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CBHSF empossa 
novos membros 

Os novos membros do Comitê de Bacia Hidrográfica 
do Rio São Francisco, eleitos para mandato 2013/2016, 
tomarão posse durante a próxima Reunião Plenária do 
Comitê, a ser realizada em Salvador, Bahia, nos dias 19 e 
20 de agosto de 2013. O processo eleitoral iniciado em 
abril teve um longo trabalho de mobilização em vários 
municípios da bacia e recebeu 562 inscrições, para 62 
vagas de Titulares e 62 Suplentes.  A lista final foi defini-
da nas Plenárias Eleitorais do Comitê, onde as entidades 
inscritas, divididas por segmento e Estado, puderam se 
organizar e escolher a melhor representação dentro do 
segmento.  A ABES-MG é representante Titular das or-
ganizações técnicas e de ensino e pesquisa e tem como 
Suplente o CREA-MG. No dia 7 de agosto, a Câmara 
Consultiva Regional do Alto São Francisco (CCR Alto SF), 
vinculada ao CBHSF, realizará reunião na sede da ABES-
-MG, em Belo Horizonte, para discutir temas relativos ao 
andamento das atividades do Comitê, a posse dos novos 
membros e eleição da Diretoria Colegiada do Comitê, a 
deliberação sobre os usos múltiplos das águas na bacia, 
o andamento dos projetos hidro ambientais financiados 
com recursos da cobrança pelo uso da água, entre ou-
tros. Saiba mais em: www.abes-mg.org.br .

ABES-MG participará da  
5ª Conferência das Cidades

A ABES-MG está entre as entidades representantes da 
sociedade civil inscritas para a 5ª Conferência das Cidades 
de Belo Horizonte. O encontro visa sensibilizar e mobilizar 
a sociedade para o estabelecimento de agendas, metas e 
planos de ação para enfrentar os problemas existentes nas 
regiões metropolitanas e cidades brasileiras. A presidente Cé-
lia Rennó vai representar a ABES-MG durante a conferência, 
que acontecerá na Secretaria de Educação da PBH, à Rua 
Carangola, 288, bairro Santo Antônio, nos dias 9 de 10 de 
agosto e convoca a todos os associados a participarem tam-
bém. Essa etapa preparatória para a Conferência estadual 
propõe a interlocução entre autoridades e gestores públicos 
com os diversos segmentos da sociedade sobre assuntos re-
lacionados à Política e Sistema Nacional de Desenvolvimento 
Urbano. Como membro do Conselho Nacional das Cida-
des, a ABES-MG considera importante a participação de seus 
associados, em ambas as etapas, reforçando a importância 
do saneamento e meio ambiente nas discussões. Acesse em: 
www.abes-mg.org.br o link com a programação, cartilhas, 
texto orientador e prazo para inscrições.

ANA oferece dois cursos gratuitos
A Agência Nacional das Águas (ANA) está com inscrições 

abertas, até o dia 28 de julho, para dois cursos: Governança 
da Água na América Latina e Gestão territorial para recursos 
hídricos com software livre de código aberto. Os cursos são 
gratuitos e a distância. As informações sobre conteúdo, carga 
horária, público-alvo e número de vagas estão disponíveis no 
seguinte endereço eletrônico: www.aguaegestao.com.br/pt-br/
cursos/abertos ou em www.abes-mg.org.br Os cursos fazem 
parte do Projeto Água: Conhecimento para a Gestão, uma 
parceria entre a ANA e a Fundação Parque Tecnológico de Itai-
pu para promover diversos cursos em português e espanhol, 
além de ações de comunicação. O Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricultura Irrigada (IICA) é o mais recente 
parceiro desse projeto e vai divulgar os cursos para os países 
do continente americano e traduzir o material das aulas para a 
língua espanhola. 

Semad seleciona Ouvidor Ambiental
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad) publicou, no dia 17 de 

julho, a Resolução 1891/2013 estabelecendo procedimentos para escolha da lista tríplice para concorrer ao cargo de Ouvidor 
Ambiental do Estado. As inscrições aconteceram entre 03 a 17 de Junho. Segundo a Ouvidoria Geral do Estado (OGE), que 
instituiu uma Comissão  para apreciar os registros das candidaturas e requisitos, foram deferidas 34 inscrições. Os candidatos que 
comporão a lista tríplice serão escolhidos pelos membros do Plenário do Copam, em duas etapas: na primeira com a indicação 
preliminar de seis candidatos, que serão sabatinados pelos membros do Conselho; na segunda, os conselheiros do plenário, 
durante reunião que acontecerá no dia 6 de agosto de 2013, às 14 horas, na Rua Espírito Santo, 435 - 4º andar, Centro, Belo 
Horizonte/MG, farão a escolha de três nomes para compor a lista tríplice,  que será encaminhada para a OGE. Em seguida o 
Governador, por indicação do Ouvidor-Geral, nomeará um dos candidatos da lista tríplice.

CCR Alto SF debaterá, na sede da ABES-MG, o andamento das 
atividades do Comitê 


