
Lei das Águas completa 
20 anos

No dia 8 de janeiro de 2017 a Lei das Águas do Bra-
sil completou seu vigésimo aniversário. A ABES, que compõem o 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), vários Conselhos 
Estaduais de Recursos Hídricos (CERH) e dezenas de Comitês de Ba-
cias Hidrográficas (CBH), propõe uma reflexão sobre o caminho feito 
até aqui. Para a engenheira Célia Regina Alves Rennó, representante 
da ABES no CNRH, é importante refletir sobre os rumos que iremos to-
mar para que o processo de gestão efetivo e participativo das águas 
aconteça realmente em todas as bacias hidrográficas do país. A Lei 
9.433 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e 
criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(Singreh). Para o Ministro do Meio Ambiente e Presidente do CERH, 
José Sarney Filho, são 20 anos de uma conquista muito importante. 
“A Lei de Recursos Hídricos é fundamental para a sustentabilidade”, 
afirmou. Leia mais: www.abes-mg.org.br 

Logística reversa de lâmpadas 
tem prazo prorrogado

O prazo para que os representantes do setor de lâmpa-
das apresentem propostas de modelagem para logística reversa 
foi prorrogado para 1º de março de 2017. O ato foi publicado 
no Diário Oficial no dia 28 de dezembro de 2016 por meio do 
ATO 004/16 da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam). 
O Edital de Chamamento Público Feam 001/2016 convocou 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de lâmpa-
das para que apresentem propostas de modelagem de sistema de 
logística reversa para o Estado de Minas Gerais. A implementa-
ção da logística reversa para o setor se dará por meio de Termo 
de Compromisso a ser firmado com o Poder Público Estadual. 
Os resíduos referidos no Edital são de lâmpadas fluorescentes, 
de vapor de sódio, vapor de mercúrio e outros vapores metáli-
cos, de luz mista e lâmpadas especiais que contenham mercúrio 
e que passam a ser designadas como Lâmpadas. Leia mais: 
www.abes-mg.org.br 

Cerca de 300 conselheiros participaram da cerimônia

ABES-MG 
toma posse 
no COPAM

Foram empossados no dia 19 de dezembro de 2016 os 
1020 Conselheiros que irão recompor as unidades regionais cole-
giadas (URCs) do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) 
para o biênio 2016-2018. Cerca de 300 conselheiros estiveram 
presentes na cerimônia de posse, realizada no Auditório JK da Ci-
dade Administrativa. Representando a ABES-MG tomaram posse os 
seguintes conselheiros: Plenário do Copam: Mônica Bicalho Pinto 
Rodrigues - Titular; Pegge Sayonara Mendes - 1ª Suplente; José Antô-
nio da Cunha Melo - 2º Suplente. Câmara de Política de Energia e 
Mudanças Climáticas (CEM): Rogério Pena Siqueira - Titular; Fábio 
José Bianchetti - 1º Suplente; Márcio Tadeu Pedrosa - 2º Suplente. 
Câmara de Atividades de Infraestrutura de Transporte Saneamento 
e Urbanização (CIF): Samir Abud Mauad - Titular; Sandra Parreira 
Pereira Fonseca - 1º Suplente; Cícero Antônio Antunes Catapreta 
- 2º Suplente. Unidade Colegiada Rio das Velhas: Valter Vilela da 
Cunha - Titular; Fábio José Bianchetti - 1° Suplente; Márcio Tadeu 
Pedrosa -  2º Suplente. Leia mais: www.abes-mg.org.br 
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Ponto Terra lança rádio ambiental
A ONG Ponto Terra fechou o ano de 2016 com o lançamento da Rádio Web Ponto Terra, “100% meio ambiente”. A progra-

mação da Rádio Ponto Terra é de 24 horas. O internauta além de ouvir músicas brasileiras de qualidade também confere as principais 
notícias sobre o meio ambiente. Para ouvir a Rádio Ponto Terra você pode acessar o site: www.pontoterra.org.br; ou copiar e colar o 
link: http://radiopontoterra.16mb.com/;ou acessar pelo celular, através do aplicativo iRádios (passo a passo no site da Ponto Terra). 
A programação aborda temas como: Plano Municipal de Saneamento Ambiental; Perícia Ambiental; Audiência Pública Ambiental; 
Energia Renovável; Fundação Zoo Botânica; problemas ambientais causados pelo crescimento econômico e consumismo; notícias 
do COMAM, COPAM E CONAMA; Energia solar fotovoltaica; Educação Ambiental; Saneamento Ambiental; Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de BH; dicas de livros ambientais e muito mais.


