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Copam discute alteração da DN 74/04

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) executou um cronograma de apresentação
da minuta de textos e anexos que substituirão a Deliberação Normativa COPAM Nº74, de 09 de setembro de 2004. A DN 74 é
uma norma aprovada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental
(Copam), que estabelece critérios para a classificação de empreendimentos e atividades modificadoras no meio ambiente, segundo o
porte e o potencial poluidor. Também determina as regras para a
indenização dos custos de análise dos pedidos de licenciamento,
a Autorização de Funcionamento. As reuniões públicas ocorreram
no auditório da SUPRAM Central, em Belo Horizonte, nos dias 11
e 12 de julho. Já as contribuições das Câmaras Temáticas do Copam e dos Conselheiros serão recebidas até o dia 9 de agosto. O
calendário de revisão e trâmite da Minuta na Câmara Normativa e
Recursal (CNR) do Copam tem reuniões agendadas para os dias 27
de setembro, 25 de outubro, 8, 22 e 29 de novembro, 6 e 13 de
dezembro.

Alto São Francisco é contemplado com
Planos de Saneamento

Quatro municípios do Alto São Francisco serão beneficiados
com Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB). Foi assinado, no dia 21 de julho de 2017, o Termo de Compromisso entre
o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF),
Agência Peixe Vivo, Instituto Gesois e as prefeituras de Ponto Chique,
São Romão, Matias Cardoso e Jaíba. Com a assinatura do termo, as
prefeituras e demais órgãos envolvidos, começam a elaborar os seus
Planos. O Instituto Gesois é responsável por orientar as prefeituras nos
trabalhos que vão nortear essa elaboração. Os quatro municípios beneficiados participaram do Edital aberto pela AGB Peixe Vivo, pleitearam os Planos e foram bem pontuados. O valor de cada PMSB
gira em torno de R$250 mil. O CBHSF disponibiliza o recurso, que
é pago via AGB Peixe Vivo, e o Instituto Gesois executa o projeto
junto às prefeituras. O prazo para a elaboração dos PMSB é de 10
meses. O Plano é um instrumento necessário para conseguir recursos
para implantar os sistemas de esgotamento sanitário, abastecimento
de água, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.

Mônica Bicalho e Marcelo Freitas, da Comunicação de
Fato, firmam parceria

ABES-MG
promove curso
de comunicação
para comitês

No final do mês de junho, na reta final das atividades
de seu mandato, a presidente da ABES-MG, Mônica Bicalho,
e a Comunicação de Fato Jornalismo Ambiental, firmaram um
termo de parceria para a realização conjunta do curso de curta duração “ Além das Águas: a Comunicação a serviço dos
Comitês de Bacias. ” O objetivo do curso é traçar um panorama das políticas nacionais de recursos hídricos, identificando
e apontando as possibilidades de utilização da comunicação
como ferramenta de gestão, capaz de impulsionar e promover
as questões ambientais. Além de municiar os Comitês de Bacia das ferramentas de comunicação estratégica necessárias
à visibilidade, ao reconhecimento e, até mesmo, ao levantamento de recursos financeiros, necessários à sua frente de atuação. O conteúdo e as práticas propostas, visam disseminar o
papel estratégico da comunicação social e da comunicação
organizacional como ferramentas de atuação de instituições
e pessoas ligadas ao meio ambiente, em tempos tão pouco
propícios à causa. Saiba mais: www.abes-mg.org.br

ABES promove debate sobre os desafios do saneamento
Belo Horizonte recebe, no dia 2 de agosto de 2017, o Ciclo de Debates: Desafios do Saneamento Ambiental. O presidente
da ABES Nacional, Roberval Tavares de Souza, ministrará palestra sobre os 10 anos da Lei do Saneamento, abordando o saneamento
na Região Sudeste e no setor público e privado. O encontro, realizado pela Diretoria Nacional da ABES e ABES Seção Minas Gerais
(ABES-MG), será às 14h30, no Auditório do Crea Minas. Roberval Tavares também apresentará o estudo feito pela ABES “Situação do
Saneamento Básico no Brasil”, que faz uma análise, com base na PNAD 2015, sobre os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo e filtro de água no Brasil, em um comparativo 2014/2015. Todas as informações têm como base a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), anualmente.
Para participar do Ciclo de Debates, basta confirmar presença informando nome completo, empresa e telefone para contato, pelo e-mail: relacionamento@abes-dn.org.br, ou pelos telefones (11) 2737 0118 ou (11) 2737 0119, com Ana ou Gabriel.
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