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Fórum das Águas 
discute a escassez 
nas bacias 
mineiras

Nos dias 4 e 5 de dezembro, mais de 150 pessoas se reu-
niram no auditório do Instituto Inhotim para debater a atual situação 
dos principais rios do estado de Minas Gerais. O Consórcio Intermu-
nicipal da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba (Cibapar) realizou 
em parceria com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), o 
1º Fórum das Águas: Escassez Hídrica e Saneamento – Impactos 
e Oportunidades. Autoridades políticas e representantes de órgãos 
públicos, comitês de bacias hidrográficas, sindicatos, associações, 
empresas privadas, produtores rurais, entidades e estudantes universi-
tários participaram das atividades. A abertura do ciclo de palestras, 
com o tema: “Gerenciamento em um cenário de risco: diagnóstico 
do período de estiagem em Minas Gerais” foi apresentado pela 
Diretora-Geral do Igam, Marília Melo. Houve ainda a assinatura do 
Protocolo de Intenções para a atualização do Plano de Recursos Hí-
dricos da Bacia do Rio Paraopeba, um compromisso entre a Semad, 
o Igam, a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Comitê da Bacia 
do Paraopeba. Leia a matéria completa em: www.abes-mg.org.br 

Abes-MG toma posse no CERH 
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) empossou, 

no dia 9 de dezembro, cerca de 100 conselheiros para o triênio 
2014/2017. Foram nomeados, entre titulares e suplentes, represen-
tantes das esferas públicas, municipal e estadual, representantes dos 
usuários de recursos hídricos, entidades, associações de usuários e 
civis ligadas aos recursos hídricos e representantes de universidades 
sediadas no Estado. O evento realizado no plenário do Conselho Es-
tadual de Política Ambiental (Copam), no centro da capital, teve a 
presença do secretário adjunto de Estado de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, Danilo Vieira Junior. Na ocasião, a Diretora-
Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), Marília Melo, 
apresentou o balanço da Gestão de Recursos Hídricos do Estado e o 
planejamento para o ano de 2015. Já o diretor de Gestão das Águas 
e Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas, Breno Esteves Lasmar, 
falou sobre a função e a estrutura do Conselho, o Regimento Interno, o 
papel do conselheiro e a importância do CERH para a sociedade. To-
maram posse pela Abes-MG os conselheiros titular: Valter Vilela Cunha, 
1º suplente: José Nelson de Almeida Machado e 2º suplente: Célia 
Regina Alves Rennó.

Minas vai ganhar plano de 
segurança hídrica

O Governo de Minas anunciou, no dia 4 de dezembro, que 
pretende desenvolver um plano de segurança hídrica. O documento 
vai caracterizar, de maneira precisa, pontos críticos de disponibilidade 
hídrica, por questões antrópicas ou climáticas, e trazer propostas de 
ações estruturantes para minimizar os riscos de desabastecimento. Além 
da escassez, o saneamento também estará em pauta. Entre as medidas 
que já estão previstas estão: universalizar a cobrança pelo uso da 
água de poços artesianos, aumentar o valor já pago por grandes con-
sumidores e incentivar a construção de barragens para abastecimento 
rural e industrial. As ações que mexem diretamente no bolso de quem 
capta água bruta na natureza começam a valer em 2015, quando o 
estado pretende ampliar para as suas 36 bacias hidrográficas a co-
brança por captações em poços e cursos d’água. Outra medida para 
ampliar o pagamento será o rastreamento das captações clandestinas 
em todo o estado. Número que segundo a diretora-geral do Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas (Igam), Marília Melo, são expressivos e 
precisam ser regularizados. Nos próximos dias, o Igam também deve 
publicar uma resolução definindo as regras para medição da quantida-
de de água captada nos poços autorizados para conhecer o volume 
captado. Saiba mais em nossa página, acesse: www.abes-mg.org.br

 A Abes-MG deseja a todos 
boas festas

Após um ano de muito trabalho em prol das questões 
sanitárias e ambientais de Minas Gerais a Abes-MG 
comunica que encerrará suas atividades de 2014 no dia 24 
de dezembro, retornando no dia 5 de janeiro de 2015. A 
Abes-MG deseja a todos boas festas e um ano novo repleto 
de realizações. 

Representantes de diversos segmentos participaram dos debates


