
Copam proíbe resíduos 
perigosos em Minas

O Conselho de Política Ambiental (Copam) publicou, no dia 16 
de novembro de 2016, a Deliberação Normativa Nº 211. A norma proí-
be o armazenamento, depósito, guarda e o processamento de rejeitos 
e resíduos classificados como perigosos, gerados fora do Estado e que 
sejam constituídos ou tenham como contaminante qualquer dos poluen-
tes orgânicos persistentes (POP), listados pela Convenção de Estocolmo, 
além dos classificados como altamente tóxicos, de acordo com a NBR 
10.004 da ABNT. A Deliberação regulamenta o art. 12 da Lei Estadual 
13.796/2000, que também proíbe a disposição final destes rejeitos e re-
síduos dentro do Estado de Minas Gerais. A proibição não abrange os 
rejeitos e resíduos sujeitos à logística reversa implementada em âmbito 
nacional, estadual ou regional, desde que a instalação armazenadora ou 
instaladora tenha licença ambiental vigente. Mais detalhes em nossa pá-
gina: www.abes-mg.org.br 

Copagress palestra sobre 
descarte de medicamentos

A Comissão Permanente de Apoio ao Gerenciamento de Resíduos 
de Serviços de Saúde (Copagress) participou, no dia 5 de dezembro, da Se-
mana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho da empresa Cifarma. 
A ABES-MG, que é membro da Copagress, representada por Maeli Estre-
la Borges e Pegge Sayonara, recebeu o convite para realizar uma palestra 
sobre o descarte correto de medicamentos. A palestra aconteceu na sede 
da empresa em Santa Luzia e contou com a participação da presidente 
da Copagress Nilce Silva Santana Moura, e da representante do Conselho 
Regional de Farmácia de Minas Gerais, Danyella Domingues. Criada pela 
Portaria nº 3.602, de 13 de agosto de 1998, a Copagress está vinculada 
à Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). Essa comissão tem caráter 
consultivo, educativo e de capacitação e é formada por representantes de 
órgãos e entidades das áreas de saúde, saneamento, meio ambiente, pes-
quisa e representantes de associações e conselhos profissionais. Suas prin-
cipais atribuições são acompanhar e apoiar tecnicamente a implantação, 
implementação, avaliação e atualização da Política de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde em Belo Horizonte.

Especialistas apresentaram as perspectivas e desafios para o setor.

JPS debate 
concessões em 
saneamento

Os Jovens Profissionais do Saneamento (JPS) da ABES-MG 
realizaram, no dia 6 de dezembro, o primeiro evento do Programa 
Atualidades. Com o tema “Privatização dos Serviços de Saneamento 
no Brasil”, o debate reuniu mais de 30 jovens profissionais interessa-
dos em conhecer o modelo a ser adotado pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o programa de 
concessões em saneamento básico em diversos estados do Brasil. O 
administrador e  ex executivo da Copasa nas áreas financeira, comer-
cial e de planejamento, José Antônio Campos Chaves, apresentou 
um panorama da gestão de águas e esgotos no país e a fragilidade 
da governança na prestação desses serviços. Em seguida, o advoga-
do Gustavo Eugênio Maciel Rocha, mestre em direito constitucional, 
e autor do livro “PPP Parcerias Público Privadas: Guia Legal para Em-
presários, Executivos e Agentes de Governo” retratou a visão jurídica 
no setor de saneamento, as perspectivas e os principais desafios. Após 
as apresentações um debate bastante enriquecedor trouxe diferen-
tes olhares sobre a privatização do saneamento. Entre as questões, o 
papel das agências de regulação, tema sugerido para uma próxima 
edição do Programa Atualidades. Saiba mais: www.abes-mg.org.br 
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Boas 
Festas! 

Após um ano de muito trabalho 
em prol das questões sanitárias e 
ambientais no Estado de Minas Gerais, 
a ABES-MG comunica o encerramento 
de suas atividades de 2016. Entraremos 
em recesso no dia 23 de dezembro 
retornando às atividades no dia 5 de 
janeiro de 2017. A ABES-MG deseja 
a todos boas festas e um ano novo 
repleto de realizações.


