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Copam abre vagas
para seleção de
novos membros

Representantes de organizações não-governamen-
tais, entidades civis, comunidade acadêmica e cientifica 
e poder público municipal têm até o próximo dia 11 
para indicar seus representantes para concorrerem às 
vagas de conselheiro nas próximas eleições do Conse-
lho Estadual de Política Ambiental (Copam). O órgão, 
vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad), publicou, no úl-
timo dia 26, os editais de convocação para a recom-
posição, no triênio 2011 a 2014, dos membros das 
17 Unidades Regionais Colegiadas (URCs) do Copam. 
Mais informações podem ser obtidas em http://www.
conselhos.mg.gov.br/copam. A relação dos habilitados 
a concorrerem será divulgada no dia 9 de junho e as 
eleições acontecem entre os dias 13 e 16 do mesmo 
mês, em diversos pontos do Estado. Tomarão posse 
963 conselheiros titulares e suplentes, distribuídos en-
tre o Plenário do Copam, Câmara Normativa Recursal 
(CNR), URCs e Câmaras Temáticas.

Novo curso da Abes começa dia 10 de maio
Estão abertas as inscrições para o curso “Simulações hidráulicas utilizando o software Epanet”, que acontece 

entre os dias 10 e 12 de maio, na sede da Abes-MG. O objetivo do curso é capacitar profissionais da área de 
saneamento com técnicas de simulação de redes por meio do programa Epanet. O software é capaz de auxiliar no 
planejamento e análise de projetos de operação, manutenção e reabilitação de sistemas de abastecimento de água. 
Para mais informações e inscrições, ligue (31) 3224-8248 ou faça contato pelo e-mail cursos@abes-mg.org.br.

MARCO AURéliO SOUzA

SME faz debate
sobre a eletrobrás

A Sociedade Mineira de Engenheiros (SME) con-
vida para palestra sobre a importância da Eletrobrás 
setor elétrico nacional e internacional, a ser proferida 
pelo engenheiro e presidente da entidade, José da Cos-
ta Carvalho Neto. O encontro está marcado para o 
próximo dia 6 de maio, às 12h30, na sede da SME, à 
rua Timbiras, 1514, 1º andar, lourdes.  As inscrições 
podem ser feitas pelo telefone (31) 3292-3810 até o 
próximo dia 4, ou pelo e-mail fabiola@sme.org.br.

ONG Ponto Terra
quer discutir 
Conama

A Organização Ponto Terra, que é presidida pelo 
engenheiro sanitarista Ronaldo Vasconcellos, também 
membro da diretoria da Abes-MG, convida para um 
café da manhã ecológico em sua sede (rua Gonçal-
ves Dias, 1922, sala 704, lourdes) no dia 10 de maio. 
Na oportunidade, os participantes discutirão propostas, 
ideias e experiências que contribuirão para subsidiar a 
linha de ação da organização,  como representante das 
entidades não-governamentais da região Sudeste no 
Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). Os 
interessados em participar devem confirmar presença 
pelo email pontoterra@pontoterra.org.br ou pelo tele-
fone (31) 3275-3929.

Conselheiros discutem preservação das florestas


