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ABES-MG fala sobre lixo
eletrônico na TV

A ABES-MG foi convidada a participar do Programa
“De Tudo Um Pouco”, da Rede Super de Televisão, para falar
sobre a destinação correta do lixo eletrônico. A especialista
em Resíduos Sólidos da ABES-MG, Maeli Estrela Borges, representou a entidade no programa ao vivo de 18 de janeiro.
Segundo ela, a maior contribuição é oferecer, à população, as
opções de locais para o descarte correto dos diversos tipos de
materiais eletroeletrônicos. O link para assistir a entrevista está
disponível em: www.abes-mg.org.br assim como alguns dados
sobre reciclagem e os locais de recebimento desses materiais
em Minas Gerais.

Associada da ABES-MG é
eleita para a presidência da
Copragress

Em 16 de janeiro, a Comissão Permanente de Apoio
ao Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (Copagress) de Belo Horizonte definiu, durante a Primeira Assembleia
Geral de 2018, sua nova diretoria para o biênio 2018-2020.
A reunião foi conduzida pela presidente Nilce da Silva Santana Moura/AMF (Associação Mineira de Farmacêuticos) e
contou com a participação das representantes da ABES-MG,
Maeli Estrela Borges /titular e Pegge Sayonara Mendes/suplente. Na oportunidade, foi encaminhada proposta de chapa
única para a nova diretoria. Representada por Pegge Sayonara, a engenheira Izabel de Andrade, que também é membro da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABES-MG,
candidatou-se ao cargo de presidente da Copagress. Também
compuseram a chapa da diretoria: a bióloga Karla Garcia Tavares/SLU – vice-presidente; a engenheira Izabela de Siqueira
Reis Regueira/CREA-MG – 1ª secretária; e o biólogo Emilson
Miranda/CRBIO-04 como 2º secretário. Após ser colocada
em votação, a nova diretoria foi aprovada por unanimidade.

Desde sua criação o Fhidro investiu cerca de R$60 milhões e financiou 115 projetos

Comitês de bacia
recebem apoio
financeiro
Os 24 comitês de bacia hidrográfica que ainda não implementaram a cobrança pelo uso dos recursos hídricos no Estado vão receber
apoio do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam). Com os recursos
do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (Fhidro) estão sendo contratados, por meio da empresa pública MGS, funcionários para as atividades administrativas dos comitês. Os servidores exercerão a função de assessoramento, manterão documentos organizados, farão agendamentos,
encaminhamentos e atendimento ao público. As primeiras contratações já
beneficiaram o Alto São Francisco; Paraopeba; Entorno do Reservatório de
Furnas; Sapucaí; São Mateus; Mucuri; Rio Mosquito/Pardo; Urucuia; Médio São Francisco; Baixo Rio Grande; Rio Araçuaí; Alto Paranaíba; Médio
e Baixo Jequitinhonha. Até o início de fevereiro, os 10 comitês restantes
terão os servidores incorporados. Além disso, serão destinados mais de
R$ 1 milhão para um ano de contratação, e outros R$ 2,6 milhões para a
estruturação física, custeio com aluguel e rotinas de manutenção. Leia mais:
www.abes-m.org.br

Agenda do Presidente da ABES-MG em janeiro de 2018

De 4 a 6 de janeiro, o presidente da ABES-MG, Rogério Siqueira, visitou os municípios de Mariana e Ponte Nova, a Usina de
Candonga, Bento Rodrigues e o local onde será erguida a nova vila de mesmo nome, para avaliar os danos causados pelo rompimento da
barragem da Samarco. Em 23 de janeiro, visitou o aquário do Rio São Francisco, na Fundação Zoobotânica de BH, visando reproduzir o
modelo na bacia do Rio Doce. Em 18 de janeiro, participou de workshop com a Fundação Renova sobre a gestão dos resíduos sólidos do
município de Barra Longa. Participou de reuniões, em 9 de janeiro, com o associado Gilson Brandão; em 12 de janeiro, com a Copasa,
visando uma aproximação para conhecer a demanda por cursos; em 17 de janeiro, com o prefeito de Mariana, Duarte Júnior; em 25 de
janeiro, com vários associados para discutir possível assessoramento sobre aterros sanitários na bacia do Doce; e 26 de janeiro, reunião da
Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABES-MG. Na Fundação Renova, participou de reuniões do Conselho Curador, em 16 de janeiro
e do Conselho Consultivo, em 24 de janeiro. Neste mês, participou também de duas videoconferências preparatórias para a reunião de
diretoria da ABES Nacional que acontecerá em São Paulo, de 4 a 6 de fevereiro.
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