
JPS realizam atividades 
na FUMEC e CEFET

No dia 7 de março de 2017, os Jovens Profissionais do Sa-
neamento (JPS) realizaram uma palestra para os alunos do primeiro 
período do curso de Engenharia Civil da Universidade FUMEC com 
o tema: “Estágio e Mercado de Trabalho”. O evento contou com a 
participação dos colaborações e profissionais: Eduardo Bustamante, 
André Horta e Larissa Diniz Martins. Já no dia 15 de março, o JPS 
em parceria com a coordenação do Curso de Engenharia Ambien-
tal e Sanitária e Técnico em Meio Ambiente do CEFET/MG realiza 
a palestra: “Panorama do Saneamento e Mercado de Trabalho”, 
com o especialista em saneamento, José Nelson de Almeida Ma-
chado. O evento acontece no auditório do Campus 1 do CEFET/
MG e contará também com a presença dos jovens profissionais: 
Evandro Perché, Flávia Mendes, Larissa Marques e Eduardo Busta-
mante. Para saber mais sobre o Programa JPS faça contato com Ana 
Stela: anatakaesu@gmail.com 

Ponto Terra comemora 
17 anos com ciclo de 
palestras

A Organização Não Governamental Ponto Terra completa 
17 anos de existência. Para comemorar esta data a entidade pro-
move, no dia 31 de março de 2017, um Ciclo de Palestras sobre 
licenciamento ambiental nas três esferas, federal, estadual e munici-
pal. O evento acontecerá no auditório do Crea/MG, de 8h30 às 
12h30, e contará com a presença do Secretário Estadual de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Jairo Isaac, além 
de outros palestrantes dos poderes públicos municipal e federal. As 
inscrições são gratuitas, basta enviar seu nome completo para o e-
-mail: pontoterra@pontoterra.org.br  Participe!   

Cerimônia foi realizada no Museu Peter Lund

ABES-MG toma 
posse na APA 
Carste 

Em reunião realizada no dia 20 de fevereiro de 2017, a 
ABES-MG tomou posse como membro do Conselho Consultivo da 
Área de Preservação Ambiental Carste de Lagoa Santa (APACLS) 
para a gestão 2017/2019. A cerimônia foi realizada no Museu 
Peter Lund, em Lagoa Santa. Após a palestra da arqueóloga Alenice 
Baeta sobre política patrimonial na APACLS foram debatidos outros 
temas como as atividades educativas e projetos ambientais desen-
volvidos pelo Parque do Sumidouro e a Parceria Público Privada, e 
a revalidação do calendário de reuniões. Tomaram posse em nome 
da ABES-MG, como representante das instituições técnico cientificas 
e educacionais, a titular Maria de Fátima Guimarães Gouvêa e a 
suplente Mônica Bicalho Pinto Rodrigues, que na ocasião foram re-
presentadas pelo associado da ABES, André Horta.  A APA Carste 
foi criada em 1990 pelo Decreto 98.881 e abrange diversos muni-
cípios do Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
dentre eles Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Matozinhos e Confins. A 
unidade possui aproximadamente 35.000 hectares e tem por obje-
tivo conservar o conjunto paisagístico e a cultura regional; proteger e 
conservar as cavernas e demais formações cársticas, sítios arqueológi-
cos e paleontológicos, além da cobertura vegetal e a fauna silvestre.
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Tem início os preparativos para o Fórum Mundial da Água 
Desde o dia 13 fevereiro, pessoas do mundo todo podem participar e contribuir com a preparação do 8º Fórum Mundial da Água, cujo 

tema será Compartilhando Água, e acontece de 18 a 23 de março de 2018, em Brasília. A plataforma Sua Voz foi criada para favorecer o amplo 
debate sobre os temas centrais do evento. A ferramenta permite que cidadãos de qualquer lugar do planeta com acesso à internet compartilhem 
ideias, experiências e soluções e façam sugestões que poderão ser incluídas no encontro mundial. Os diálogos vão acontecer em salas de discussões 
com seis diferentes temas: clima, desenvolvimento, ecossistemas, finanças, pessoas e urbano. Os participantes têm a oportunidade de expressar suas 
opiniões e contribuições para enriquecer os debates sobre os rumos da gestão da água no mundo em três rodadas de discussões, que vão durar oito 
semanas cada. A primeira etapa da consulta pública, que começou em 13 de fevereiro será encerrada em abril. Em seguida, haverá uma votação 
mundial para identificar as questões mais relevantes a respeito da água. As discussões online são coordenadas pela Agência Nacional de Águas 
(ANA) em articulação com o Secretariado e demais instâncias de organização do Fórum.  Leia mais: www.abes-mg.org.br 


