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ABES-MG 
empossa 
diretoria 
2013/2015
 No próximo dia 20 de agosto, a ABES-MG empos-
sa, para o biênio 2013/2015, sua nova Diretoria, Conselhos 
Consultivos e Fiscais e os Representantes das Seções junto ao 
Conselho Consultivo.  A posse festiva acontecerá no Espaço  
Meet, à Avenida Raja Gabaglia, 2671, em Belo Horizonte 
e contará com a presença de seus associados e autorida-
des convidadas. Tomarão posse pela ABES-MG: Conselho 
Consultivo: Alaor de Almeida Castro; Carlos Eduardo Orsini 
N. de Lima; Gelton Palmieri Abud; Hubert Brant de Moraes; 
Maeli Estrela Borges; Ronaldo Vasconcelos Novais; Conse-
lho Fiscal Estadual: Cláudio Moreira da Silva; Fábio Lúcio 
Rodrigues Avelar; Felix Ricardo Gonçalves Moutinho; Leila 
Margareth Moller; Márcia Valadares de Melo Franco; Mar-
cos Rocha Vianna; Diretoria: Presidente: Célia Regina Alves 
Rennó; Vice: Pegge Sayonara Mendes; Diretores: Fábio José 
Bianchetti; José Antônio da Cunha Melo; Marcos Nogueira 
da Gama; Samir Abud Mauad. 1º e 2º Secretários: Cicero A. 
Antunes Catapreta e Maria de Fátima Guimarães Gouvêa. 
1ª e 2ª Tesoureiras: Amélia M. de F. Reis Rios e Karine Di-
niz Soares; Representantes junto ao Conselho Diretor: Frank 
Deschamps Lamas; Maria do Carmo Varella Bastos; Názara 
Maria Naves Silva Borges.

Foto oficial da posse da diretoria eleita para mandato 2011/2013Copagress promove ciclo de 
palestras sobre RSS 
 A Comissão Permanente de Apoio ao Gerenciamen-
to de Resíduos de Serviços de Saúde (Copagress), com apoio 
da Prefeitura de Belo Horizonte, realiza no dia 23 de agosto, 
seu VI Ciclo de palestras com o tema: “Resíduos de Serviços 
de Saúde”. O objetivo do evento, que acontece no auditório 
do CREA-MG, é discutir a gestão dos Resíduos de Serviços 
de Saúde (RSS), considerando a evolução e aplicabilidade da 
legislação, assim como os novos paradigmas da Política Na-
cional de Resíduos Sólidos, o gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde com capacitação e construção de indicado-
res de monitoramento, o estágio atual e as perspectivas futuras 
para os resíduos de serviços de saúde em Belo Horizonte e Re-
gião Metropolitana. Outras informações e inscrições em nossa 
página: www.abes-mg.org.br Vagas limitadas.

O destino do lixo: visão  
acadêmica, política e empresarial
 De acordo com a Política Nacional de Resíduos Só-
lidos (PNRS), em 2014, termina o prazo para que todos os 
municípios brasileiros acabem com os lixões e passem a des-
tinar seus resíduos de forma ambientalmente correta.  Com 
a proximidade do fim do prazo para adequação à PNRS, a 
ONG Ponto Terra propõe um debate sobre o tema e promove 
um Ciclo de Palestras. O objetivo é reunir especialistas que 
possam apontar a visão pública, a visão empresarial e visão 
acadêmica, em andamento para alcançar as metas de cumpri-
mento da PNRS. O ciclo de debates será realizado no dia 29 
de agosto de 2013, às 19 horas, no auditório da Faculdade 
de Engenharia e Arquitetura da FUMEC (Rua Cobre, 200 – 
Cruzeiro/BH).  Na ocasião, a Ponto Terra fará também uma 
homenagem a arquiteta, urbanista e engenheira sanitarista, 
Maeli Estrela Borges, concedendo um Prêmio de Reconheci-
mento por seu trabalho em prol da gestão dos resíduos sólidos 
em Minas Gerais. Participe!  As inscrições são gratuitas e as 
vagas são limitadas. Mais informações e inscrições pelo telefo-
ne: (31) 3275-3929 ou pontoterra@pontoterra.org.br

Sisema abre 392 vagas para analista e gestor ambiental
Publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, no dia 02/08/13, o edital para concurso público e provimento de 392 cargos 
para Gestor Ambiental e Analista Ambiental, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Se-
mad), Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam); Instituto Estadual de Florestas (IEF) e Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas (Igam). A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração inicial de R$ 2.983,37. Em cumprimento 
à Lei 11.867/1995, 10% das vagas serão reservadas às pessoas com deficiência. As inscrições serão realizadas pela Internet, 
no site da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab) www.funcab.org, de 16/09/2013 a 16/10/2013. Haverá 
Postos para Inscrição na capital e interior do estado, com computadores para acesso à Internet e impressão de boleto. A taxa 
de inscrição é de R$ 82,00 e a prova está prevista para 10/11/2013 em: Belo Horizonte, Diamantina, Divinópolis, Governa-
dor Valadares, Montes Claros, Ubá, Uberlândia, Unaí e Varginha. Confira o edital: www.abes-mg.org.br


