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Igam disponibiliza mapas
com panorama da escassez
Está disponível na internet, na página do Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (Igam), os mapas das porções hidrográficas de Minas Gerais, que contam com pontos de monitoramento de vazão e estão sendo analisadas. As informações são atualizadas semanalmente.
O objetivo é que as imagens sirvam de parâmetro para a definição da
situação crítica de escassez hídrica e do estado de restrição de uso da
água no Estado. De acordo com a Deliberação Normativa CERH/MG
49/2015, as situações de escassez estão classificadas em: Estado de
atenção; Estado de Alerta; e Estado de Restrição de Uso, que implica
na redução da captação de água, entre 20% a 50%. No próximo dia
17 de julho, a ABES-MG, que faz parte do Grupo de Trabalho (GT)
criado para estabelecer critérios de excepcionalidade de restrição de
uso para a captação de água, conforme a Deliberação CERH Nº 372,
vai participar da reunião que definirá a metodologia de trabalho e o
cronograma de reuniões do GT. Leia mais: www.abes-mg.org.br

Feam começa a controlar
poluição veicular
No dia 8 de julho, a Fundação Estadual de Meio Ambiente
(FEAM) deu início ao Plano de Controle de Poluição Veicular (PCPV),
lançado em junho deste ano. O plano vai trabalhar, prioritariamente,
com os 11 municípios mineiros que possuem mais 100 mil veículos: Belo
Horizonte, Uberlândia, Uberaba, Juiz de fora, Contagem, Montes Claros, Betim, Divinópolis, Governador Valadares, Sete Lagoas e Ipatinga.
A implantação está na fase inicial. Nesta primeira etapa, a Feam vai
orientar os municípios a aplicarem a metodologia para gerir a qualidade do ar, de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Junto com a Associação Mineira de Municípios (AMM), a Feam organizará encontros técnicos para explicar como funciona a metodologia
de controle da poluição veicular. Qualquer cidade mineira, com mais
de 20 mil habitantes, poderá aderir ao PCPV e participar dos encontros
técnicos. Com a adesão das cidades, a intenção é minimizar a poluição atmosférica no território mineiro, provocada pela emissão de dióxido de carbono, um dos principais causadores do aumento do efeito
estufa. Leia mais: www.abes-mg.org.br

Célia Rennó saudou, as futuras presidente e vice-presidente,
Mônica Bicalho e Pegge Sayonara.

Reunião
conjunta marca
transição de
diretoria da
ABES-MG
A presidente da ABES-MG, Célia Rennó presidiu,
no dia 8 de julho, sua última reunião de diretoria e conselhos, à frente da presidência da entidade. A reunião,
que acontece mensalmente desde o início de sua gestão,
foi marcada por um clima de confraternização. Além de
representar um marco no processo de transição entre a
atual e a nova diretoria. Essa também foi a primeira oportunidade para que os novos membros, que assumem a
diretoria para a gestão 2015/17, se apresentassem aos
demais. A futura presidente, Mônica Bicalho, saudou a
todos, apresentou sua equipe e relatou como estão os
preparativos para a posse e as expectativas para esse início de trabalho. A pauta também abordou outros assuntos como: a participação da ABES-MG em diversos eventos e, na Comissão das Águas da Assembleia Legislativa
e no Seminário das Águas III; e a ampliação do Programa
Jovens Profissionais do Saneamento (JPS). Confira as fotos em nossa página: www.abes-mg.org.br

Nova diretoria da ABES-MG define a posse

A nova diretoria da ABES-MG, eleita para a gestão 2015/17, já definiu a data da posse. Será no próximo dia três de agosto de 2015, às
19h30, no auditório do Crea-MG, em Belo Horizonte. Serão empossados: 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 Rennó, Gilson de Carvalho, Maria do Carmo Varella.
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