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Cobrança pelo uso da água terá
reajuste em 2019

A Agência Nacional de Águas (ANA) publicou o reajuste dos
valores da cobrança pelo uso de recursos hídricos em seis bacias com
rios de domínio da União para 2019. São elas: Doce; Paraíba do Sul;
Paranaíba; Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ); São Francisco; e Verde Grande. Estes reajustes são determinados pela Resolução CNRH nº
192/2017 e baseados no Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) até outubro, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). A cobrança pelo uso da água é um dos instrumentos
de gestão instituídos pela Política Nacional de Recursos Hídricos, com o
objetivo de estimular o uso racional da água e gerar recursos financeiros
para investimentos na recuperação e preservação dos mananciais onde
existe a cobrança. Leia mais: www.abes-mg.org.br

ABES-MG participa de plenárias
nos CBHs Doce e São Francisco
Os Comitês de Bacias Hidrográficas dos Rios Doce e São
Francisco realizaram, no início de dezembro, a última reunião plenária
de 2018. Em 6 de dezembro, o CBH Doce reuniu-se na sede regional Doce da FIEMG, em Governador Valadares, onde a ABES-MG
esteve representada por Eduardo Ferreira Carvalho. Na oportunidade,
o Ministério Público pode ouvir e aprender com as experiências de
Minas e Espírito Santo sobre as questões relacionadas a qualidade
da água, a solução do passivo de requerimentos de outorgas, dentre
outros assuntos. A plenária do CBH São Francisco ocorreu, dias 6 e 7,
em Montes Claros, onde a ABES-MG esteve representada por Márcio
Tadeu Pedrosa. Entre os vários pontos da pauta, esteve a definição
do calendário de atividades de 2019; as alterações regimentais nas
Câmaras Técnicas; e o acordo de cooperação técnica entre o comitê,
a Cemig e a Agência de Bacia Peixe Vivo, para a criação de um
sistema de previsão hidrológica que fará uma alocação de água com
o propósito de recuperação ambiental.

Da esquerda para a direita, Marcos Savoi, Genedempsey Bicalho,
José Cláudio Junqueira e Rogério Siqueira

Entraves e
oportunidades da
Logística Reversa
Para provocar uma reflexão sobre os entraves e oportunidades da logística reversa a ABES-MG, em parceria com a
Escola Superior Dom Helder Câmara, promoveu em Belo Horizonte, dias 29 e 30 de novembro, o Seminário Logística Reversa.
Organizado em quatro painéis, várias palestras e, mesas redondas para a participação do público, o evento reuniu cerca de
160 pessoas, entre estudantes, técnicos e especialistas das áreas
ambiental e jurídica, prestadores de serviços públicos de limpeza, representantes do setor empresarial e dos movimentos sociais
envolvidos na logística reversa. A abertura contou com as presenças do Superintendente da SLU-BH, Genedempsey Bicalho e dos
presidentes do Sindilurb, Marcos Savoi, e da ABES-MG, Rogério
Siqueira, que destacou a relevância do debate para alcançar as
melhorias necessárias ao saneamento. O evento teve apoio da
Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), Agência Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH), Superintendência de Limpeza
Urbana (SLU), Associação Brasileira dos Membros do Ministério
Público de Meio Ambiente (ABRAMPA) e Sindicato das Empresas
de Coleta, Limpeza e Industrialização do Lixo de Minas Gerais
(Sindilurb). Saiba mais: www.abes-mg.org.br

A ABES-MG deseja boas festas
Após um ano de intenso trabalho em prol das
questões ambientais, a ABES-MG agradece a participação
de todos em suas atividades de 2018, e comunica o recesso
de 22 de dezembro a 2 de janeiro de 2019.
Desejamos boas festas e um próspero ano novo
com mais saúde e saneamento para todos!
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