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CBHs mineiros empossam
novos membros
Os novos conselheiros de quatro Comitês de Bacias Hidrográficas
(CBHs) de Minas Gerais tomaram posse na primeira quinzena de outubro, para o mandato 2013-2017. As solenidades aconteceram no CBH
Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande (GD8), no dia 08/10, no CBH
Pará (SF2), no dia 09/10, e nos CBHs Piranga (DO1) e Urucuia (SF8), no
dia 10/10. Os membros são representantes de instituições do poder público estadual, municipal, sociedade civil organizada e usuários de recursos hídricos e, responsáveis por promover a gestão das águas de forma
participativa, na bacia onde estão inseridos. Após a posse, foram lançadas as candidaturas para a eleição das novas diretorias desses comitês,
compostas por um presidente, um vice-presidente e dois secretários. Os
conselheiros agora participarão de curso de capacitação promovido pelo
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), com o objetivo de fornecer
informações e orientações para que atuem de forma efetiva, cumprindo
suas atribuições legais. Pela ABES-MG, tomaram posse: no SF2, André
Amaral Horta, titular e Josias Gomes Ribeiro Filho, suplente; DO1, Ana
Augusta Passos Rezende, titular e Nayara Vilela Avelar, suplente; e GD8,
Eliseu Gonçalves, titular e Márcio Alamarque da Silva, suplente.

Seminário da AMM debate
meio ambiente
A Associação Mineira de Municípios (AMM) realiza nos dias 16 e
17 de outubro, no auditório do CREA-MG em Belo Horizonte, Seminário
sobre Meio Ambiente com objetivo de orientar prefeitos, técnicos, servidores, gestores municipais e demais profissionais, sobre várias questões
ambientais. A programação, construída sobre os questionamentos mais
comuns dos municípios, terá palestras do secretário de Estado de Meio
ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Adriano Magalhães Chaves
sobre os desafios da gestão ambiental em Minas; do Secretário Adjunto,
Danilo Vieira, sobre os comitês de bacias hidrográficas, regularização
ambiental e oportunidades para os municípios; da presidente da Feam,
Zuleika Torquetti, sobre os resíduos sólidos e os desafios para os gestores
municipais; da presidente do Instituto de Gestão das Águas (Igam), Marília Carvalho de Melo, sobre a gestão dos recursos hídricos nos ambientes
urbanos; de Maeli Estrela Borges, membro do Conselho Consultivo da
ABES-MG, que abordará os paradigmas da Política Nacional de Resíduos Sólidos; dentre outros. Confira a programação e outras informações
em: www.abes-mg.org.br

Atualidade e relevância do tema atraiu a atenção dos participantes

“Água de reuso”
reúne mais de 25
em Café com Prosa
O II Café com Prosa, realizado pela ABES-MG, no dia
5 de outubro, reuniu mais de 25 participantes interessados no
tema “Água de reuso”. Em clima descontraído, o engenheiro
da Sabesp, Américo Sampaio, e o professor da Unimontes
em Janaúba, Silvânio Rodrigues dos Santos, apresentaram a
situação atual da prática no Brasil. Segundo Sampaio, a crescente escassez de água em regiões densamente povoadas
exige práticas de conservação de água e, uma delas, é o
reuso. Embora o consumo dessa água esteja aumentando,
ainda não há um arcabouço legal que regulamente a prática.
Para Silvânio Rodrigues, a legislação precisa avançar, pois,
diante da prioridade dos usos múltiplos ser para o abastecimento humano e dessedentação animal, existe o risco de
quase cinco mil hectares de plantação perderem o direito a
irrigação e deixando como alternativa a utilização da água de
reuso. Além disso, a riqueza de nutrientes dessa água pode
reduzir muito o uso de fertilizantes. Para finalizar, a ABES-MG
sorteou entre os presentes uma vaga para o curso de “Controle Operacional de Reatores Anaeróbicos”, que acontece
entre os dias 20 e 22 de novembro. E a ganhadora foi Glória
Suzana Meléndez Bastos de Souza. Confira as fotos em: www.
abes-mg.org.br

ABES-MG e CREA-MG debatem atuação nos CBHs
No intuito de aprimorar a atuação técnica dos representantes da sociedade civil e do setor de usuários, junto aos Comitês
de Bacias Hidrográficas Estaduais e Federais, a ABES-MG, em parceria com o CREA-MG, realizam no dia 13 de novembro,
em Belo Horizonte, um encontro para discutir o tema. Estão convidados a participar os técnicos eleitos para o mandado
2013/2017. Durante o Fórum também serão abordados os resultados e recomendações do XV Encontro Nacional de Comitês
de Bacias Hidrográficas, que acontecerá em Porto Alegre, entre os dias 14 e 18 de outubro. Também visando contribuir com a
qualificação dos novos membros empossados nos CBHs, o “Projeto Água - Gestão para o Conhecimento” está com inscrições
abertas, até o dia 27 de outubro, para 360 vagas em quatro cursos de qualificação. São eles: Planejamento, manejo e gestão
de bacias; Gestão territorial para recursos hídricos com software livre de código aberto; Hidrologia básica e Comitês de Bacia:
o que é e o que faz? Saiba mais em: http://www.aguaegestao.com.br/pt-br/cursos/abertos
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