
Abes-MG -  RuA são PAulo, 824, 14º AndAR - belo HoRizonte, MG – CeP 30170-131
Fone: (31) 3224 8248 – e-MAil: abesmg@abes-mg.org.br – abes-mg@abes-dn.org.br – www.abes-mg.org.br

boletiM eletRôniCo seMAnAl dA Abes-MG
Ano 1/núMeRo 48/ 29 de MARço A 4 de AbRil de 2011

MG terá 
mapa do 
saneamento

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Regional e Política Urbana (Sedru) está 
desenvolvendo um banco de dados do 
saneamento básico nos 853 municípios 
mineiros, com informações sobre os serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
resíduos sólidos, drenagem pluvial e da gestão 
em saneamento. O objetivo do Censo é 
monitorar a qualidade dos serviços sanitários. A 
ferramenta será fundamental para traçar diretrizes 
para a implantação de políticas de saneamento 
básico e para a destinação dos recursos. O 
mapeamento deve ser divulgado em agosto 
2011.

CBH Velhas convoca para a 58ª reunião
O encontro será nesta quarta-, 30 de março, de 9h às 17h, no Centro Mineiro de Referência em 
Resíduos. Dentre outros assuntos, está a criação da Câmara Técnica de Educação, Comunicação 
e Mobilização (Ctecom) e dos subcomitês Rio Bicudo e Córregos Bebedouro/Jeque. Durante a 
reunião, será discutido também o processo e a metodologia para elaboração dos projetos realizados 
juntamente com subcomitês, para as bacias dos Ribeirões Arrudas, Onça, da Mata, Jequitibá e 
Rio Taquaraçu. A presença deve ser confirmada pelo telefone (31) 3409-9695 ou pelo e-mail 
cbhvelhas@cbhvelhas.org.br

Secretário confirma
mudanças na Semad

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, Adriano Magalhães 
Chaves, confirmou que as reuniões com os 
funcionários da Fundação Estadual de Meio Ambiente 
(Feam) e dos Institutos Estadual de Florestas (IEF) e 
de Gestão das Águas (Igam) continuam em todo o 
Estado. Os encontros são para esclarecer as dúvidas 
sobre a fusão dos três órgãos e a criação do Instituto 
Ambiental, antes que a proposta vá para a Assembleia 
Legislativa. Magalhães também tem buscado apoio 
de várias ONGs e entidades de classe, que até o 
momento têm se mostrado favoráveis. A enquete 
realizada pela Abes-MG em seu site também apontou 
que 70% dos participantes concordavam coma criação 
do Instituto Ambiental.

Abes apoia reforma
do Código Florestal

A Abes-MG está entre as 13 representantes 
mineiras do terceiro setor a assinar a carta endereçada 
aos deputados federais e senadores sugerindo 
mudanças no Código Florestal. O documento defende 
uma legislação florestal forte, com robustez científica 
e respaldada por políticas públicas inovadoras 
e instituições comprometidas com a proteção e 
ampliação da cobertura florestal. O diferencial da 
carta está no consenso entre iniciativa privada e 
terceiro setor sobre pontos fundamentais para o 
aperfeiçoamento da legislação vigente.

Pesquisa servirá para definir prioridades de investimento


