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Abes-MG está
apta para o 
CBH-Paraopeba
A Abes-MG está entre as entidades da sociedade civil 

habilitadas a compor o Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraopeba (CBH-Paraopeba). A lista com todos 

os habilitados e inabilitados foi divulgada pelo Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas (Igam) no dia 1º de abril. O 

prazo para impugnação e recursos vai até o próximo dia 

14l. O parecer jurídico e o calendário de todo o processo 

de composição estão no site www.aguasdoparaopeba.

org.br

Agenda prevê curso de Simulação Hidráulica
Nos dias 10, 11 e 12 de maio a Abes-MG oferece o curso de Simulação Hidráulica utilizando o software Epanet. 
O objetivo é capacitar profissionais da área de saneamento que desenvolvem atividades de operação, manutenção, 
projetos e planejamento de investimentos de sistemas de abastecimento de água. Para conferir o programa do curso e 
obter mais informações acesse: www.abes-mg.org.br ou pelo email: cursos@abes-mg.org.br

CIBAPAR

Municípios ganham
mais prazo da Semad
O governo do Estado prorrogou o prazo para entrega das 

manifestações de interesse, estudos, levantamentos, dados 

técnicos e demais insumos necessários à estruturação de 

projetos para a implantação e operação dos serviços 

relativos ao tratamento de resíduos sólidos urbanos dos 

municípios. Os interessados terão até o dia 15 de abril de 

2011 para apresentar suas manifestações de interesse à 

Unidade PPP da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico através do email: felipe.starling@ppp.mg.gov.

br  O instrumento convocatório, demais informações e 

documentos sobre o procedimento estão no site: http://

www.ppp.mg.gov.br.

Rio das Velhas tem
margens recuperadas
 O Programa de Recuperação de Matas Ciliares da Bacia 

do Rio das Velhas apresentou no último sábado, dia 9, a 

conclusão da segunda etapa de recuperação da vegetação 

em trecho do Rio das Velhas no bairro Beija-Flor, próximo 

à ponte que liga Belo Horizonte a Sabará, na BR-381. As 

intervenções tiveram início em 2005 e foram concluídas há 

um mês. Foram plantadas entre 30 a 40 espécies próprias 

do lugar e adequadas à região de encostas. Participaram 

do evento a equipe que realizou o trabalho, a comunidade 

local, empresários e ONGs.

Rio Paraopeba corta a região Central de Minas


