação vigente e boas práticas adotadas na cidade,
indústria e agricultura. Nos dias 10 e 11 de junho, com o tema
“Direito de usar, dever de cuidar”, a programação da Semad
levantou a reflexão sobre o papel dos recursos naturais para a
qualidade de vida. O “Seminário Solo e Água”, realizado pela
FAEMG, nos dias 11 e 12, destacou as práticas inovadoras de
conservação e produção de água, assim como o uso racional
na agricultura. Nos dias 17 e 18, a FIEMG discutiu as soluções
para uma indústria mais sustentável e a interação entre o setor
produtivo e público, organizações não governamentais e sociedade para proteção dos recursos naturais. Encerrando a Ponto
Terra promoveu, no dia 25, o Ciclo de Palestras Incineração de
Resíduos Sólidos, com objetivo de desconstruir o senso comum
sobre a incineração, apresentando a ótica do poder público e
órgãos reguladores, setor empresarial e a visão acadêmica. Leia
mais: www.abes-mg.org.br

ABES prestigia posse de nova diretoria do Sicepot

A presidente da ABES-MG, Célia Rennó, participou, no dia 25 de junho, da cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato da
Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais (Sicepot), eleita para o triênio 2015-2018 e presidida por Emir Cadar Filho. Também
estiveram presentes o vice-governador, Antônio Andrade, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adalclever Lopes, o prefeito
Márcio Lacerda, o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Murilo Valadares, o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Wellington Magalhães, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Olavo Machado Junior, entre outras
autoridades e empresários da construção. Emir Cadar defendeu em seu discurso a retomada dos investimentos no setor e disse que acredita na
contribuição do desenvolvimento para o reaquecimento da economia nacional. “Minas deve muito às empresas, responsáveis pela construção de
toda infraestrutura do Estado. Rodovias, aeroportos, obras de saneamento, barragens, hidrelétricas, edificações públicas e de mobilidade urbana”.
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