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ABES-MG 
compõe grupo 
de trabalho no 
CBHSF

Durante a reunião de Diretoria Colegiada (Direc) do Co-
mitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), em Ma-
ceió, no dia 16 de abril, foi aprovada a criação de um Grupo de 
Trabalho para desenvolver uma métrica capaz de aferir o alcance 
social dos projetos implementados pelo Comitê. Devem Integrar o 
grupo: a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 
(ABES-MG), com Hildelano Delanusse Teodoro; a Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), com Patrícia Boson; 
Marcos Avilques, representante dos povos indígenas Tinguí-Botó; 
Victor Sucupira, da Agência Nacional de Águas (ANA) e Jorge Izi-
dro, do Fórum de Defesa Ambiental (FDA). O objetivo é propor 
uma estratégia que promova o debate, a investigação e a pesquisa 
na área de avaliação social. A partir daí, definir uma métrica, uma 
sistemática capaz de mensurar o desempenho dos processos de 
aplicação da política de recursos hídricos, pelo CBHSF. O prazo de 
execução vai até setembro. Durante a reunião, também foi definida 
a programação da XXV Reunião Plenária, que acontece dias 22 e 
23 de maio, em Belo Horizonte. Acesse: www.abes-mg.org.br 

Inscrições abertas para 
Prêmio ANA 2014

Até 30 de maio estarão abertas as inscrições para o Prê-
mio ANA 2014. Em sua 5ª edição, a premiação bienal busca re-
conhecer boas práticas relacionadas a água em sete categorias: 
Empresas; Ensino; Governo; Imprensa; Organismos de Bacia; Or-
ganizações Não Governamentais (ONG); e Pesquisa e Inovação 
Tecnológica. Os trabalhos devem contribuir para a gestão e o uso 
sustentável dos recursos hídricos do País. As inscrições são gratuitas 
e devem ser realizadas através do hotsite: www.ana.gov.br/premio. 
O prêmio também busca identificar ações que estimulem o comba-
te à poluição e ao desperdício e apontem caminhos para assegurar 
água de boa qualidade e em quantidade suficiente para o desen-
volvimento das atuais e futuras gerações. Os vencedores serão 
conhecidos em solenidade de premiação marcada para dia 3 de 
dezembro de 2014. Mais informações sobre o Prêmio ANA 2014, 
acesse o hotsite premio.ana.gov.br ou ligue para (61) 2109-5412.

ABES-MG toma posse na APA 
Carste Lagoa Santa

O Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental 
(APA) Carste de Lagoa Santa (CCACLS), deu posse, no dia 31 de 
março, aos 24 novos membros titulares e suplentes, para a gestão 
2014-2016. Durante a reunião também foi renovada a parceria 
com órgãos e instituições nacionais, regionais e municipais.  Re-
presentada por Maria de Fátima Gouvea a ABES-MG tomou pos-
se como uma das três entidades técnico-científica e de educação 
que compõe o Conselho da APA Carste.  Em 1990, o Decreto nº 
98.881, criou a APA Carste que abrange diversos municípios do 
Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte, dentre eles 
Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Matozinhos e Confins. A unidade 
possui aproximadamente 35.000 hectares e objetiva a conserva-
ção do conjunto paisagístico e da cultura regional; a proteção e 
conservação das cavernas e demais formações cársticas, sítios ar-
queológicos e paleontológicos, a cobertura vegetal e a fauna silves-
tre.  No dia 26 de maio, o novo Conselho se reunirá com membros 
da Secretaria Geral do Plano RMBH para discutir questões relacio-
nadas ao macrozoneamento.

Direc define membros do novo grupo de estudos

 Vem aí a ExpoAbes 2014, participe!
Os preparativos para a ExpoAbes 2014 estão na reta final! De 13 a 16 de maio, Belo Horizonte recebe a maior feira de 

tecnologia em saneamento e meio ambiente de Minas Gerais. Realizada pela ABES-MG, com o apoio da Copasa, a ExpoAbes 
reunirá um público altamente especializado e fará a interação entre fabricantes, fornecedores e clientes. Devem participar órgãos 
públicos ligados ao setor, prefeituras, empreiteiras, pesquisadores, professores, estudantes, projetistas e formadores de opinião. Já 
confirmaram presença as empresas: Pentair, Ebara, Hidrogeron, Interativa, Sulzer, Saint-Gobain Canalização, Enmac, Bauminas, 
DMB Bombas, NMello, Sondeq, Borges &Katayama, Glass Bombas, Coester, VIbropac, VCW Válvulas, Kanaflex, Schneider Elec-
tric, Ridgid, Mirante topografia, Rotork, IBM e Sidrasul. Durante a ExpoAbes também acontece o Campeonato Estadual de Ope-
radores, que busca incentivar melhorias na execução dos serviços, dar visibilidade a métodos operacionais eficazes e contribuir 
com o aprimoramento dos processos de manutenção. A feira acontece na sede da Copasa (Rua Mar de Espanha, nº 525 Santo 
Antônio) é aberta ao público e tem entrada franca. Participe! Mais informações: (31) 3224-8248 ou expoabes@abes-mg.org.br


