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ABES-MG participa de oficina
sobre saneamento rural

De 5 a 7 de junho, as representantes da Câmara Técnica
de Saneamento Rural da ABES, Mônica Bicalho, Tereza Bernardes e
Márcia Azevedo (ABES-ES), participaram da oficina que integra o processo de elaboração do Programa Nacional de Saneamento Rural
(PNSR). Coordenada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e
por uma equipe vinculada ao Departamento de Engenharia Sanitária
e Ambiental (DESA) da UFMG, a atividade reuniu representantes de
instituições governamentais e diversos movimentos sociais da região
Sudeste. O objetivo do trabalho é promover o desenvolvimento de
ações de saneamento básico em áreas rurais, com vistas a alcançar
a universalização do acesso. A elaboração do Plano Nacional de
Saneamento Básico (Plansab) foi instituído pela Lei 11.445/2007, e
tem base na Política Federal de Saneamento Básico. Os dados gerados pelas discussões, que estão acontecendo em todo o país, serão
sistematizados e analisados pelas equipes da UFMG e da Funasa. O
Programa Nacional de Saneamento Rural deverá estar pronto até o
final deste ano. Saiba mais: www.abes-mg.org.br

Ponto Terra lança Prêmio
Ambiental

No dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, a presidente da ABES-MG, Mônica Bicalho, participou de atividade promovida pela Organização Não Governamental Ponto Terra. O evento
marcou o lançamento do Centro de Educação Ambiental Ponto Terra
(CEA Ponto Terra), empreendimento voltado a atividades de educação ambiental, que será implantado em uma área superior a 4000
m², no distrito de Cachoeira do Campo, Ouro Preto (MG). Também
prestigiaram o lançamento os associados da ABES, Carlos Orsini,
Tereza Bernardes e Márcia Azevedo, da ABES-ES. Para estimular a
participação da sociedade a Radio Ponto Terra lançou também o Prêmio Ambiental Radio Ponto Terra. O concurso visa receber sugestões
que colaborem com a implantação do CEA, ou que favoreçam a utilização do espaço e as práticas ambientais. As propostas podem ser
enviadas até o dia 3 julho de 2017. As três sugestões mais criativas
receberão certificado de participação e uma vaga em cursos de curta
duração, oferecidos pela Ponto Terra. O regulamento está em nossa
página: www.abes-mg.org.br

A ABES-MG esteve representada por Sávio Nunes

CBH Caratinga
debate saneamento
em seminário
O representante da ABES-MG junto ao Comitê de Bacia
Hidrográfica do Rio Caratinga (CBH Caratinga), Sávio Nunes Bonifácio, participou do I Seminário de Saneamento Básico, realizado pelo comitê. O evento realizado na Câmara de Vereadores
de Caratinga, no dia primeiro de junho, reuniu representantes dos
municípios que compõem a bacia, especialistas, representantes
de órgãos reguladores e entidades financiadoras. Para esclarecer
as dúvidas dos gestores municipais, sobre a implantação efetiva
das ações previstas nos Planos Municipais de Saneamento Básico
(PMSB), foram realizadas as palestras: Panorama do saneamento
básico na bacia do Rio Caratinga - Alessandro Loreto, FUNEC;
Dificuldades na elaboração do PMSB - Edson Azevedo, SAAE;
Pós-PMSB: como colocar em prática - Sérgio Abucater, FUNASA;
e Prestação e regulação de serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário - Elbert Figueira, Arsae. O CBH-Caratinga
investiu quase R$ 3 milhões no financiamento dos PMSB de 23
municípios da bacia. O Plano traça, através do diagnóstico da
situação dos serviços ligados ao saneamento básico no município,
diretrizes para que, em curto, médio e longo prazo, sejam sanados
os problemas no abastecimento de água, tratamento de esgoto,
drenagem urbana e coleta e destinação de resíduos sólidos.

Rio das Velhas ganha Carta Compromisso pela revitalização

Prefeitos e organizações públicas da sociedade civil de quase 30 cidades mineiras se juntaram ao Governo de Minas e ao Comitê de
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, no dia 5 de junho de 2017, para colocar em prática o projeto “Revitaliza Rio das Velhas”. Ao assinarem uma
Carta Compromisso, em Belo Horizonte, todos se comprometeram a atuar, de forma sistêmica e coordenada, para garantir os múltiplos usos da água
e a segurança hídrica da bacia hidrográfica do Rio das Velhas, especialmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O documento foca
três pontos principais: melhoria da qualidade da água com a redução da poluição (tratamento de esgotos); conservação e produção de água; além
de gestão ambiental com participação social. O CBH do Rio das Velhas deve destinar cerca de R$ 50 milhões até 2020 para impulsionar as ações,
recursos provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos. A expectativa é de que o Termo de Compromisso, que está sendo elaborado pela
Copasa, traga investimentos que atinjam os R$ 400 milhões em obras de interceptação e tratamento de esgoto.
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