
Comitê do Rio São Francisco realiza 
o I Simpósio da Bacia 

Com o intuito de reunir pesquisadores e acadêmicos de 
todo o país para apresentarem estudos que contemplem a bacia 
hidrográfica do rio São Francisco, o Comitê do Velho Chico, jun-
tamente com o Fórum de Pesquisadores de Instituições de Ensino 
Superior da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco realizará, de 
05 a 09 de junho de 2016, nas cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina 
(PE), o I Simpósio da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco – I 
SBHSF. Com o tema central “Integrando o conhecimento científico 
em defesa do rio”, o evento foca cinco eixos temáticos, governança, 
qualidade da água, quantidade da água, recuperação ambiental 
e dimensão social, na expectativa de estabelecer o estado atual de 
conhecimento sobre esse rio de extrema importância nacional. Para 
inscrições e mais informações acesse: www.sbhsf.com.br 

Sancionada lei que altera estruturas 
do Sisema

No dia 29 de abril, foi publicada no Diário Oficial do Estado 
de Minas Gerais a sanção da Lei 22.073 de 2016, que altera a Lei 
21.972 de 2016, sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos (Sisema). A matéria tramitou na Assembleia Legislativa 
na forma do Projeto de Lei (PL) 3.174/16, aprovado em Plenário, no 
dia 13 de abril. A norma adequa as estruturas orgânicas básicas das 
entidades do Sisema ao modelo de organização administrativa do Es-
tado, sem vícios de iniciativa e de simetria. As ordenações alteradas são 
da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), do Instituto Estadual 
de Florestas (IEF) e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam). 
A lei insere a Diretoria de Administração e Finanças entre as unidades 
administrativas da Feam; as Diretorias de Controle, Monitoramento e 
Geotecnologia e de Administração e Finanças, no IEF; e as Diretorias 
de Operações e Eventos Críticos e de Administração e Finanças, no 
âmbito do Igam. Essas diretorias haviam sido criadas por iniciativa 
parlamentar, quando da tramitação do PL 2.946/15, do governador, 
que deu origem à Lei 21.972. Leia mais: www.abes-mg.org.br 

Divinópolis sediou o primeiro encontro, nos dias 5 e 6 de maio

ABES prestigia 
workshops 
regionais 
do Crea

O Oficina de Projetos, programa de estímulo à cultura 
do planejamento e acompanhamento de resultados, do Con-
selho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 
(Crea-Minas), deu início a uma série de ações e promove, de 
5 de maio a primeiro de julho, oito encontros regionais, (Divi-
nópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Pouso Alegre, 
Montes Claros, Uberlândia, Patos de Minas e Belo Horizonte). 
O objetivo é disseminar a experiência em gestão de projetos da 
sede, para as unidades administrativas do interior, valorizando 
interesses locais e a percepção da engenharia como bem so-
cial. O trabalho vai identificar e apoiar ao menos um projeto 
local em cada inspetoria e escritório de representação do Crea, 
que somam 79 unidades em Minas. Também serão realizados, o 
“Café Empresarial”, que apresentará ao público o recém-criado 
Colégio Estadual de Empresas, e os workshops sobre políticas 
públicas, meio ambiente e recursos hídricos, ministrado pela Câ-
mara Temática de Meio Ambiente do conselho. Representantes 
da ABES-MG prestigiarão o evento em cada uma das regionais. 
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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 Sedru elabora diagnostico dos consórcios de RSU
Uma pesquisa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana (Sedru), em parce-

ria com a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), traçou o perfil dos Consórcios Públicos de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) em 
Minas Gerais. O resultado do trabalho vai direcionar a política estadual de consórcios públicos, no intuito de promover o desenvolvimento 
regional por meio de soluções integradas e viáveis para os municípios, sobretudo na adoção de medidas compartilhadas para a disposição 
ambientalmente adequada de resíduos, em cumprimento às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS – Lei 12.305/2010). 
Em Minas, já foram formados 37 Consórcios de Resíduos, o que corresponde a 348 municípios e uma população de 7 milhões de ha-
bitantes. No entanto, os Consórcios apresentam fragilidades técnicas, operacionais e na formatação de sua personalidade jurídica. Haja 
vista o baixo percentual de consórcios que elaboraram o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), instrumento obrigatório 
segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Acesse: www.abes-mg.org.br e saiba mais.


