
Governo quer criar Sistema de Meio Ambiente
O Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) recebeu, no dia 6 de outubro, mensagem do governador Fernando Pimentel 

encaminhando o Projeto de Lei (PL) 2.946/15, que dispõe sobre a estrutura do Sistema Estadual do Meio Ambiente (Sisema). A proposta, que vem acom-
panhada de pedido de urgência, tem por finalidade aperfeiçoar o funcionamento do sistema e garantir que as políticas de meio ambiente e de recursos 
hídricos ocorram de forma articulada, integrada, coordenada, transversal e eficiente. Assim, o governo espera assegurar a conservação, preservação e re-
cuperação dos recursos naturais e garantir o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade ambiental do Estado. Além de readequar a estrutura 
básica e finalidades dos órgãos e entidades que compõem o Sisema, o objetivo é adaptá-los às novas diretrizes e à atual conjuntura socioeconômica. De 
acordo com o projeto, as competências desses órgãos serão estabelecidas em decreto e eles poderão compartilhar a execução das atividades de apoio 
e suporte, recursos materiais, infraestrutura e pessoal, observadas a conveniência administrativa e a integração regional. Saiba mais: www.abes-mg.org.br 

Cibapar promove o 
Fórum das Águas

Estão abertas as inscrições para o Fórum das Águas “Cida-
des Sustentáveis e seus Desafios”. O evento acontecerá nos dias 21, 
22 e 23 de outubro de 2015, no Teatro Inhotim, em Brumadinho. 
O objetivo é fomentar a discussão e o compartilhamento de infor-
mações entre profissionais, pesquisadores, alunos, sociedade civil e 
o Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Rio Paraope-
ba (Cibapar). Será uma oportunidade para debater os desafios de 
construção de cidades sustentáveis, além da troca de experiências 
e disseminação de boas práticas, nacionais e internacionais. As ins-
crições são gratuitas, mas os participantes podem colaborar com a 
doação de 1kg de alimento não perecível, que será doado a insti-
tuições de Brumadinho. A programação completa  e as inscrições 
estão disponíveis em: http://www.cibapar.org.br/forum-das-aguas  

Juiz de Fora sedia 
Encontro das Engenharias

A Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de 
Juiz de Fora, o Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Ge-
rais, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas 
Gerais, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Sudeste de Minas Gerais, a Universidade Salgado de Oliveira, 
a Faculdade Machado Sobrinho, as Faculdades Doctum, a Fa-
culdade Estácio de Sá e o Centro de Ensino Superior de Juiz de 
Fora, juntamente com diversas empresas, realizam o II Encontro 
das Engenharias (II EEng). O evento, que ocorrerá entre os dias 27 
e 29 de outubro de 2015, tem por objetivo promover a união dos 
envolvidos na área e consolidar a força da Engenharia. Todas 
as informações e o link para inscrições estão disponíveis em 
nossa página, acesse: www.abes-mg.org.br 

A coordenadora do Grupo Fomento, custeio, receitas e destinação, 
Célia Rennó, durante a Plenária Final.  

Seminário propõe 
Plano Estadual de 
Segurança Hídrica

A necessidade de regulamentar o reuso da água e criar um 
Plano Estadual de Segurança Hídrica foram os destaques na plenária 
final do Seminário Águas de Minas III - Desafios da Crise Hídrica e 
a Construção da Sustentabilidade. Na etapa conclusiva, realizada no 
Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) dia 2 de 
outubro, os participantes analisaram e aperfeiçoaram as 72 propostas 
apresentadas pelos seis grupos de trabalho e as organizaram, em cada 
tema, por ordem de importância. Algumas propostas foram aglutina-
das e outras acrescentadas. Os delegados do evento - representantes 
de comitês de bacias hidrográficas, órgãos públicos e entidades da 
sociedade civil do Estado - elegeram uma comissão de representação, 
composta por 11 membros: 2 do setor técnico e de instituições de pes-
quisa, do qual a ABES-MG foi escolhida para fazer parte; 2 do setor 
produtivo; 3 de sindicatos de trabalhadores e movimentos socioam-
bientais; 3 representantes de comitês de bacia e 3 do poder público 
estadual. Com as propostas aprovadas, a redação do documento final 
foi concluída e entregue simbolicamente aos deputados da Comis-
são Extraordinária das Águas, Doutor Jean Freire (PT) e Iran Barbosa 
(PMDB). Leia mais: www.abes-mg.org.br
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Caldas Novas recebe o XVII Encob
De 4 a 9 de outubro, Caldas Novas em Goiás, sedia o XVII Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográfica (Encob). Serão pa-

lestras, cursos, oficinas e conferências com temáticas que visam discutir a contribuição dos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) para melhoria 
das condições das bacias, a implantação dos planos, outorgas, investimentos e outros. No dia 4 de outubro, uma caminhada em prol das águas 
e pelos comitês de bacia do Brasil abre o Encontro. Em seguida, a Agência Nacional das Águas (ANA) realiza o Seminário Água, Comunicação e 
Sociedade. No dia 5 de outubro, serão cinco cursos: Noções gerais de gestão de recursos hídricos; Planos de bacia como instrumento estratégico 
de sustentabilidade; Produtor de água; Comitês de bacia: o que é, o que faz; e Técnica de elaboração de projetos e captação de recursos. No dia 
6, ocorrem as conferências: Segurança hídrica como política pública e Segurança hídrica como base para o desenvolvimento, além das mesas 
de diálogo: Sustentabilidade dos comitês de bacia e Turismo e água. O dia 7, fica a cargo da apresentação das experiências exitosas dos comitês 
e das mesas de diálogo: A importância da informação e das novas tecnologias para a gestão dos recursos hídricos e Comitê: indutor da gestão 
dos recursos hídricos. Acesse a programação completa: www.abes-mg.org.br 

Alto São Francisco debate escassez 
hídrica

O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco (CBHSF) reali-
zou no dia 28 de setembro, em Belo Horizonte, o I Seminário Escassez Hídrica 
do Alto São Francisco. O seminário foi organizado pela Câmara Consultiva 
Regional do Alto São Francisco para discutir a crise hídrica que afeta os usuá-
rios do rio São Francisco. O evento contou com a participação de entidades 
importantes no processo do cumprimento da Política Nacional de Recursos Hí-
dricos, como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) e o Fórum Mineiro 
de Comitês de Bacia Hidrográfica (FMCBH) e mais de dez comitês de ba-
cias mineiros. Em sua fala, o presidente do comitê, Anivaldo Miranda, solicitou 
maior atenção por parte das autoridades para com os Comitês de Bacia. Ele 
destacou que várias das sub bacias não têm planos diretores e nem mesmo a 
Agência Nacional de Águas (ANA) sabe ao certo quais são seus usuários. “O 
monitoramento da qualidade das águas é falho, assim como o cadastro e o 
sistema de cobrança também não são bons”, destacou.

ABES-MG será presença de peso 
no 28º CBESA 

O Rio de Janeiro recebe, de 4 a 8 de outubro, o 28º Congres-
so Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, cujo tema é “Alterações 
Climáticas e a Gestão do Saneamento Ambiental”. Além da presidente da 
ABES-MG, Mônica Bicalho, que coordenará uma das mesas redondas li-
gada ao tema Saneamento Rural, dezenas de associados já estão inscritos 
para participar do congresso. O maior evento do saneamento na América 
Latina contará com a divulgação de trabalhos técnicos, o Campeonato de 
Operadores, visitas técnicas e a 11ª Feira Internacional de Tecnologias de 
Saneamento Ambiental, que reúne as principais empresas do setor para ex-
por as novidades em produtos, serviços e equipamentos. O Congresso da 
ABES é voltado a técnicos; estudantes; empresas públicas e privadas; espe-
cialistas atuantes em órgãos governamentais, federal, estadual e municipal; 
universidades; entidades científicas e de pesquisa; empresas de consultoria, 
construção e prestação de serviços; e fabricantes de materiais e equipamen-
tos para o setor de saneamento ambiental. Mais informações sobre o evento 
e inscrições online, estão disponíveis em: www.abes-dn.org.br  

‘O acesso a água potável é um direito humano’ 

Relator da ONU 
abre Seminário 
Águas de Minas

O acesso à água como direito humano foi o tema da pa-
lestra magna do relator especial da Organização das Nações Unidas 
(ONU), Léo Heller, durante a abertura da etapa final do Seminário 
Águas de Minas III: Os desafios da crise hídrica e a construção da sus-
tentabilidade. O professor da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), pesquisador da Fiocruz e membro da ABES-MG, disse que o 
enfrentamento da crise e a adoção de medidas para tornar a gestão 
dos recursos hídricos mais eficiente e inclusiva passa pela estabilidade 
das políticas públicas e pela revisão de parâmetros conceituais. Para 
ele, esses direitos ainda não foram amplamente incorporados na práti-
ca, sendo, muitas vezes, negligenciados. Heller defendeu que o acesso 
à água potável não deve depender de qualquer condição, sobretudo 
financeira. O evento, que teve início no dia 29 de setembro e segue 
até 2 de outubro, tem por objetivo avaliar a implementação das leis 
nacional e estadual das águas e de saneamento, debater a gestão 
dos recursos hídricos, a segurança hídrica no Estado e estimular a 
educação ambiental. Na plenária final, os participantes votarão as 
propostas que poderão subsidiar a elaboração de políticas públi-
cas que garantam a preservação dos recursos hídricos. Leia mais: 
www.abes-mg.org.br
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