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ABES participa do II Fórum das
Engenharias de MOC
No dia 30 de maio, a ABES-MG participou do II Fórum das
Engenharias de Montes Claros e a convite do CREA Junior, realizou
o minicurso: “A água na cidade do futuro: Desafios e perspectivas da
gestão de sistemas de água e esgoto”. As palestras, ministradas pela
engenheira civil e sanitarista, Célia Rennó e pela engenheira eletricista, Selma Parreira Capanema, abordaram os fatores conjunturais e
ambientais que afetam hoje a gestão dos Sistemas de Água e Esgoto
e as oportunidades que as tecnologias de Automação, Informação e
Comunicação (TIC) representam na superação desses desafios. Mais
de 200 profissionais e estudantes participaram do minicurso, que teve
por objetivo apresentar uma análise de como as tecnologias TIC podem transformar os sistemas e serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, modificando a forma como são concebidos,
pagos, explorados e regulados. O “II Fórum das Engenharias – O
Norte no Desenvolvimento de Minas”, realizado de 28 a 30 de maio,
na sede da OAB, é uma iniciativa do CREA-Minas Júnior em parceria
com o Centro Acadêmico de Engenharia Civil da Unimontes, com o
objetivo de incrementar a formação profissional e discutir o desenvolvimento da região Norte de Minas.

Encontro do Rio Itapecerica com o Rio Pará, Divinópolis/MG

Inscrições abertas para o V
Prêmio Hugo Werneck
Estão abertas as inscrições para o “V Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade & Amor à Natureza”. O tema de 2014
será em defesa do Cerrado brasileiro, retratado no livro “Grande
Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, e também em homenagem
ao professor e ambientalista Paulo Nogueira Neto, o primeiro ministro de Meio Ambiente na história política brasileira, responsável
pela criação do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama).
As inscrições e indicações vão até 05 de setembro no site: www.
premiohugowerneck.com.br O Prêmio é uma iniciativa do Grupo
Ecológico, formado por Revista Ecológico, Hiram Firmino Consultoria & Comunicação Ambiental e Movimento Sou Ecológico,
voltado para as redes sociais. Visa reconhecer e destacar as iniciativas socioambientais de indivíduos, empresas privadas e públicas,
instituições de ensino e do terceiro setor nacionais que, por meio de
atitudes, projetos, campanhas e outras atividades, contribuem para
a proteção do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida.
dvindos dos recursos da Cobrança pela uso da água da bacia.

ABES conclui eleições 2014/2016

CBHSF aplica
recursos da
cobrança no
Itapecerica
O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
(CBHSF) está investindo, desde o dia 5 de junho, em serviços de
recuperação hidroambiental na bacia do rio Itapecerica, nos municípios de Divinópolis, São Sebastião do Oeste e Carmo da Mata.
As iniciativas integram a segunda leva de projetos que o Comitê
implanta nos estados que compõem a bacia (Minas Gerais, Bahia,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe) com recursos da cobrança pelo
uso da água. Da primeira etapa, 16 projetos já foram finalizados
e outros cinco estão em fase de execução. Foram investidos aproximadamente R$ 14,3 milhões nas primeiras ações e outros R$ 15
milhões estão previstos para 25 novos projetos de mesma linha e
mais outro de construção de adutora para captação de água em
território indígena, em Alagoas. Os serviços priorizam o controle de
erosão, a proteção de nascentes de micro ou pequenas bacias e
contribuem para o aumento da qualidade e quantidade das águas.
As principais ações são a construção de curvas de nível, paliçadas,
terraços e barraginhas para a contenção de águas pluviais; melhorias ecológicas nas estradas vicinais; recomposição vegetal; cercamento de nascentes e mobilização das comunidades em torno de
iniciativas de educação ambiental.

Nos dias 5 e 6 de junho a ABES Nacional realizou suas eleições gerais para renovação dos cargos do Conselho Diretor, Conselho
Fiscal e Diretoria Nacional, para o biênio 2014/2016. A votação aconteceu pela internet e a chapa eleita foi a “Universalizando Atitudes,
Consolidando Resultados”. A nova diretoria nacional será composta por: Presidente - Dante Ragazzi Paul (SP), Vice Presidente - Álvaro José
Menezes da Costa (AL), Secretário Geral - Márcio Tadeu Pedrosa (MG), Secretário Geral Adjunto - Miguel Mansur Aisse (PR), Tesoureiro
Geral - Angela Sotero Bacelar (PE), Tesoureiro Geral Adjunto - Roberval Tavares de Souza (SP), Diretor Região Norte - José Benevenuto a.
Vieira (PA), Diretor Região Nordeste - Claudia Coutinho Nóbrega (PB), Diretor Região Centro - Oeste Edson Melo Filizzola (GO), Diretor
Região Sudeste - Maria Cristina Alves Cabral Schembri (MG), Diretor Região Sul - Maria Lucia B. Coelho Silva (RS). Também foram eleitos os
sete candidatos ao Conselho Diretor de Minas Gerais: Junia Lopes, Juarez Panisset, Manuel Senra, Paulo Fernando Lopes, Ronaldo Resende,
Ronaldo Vasconcelos e Valter Vilela. Saiba mais: http://www.abes-dn.org.br/

