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Usuários de recursos 
hídricos ganham 
serviço 0800
 Para apoiar as atividades dos Comitês das Bacias Hidro-
gráficas do Rio das Velhas e do Rio São Francisco, a AGB Peixe 
Vivo disponibilizou um serviço de atendimento telefônico gratuito 
para orientar os Usuários de Recursos Hídricos sobre o Cadastro 
Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH). O atendi-
mento é realizado por profissionais com conhecimento técnico 
para sanar dúvidas e auxiliar os Usuários no acesso e preenchi-
mento dos dados no sistema. O serviço também está disponível 
para as Bacias dos Rios Doce (I-BIO), Paraíba do Sul (AGEVAP) e 
Piracicaba, Capivarí e Jundiaí (PCJ). O cadastro integra o Sistema 
Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, desenvolvido 
pela Agência Nacional de Águas (ANA), e tem o objetivo de reunir 
dados sobre localização, quantidades de água retirada, de esgo-
to devolvido, a finalidade do uso e outras informações sobre os 
usuários. Os dados ajudam, por exemplo, a calcular o valor que 
cada usuário deve pagar nas regiões onde já se iniciou a Cobran-
ça Pelo uso dos Recursos Hídricos. Confira os telefones e outras 
informações em: www.abes-mg.org.br 

MMA oferece curso sobre 
gestão de resíduos

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) está oferecendo mil 
vagas para a segunda edição do Curso para Elaboração de Plano 
Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PSGIRS). As 
inscrições podem ser feitas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) em: ava.mma.gov.br, até o dia 26 de fevereiro, ou até atingir 
a disponibilidade de vagas. O curso será ministrado entre os dias 
6 de março e 9 de abril, com 20 horas/aula e acompanhamento 
de tutores do MMA. O público-alvo são os técnicos municipais e 
demais profissionais interessados em desenvolver soluções para o 
desenvolvimento do PSGIRS nos municípios com população abaixo 
de 20 mil habitantes. O conteúdo contempla sugestões metodoló-
gicas que permitem desenvolver a maior parte ou a totalidade do 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, confor-
me conteúdo mínimo estabelecido pelo do artigo 51, Decreto n° 
7.404, de 23 de dezembro de 2010.

MCidades capacita para 
acesso a recursos de 
saneamento

O Ministério das Cidades, em parceria com a Escola 
Nacional de Administração Pública (ENAP), está com inscrições 
abertas para os cursos integrantes do Programa de Capacitação 
– Acesso a Recursos de Saneamento. Os objetivos são: contextua-
lizar a política pública de saneamento básico, o contexto normati-
vo, instrumentos e procedimentos gerais para acesso a programas 
e recursos em saneamento sob gestão da Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades.  As temáticas 
melhoraram a qualificação das demandas, projetos e investimen-
tos em saneamento básico no país. Os cursos são gratuitos, ofere-
cidos à distância, aberto a todos os interessados, e serão dirigidos 
por gestores e técnicos da administração pública direta e indireta 
de entes federados. A carga horária será de 40h, os participan-
tes realizarão atividades avaliativas e precisarão de um percentual 
mínimo de 70% de aproveitamento para aprovação e obtenção 
do certificado. Confira os cursos oferecidos e as datas de inscrição 
em: www.abes-mg.org.br 

CBH Doce empossa novos membros
No dia 06 de fevereiro, em Governador Valadares, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce) deu posse a seus 

novos membros, titulares e suplentes, e elegeu também a nova diretoria executiva. Com a criação do Comitê de Integração, essa nova 
diretoria passa a ser composta por seis membros, dois de cada segmento (sociedade civil, poder público e usuários), e entra em cena 
uma nova diretoria, a colegiada, com representantes de todos os nove comitês de rios afluentes do Doce. O mandato dos novos mem-
bros será de 2014-2017, cabendo a eles definir a gestão das águas na bacia, principalmente no que se refere à aplicação dos recursos 
arrecadados com a cobrança pelo uso da água, implementada em novembro de 2011. O engenheiro Eduardo Ferreira de Carvalho, 
da ABES-MG, tomou posse como representante titular no segmento  das Organizações Técnicas e de Ensino e Pesquisa com Interesse 
na Área de Recursos Hídricos.
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