
Órgãos que compõem o Sisema se reestruturam 
Visando mais agilidade, eficiência e desburocratização no atendimento aos cidadãos que buscam os serviços dos órgãos 

ambientais, o Governo de Minas publicou importantes decretos, nos dias 24 e 25 de janeiro. As legislações definem a reestruturação in-
terna dos órgãos que compõem o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema). Os textos trazem novas competências 
e atribuições para o Instituto Estadual de Florestas (IEF), o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e a Fundação Estadual do Meio 
Ambiente (Feam).  Com a publicação dos decretos, os órgãos passarão também a ter autonomia na gestão financeira. Cada um deles 
terá uma Diretoria de Administração e Finanças, responsável por planejar, disciplinar, coordenar, orientar, avaliar e controlar as atividades 
relacionadas à gestão orçamentária, administrativa, financeira, patrimonial e contábil. Confira os decretos e as mudanças em cada um 
dos órgãos em: www.abes-mg.org.br 

Acesse: www.abes-mg.org.br e conheça as novidades

ABES-MG lança 
nova página na 
web

Já está no ar o novo site da ABES-MG. Concluindo a pro-
posta da diretoria de reformular a página da entidade na internet, 
foi lançado em 8 de fevereiro o novo site da ABES. Acessando 
www.abes-mg.org.br você confere uma série de inovações, mais 
conteúdo e interação. A nova plataforma facilita o acesso por ta-
blete, celular e outros dispositivos com a mesma qualidade e rapi-
dez. O site agora é responsivo, ou seja, adapta sua aparência e 
a disposição das informações de acordo com o tamanho da tela 
em que está sendo exibido. Antes, a navegação por smartphones 
ficava limitada, com botões e menus desformatados. Agora, com 
o site responsivo da ABES-MG fica mais fácil ter acesso à infor-
mação de qualidade sobre saneamento e meio ambiente.  A mu-
dança também favorece os resultados de busca do Google, que 
considera a compatibilidade dos sites com os dispositivos móveis 
um fator fundamental na classificação dos mecanismos de busca. 
Nas próximas semanas, ainda podem ocorrer falhas em alguns 
conteúdos devido a mudança de plataforma. Colabore conosco 
comunicando eventuais problemas: abesmg@gmail.com 
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Resíduos: ABES-MG fala na TV 
sobre descarte irregular

A modernidade e o aumento do consumo de bens, que por 
sua vez, também são produzidos com impacto sobre o meio ambiente, 
influenciam diretamente no volume de lixo produzido e descartado de for-
ma inadequada. Para falar sobre as consequências do descarte irregular 
dos resíduos sólidos, a ABES-MG foi convidada a participar do Progra-
ma “De Tudo Um Pouco”, da Rede Super de Televisão. A engenheira 
e presidente da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABES-MG, 
Flávia Mourão, representou a entidade no programa ao vivo, do dia 8 
de fevereiro. Segundo ela, além de contribuir para a construção de po-
líticas de saneamento inclusivas e acessíveis a todos, é muito importante 
a ABES assumir esse papel de orientar a população. “Muitas vezes, os 
impactos da destinação inadequada nem sempre são de conhecimento 
da população.” Flávia destacou ainda que, antes do descarte, o melhor 
é considerar os 3 Rs: Reduzir, Reaproveitar e Reciclar. O link para assistir 
a entrevista estará disponível em: www.abes-mg.org.br. 

Seções Estaduais se reúnem 
em São Paulo

Em 6 de fevereiro, a ABES Nacional promoveu, em São Paulo, 
uma reunião com os presidentes das Seções Estaduais e coordenadores 
de Câmaras Temáticas. O presidente da ABES, Roberval Tavares de Sou-
za, fez um balanço das atividades de 2017 e apresentou o planejamen-
to de 2018 para eventos, como Sibesa e Rio Water Week, a campanha 
de associados, cursos da Uniabes, entre outros assuntos. Na mesma 
data, os coordenadores das Câmaras Temáticas da ABES discutiram as 
atividades de 2018. Segundo a coordenadora das CTs e diretora da 
ABES, Maria Lucia Coelho Silva, o encontro foi uma oportunidade para 
tratar do calendário de eventos, das ações de comunicação, parcerias 
entre Câmaras para iniciativas conjuntas e estímulo à participação dos 
associados. Em 7 de fevereiro, foi a vez do Conselho Diretor da ABES 
se reunir com o presidente Roberval Tavares para a prestação de contas 
de 2017, Proposta de Orçamento 2018 e análise do desempenho do 
Planejamento Estratégico 2016-2018. A ABES-MG, esteve representa-
da pelo presidente, Rogério Siqueira, e os membros Célia Rennó, José 
Antônio Cunha Melo e Mônica Bicalho e Alice Libanio.


