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Pompéu recebe 
obra de recuperação 
hidro ambiental 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
(CBHSF) entregou no dia 13 de fevereiro, na cidade de Pompéu 
(MG), mais uma obra de recuperação hidro ambiental, finan-
ciada com recursos da cobrança pelo uso da água.  Foram 10 
meses de trabalho ao longo do Ribeirão Canabrava, importante 
afluente do Velho Chico na parte mineira da bacia, no Alto São 
Francisco, com obras de proteção das nascentes, conservação 
do solo, adequação e criação de lombadas em trechos de es-
tradas, além de ações socioeducativas na mobilização dos mo-
radores. O CBHSF investiu R$ 1.140.000,00 na obra, que teve 
como eixo central o aumento da qualidade e quantidade da 
água. A solenidade de entrega ocorreu na Câmara Municipal, 
e contou com presença do vice-presidente do CBHSF, Wagner 
Soares Costa, do coordenador da Câmara Consultiva Regional 
do Alto São Francisco (CCR Alto), Márcio Tadeu Pedrosa, além 
dos membros do CBHSF Luciano Souza Lino, Lessandro Ga-
briel, Sílvia Freedman, Raquel Pereira e Marcelo de Deus. 

ABES-MG prepara Expoabes 2014
 Os preparativos para a ExpoAbes 2014, que acontece 

e 13 a 16 de maio, em Belo Horizonte estão em curso. A maior 
feira de tecnologia em saneamento e meio ambiente de Minas 
Gerais é realizada pela ABES-MG, com o apoio da Copasa, e 
reúne um público altamente especializado, proporcionando a in-
teração entre fabricantes, fornecedores e clientes. Devem partici-
par órgãos públicos ligados ao setor, prefeituras, pesquisadores, 
professores, estudantes, projetistas, empreiteiras e formadores 
de opinião. A comercialização de estandes segue aquecida e já 
está confirmada a participação das empresas: Ebara, Hidroge-
ron, Interativa, Sulzer, Saint-Gobain, Enamac, Bauminas, DMN 
Bombas, NMello, Sondeq e Sidrasul. A feira, que será realiza-
da na sede da Copasa, tem entrada franca e estará aberta ao 
público. Também estão em andamento os preparativos para o 
Campeonato de Operadores, que tem como objetivo incentivar 
melhorias na execução dos serviços, dar visibilidade a métodos 
operacionais eficazes e contribuir com o aprimoramento dos 
processos de manutenção. Mais informações: (31) 3224-8248 
ou expoabes@abes-mg.org.br

Câmara de BH pauta consumo 
responsável de água

Diante do consumo recorde de água no país, alguns 
projetos de lei em tramitação na Câmara Municipal de Belo 
Horizonte (CMBH) levantam a discussão sobre a preservação, 
o reaproveitamento e o consumo sustentável da água. Entre as 
medidas propostas pelos projetos estão: o estímulo à utilização 
de fontes alternativas para captação de água, campanhas edu-
cativas e de conscientização dos usuários, instalação do “telha-
do verde” em edificações acima de três andares, instalação de 
sistemas hidráulico-sanitários sustentáveis que utilizem volume 
reduzido de água; armazenamento e reaproveitamento de água 
de chuva, dentre outros. Em entrevista para o jornal da Câmara, 
a presidente da ABES-MG, Célia Rennó, falou sobre a importân-
cia do consumo consciente da água, recurso precioso e finito, e 
sobre a necessidade de não apenas se criar novos mecanismos 
de incentivo, mas também de divulgá-los, efetivar a fiscalização 
e garantir seu cumprimento para obter os resultados desejados 
pela legislação proposta. Confira em nossa página os detalhes 
sobre os projetos. Acesse: www.abes-mg.org.br  

Curso “Noções de Saneamento básico” abre inscrições 
Estão abertas as inscrições para a sexta edição do curso “Noções de Saneamento Básico”, que será realizado de 14 de 

março a 04 de abril, na sede da ABES-MG. Serão 32 horas/aula, ministradas sempre às sextas-feiras, divididas em  módulos de 8 
horas, onde serão abordados saneamento e a saúde pública; drenagem; gerenciamento de resíduos sólidos urbanos; sistema de 
abastecimento de água; e sistema de coleta e tratamento de esgoto. O curso é direcionado a técnicos de nível superior, de qualquer 
formação, e visa sedimentar os conceitos fundamentais do saneamento ambiental. O conteúdo será ministrado pelos especialistas: 
José Antônio da Cunha Melo, Valter Lúcio de Pádua, Márcio Baptista, Marcos Von Sperling e Maeli Estrela Borges. Para obter mais 
informações e inscrições pelo telefone: (31) 3224-8248 ou através do e-mail: cursos@abes-mg.org.br

Barraginha para contenção de água de chuva


