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Abes Jovem faz 
confraternização 

O grupo Jovens Profissionais do Saneamento 
(JPS) da Abes-MG reuniu-se na última quinta-feira, 
14, para sua I Confraternização. Durante o encontro, 
foram apresentados os novos membros e divulgado 
o projeto desenvolvido para integrar o público jovem 
do saneamento.  O grupo JPS, que agora conta com 
20 membros, sorteou passagem aérea (ida e volta) e 
inscrição para o 26ºCongresso Brasileiro de Engenharia 
Sanitária e Ambiental, a realizar-se em Porto Alegre, 
entre os dias 25 e 29 de setembro. O ganhador foi o 
associado Hosmanny Mauro Goulart Coelho.

Curso de Gestão de Resíduos e Reciclagem 
Está previsto para o período de 16 a 20 de maio o curso de “Gestão de Resíduos e Reciclagem no Cenário 

de Busca pela Sustentabilidade”. Com carga horária de 15 horas, o curso visa capacitar pessoas interessadas 
na gestão de resíduos. Para mais informações sobre o cronograma e as inscrições, acesse: http://www.abes-mg.
org.br/eventos

Comércio tem prazo
extra para sacolas

A Prefeitura de Belo Horizonte acabou dando mais 
uma “colher de chá” para o comércio no caso da Lei 
das Sacolas Plásticas. Decreto assinado na última sexta-
feira pelo prefeito Márcio Lacerda permite o uso das 
sacolas oxibiodegradáveis por mais 120 dias. Nesse 
período, os estabelecimentos não poderão ser multados. 
A medida atende pedidos de vários comerciantes, 
especialmente os de pequeno e médio portes, que 
alegavam estar com estoques elevados desse material. 
Porém, nas grandes redes de supermercados, o uso das 
sacolas compostáveis começou a pleno vapor, a partir 
de ontem, primeiro dia da entrada em vigor da Lei. 
Assim, mesmo com o decreto, tudo indica que a Lei das 
Sacolas Plástica veio para ficar. Será só uma questão de 
tempo, ou melhor: de 120 dias.

Chegou a hora
das bicicletas?

Depois de décadas perdendo a batalha para 
os carros, as bicicletas, finalmente, parecem ter sido 
reconhecidas como um meio de transporte em Belo 
Horizonte. A primeira rota cicloviária da região central 
da capital, a da Savassi, está em obras desde a semana 
passada. Para sua implantação, os carros perderão 
várias áreas de estacionamento na lateral das vias, que 
também terão as pistas de rolamento encurtadas na 
largura para que possam receber a ciclovia. Com mais 
segurança nas ruas, talvez muitos ciclistas de final de 
semana se animem a fazer uso desse meio de transporte 
no dia-a-dia.

Confraternização ocorreu na sede da Abes-MG

Participe da enquete
sobre reciclagem

Mais da metade (52,94%) dos internautas que até 
ontem haviam participado da enquete do site da Abes-
MG não faziam a separação do lixo doméstico entre lixo 
seco, para reciclagem, e lixo molhado, para coleta pelo 
caminhão. Os que faziam a separação correspondiam 
a menos de um terço do total: 29,71%. Um percentual 
menor, de 17,65%, respondeu que fazia a separação 
às vezes. Participe você também da enquete da Abes. 
Acesse www.abes-mg.org.br


