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ABES-MG cria grupo virtual
de debate
Após intenso trabalho de articulação para conquistar vagas junto aos comitês de bacias hidrográficas,
a ABES-MG concluiu o processo de forma positiva e se
fará representar como membro da sociedade civil, em
28 dos 36 comitês mineiros. Para contribuir com o trabalho de representação de seus associados, junto a esses
importantes fóruns, a ABES-MG criou, recentemente, um
Grupo Virtual de Discussão. O objetivo é aproximar os
representantes e tornar o Grupo mais um espaço para
interação. Com a nova ferramenta, os representantes
poderão utilizar a internet para discutir assuntos de interesse, ações, agendas, além de contar com espaço para
divulgar documentos, fotos e atividades. Com o propósito de construir um posicionamento mais uniforme entre os representantes a ABES-MG também realiza, em
parceria com o CREA-MG, no dia 19 de novembro, o
primeiro encontro de representantes dos CBHs. Mais notícias em: www.abes-mg.org.br

CBHSF contrata Plano de
Saneamento
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) através de sua agência de bacia, AGB
Peixe Vivo, lançou edital para contratar empresa que vai
elaborar seis planos de saneamento básico na região do
Alto São Francisco. Os municípios contemplados são:
Bom Despacho, Lagoa da Prata, Moema, Papagaios,
Pompéu e Abaeté. Serão investidos R$1,7 milhões,
oriundos da cobrança pelo uso da água na bacia. Além
de indispensável para receber repasse de recursos federais, o plano contribui com a racionalização do uso da
água, coleta e tratamento adequado dos efluentes domésticos e resíduos sólidos. Os serviços terão duração
de 10 meses e as empresas interessadas deverão enviar
suas propostas até 28/11/2013. Mais informações nos
sites da AGB Peixe Vivo e do CBHSF.

Plano trará diagnóstico do fluxo de resíduos no Estado.

Feam lança
edital para
o PERS
A Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam)
divulgou, no dia 5 de novembro, edital para contratação, por meio de licitação, da consultoria que irá elaborar o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS). O plano
é um dos instrumentos para a implantação e execução
das exigências previstas na Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) e deverá apresentar um diagnóstico identificando os principais fluxos de resíduos no Estado e seus
impactos socioeconômicos e ambientais. O PERS deverá
propor metas de redução, reutilização e reciclagem com
o objetivo de diminuir a quantidade de resíduos encaminhados para disposição final em aterros sanitários. A
previsão é que o PERS fique pronto em dez meses, após
a escolha da empresa. Estão previstas audiências públicas em nove regiões do Estado para que a população,
prefeituras e outras entidades exponham os problemas
enfrentados com seus resíduos e proponham soluções.
Após a conclusão, o PERS, será apresentado ao Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) para em
seguida ser posto em prática.

Começa a Semana Mineira de Redução de Resíduos
De 16 a 24 de novembro, Belo Horizonte recebe a IV Semana Mineira de Redução de Resíduos. A iniciativa da
Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam) integra as atividades desenvolvidas no âmbito da Semana Europeia de
Redução de Resíduos, promovida pelos Estados membros da Comunidade Europeia. Os organizadores da Semana,
seja na Comunidade Europeia, ou em Minas Gerais, assumem o papel de facilitadores, mobilizando a sociedade
para tomar consciência e participar de forma efetiva das soluções. A Semana é uma oportunidade de divulgar as políticas públicas voltadas para a questão dos resíduos, disseminar técnicas e estratégias eficazes visando à prevenção,
o gerenciamento, o tratamento e a destinação de resíduos. Além da abertura e ato solene, a programação contará
com workshop, feira de trocas, exibição e debate sobre o filme ‘Aterro’, e o IV Encontro Estadual de Coleta Seletiva.
Saiba mais: www.minasmenosresiduos.com.br

