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Abes oferece MBA
de gestão municipal
A Abes-MG, em parceria com a Fundação Pedro
Leopoldo (FPL), oferece, em sua sede, o MBA Planejamento e Gestão Sustentável de Municípios. O curso,
que tem carga horária de 360 horas, pretende formar
profissionais para atuar na gestão dos municípios, integrando os setores de saneamento ambiental, mobilidade urbana, inclusão do espaço agrário e planejamento
e gestão territorial. As aulas, sob coordenação dos instrutores Cláudio Jorge Cançado e Suzana Viegas Batista, acontecem quinzenalmente, aos sábados de 8h30
às 17h30. Para mais informações e inscrições, acesse
http://www.fpl.edu.br ou ligue (31) 3686-1461.

Curso sobre aterros
começa nesta sexta
A questão dos resíduos sólidos no Brasil e a gestão adequada dos aterros é tema do curso “Projeto,
Implantação, Operação e Encerramento de Aterros Sanitários”, que acontece nos dias 13 e 14, e 20 e 21
de maio, no Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR). O objetivo é fornecer aos profissionais da
área de engenharia de aterros sanitários (engenheiros
e técnicos operadores ou responsáveis técnicos) e gestores municipais de saneamento e saúde os conceitos
e métodos de localização, projeto, operação e monitoramento de aterros sanitários. Para mais informações,
acesse o site www.abes-mg.org.br. As inscrições podem
ser feitas pelo telefone (31) 3224-8248, pelo email cursos@abes-mg.org.br.

Projetos de ETEs devem ser enviados até o dia 27

Prazo da Prodes
vai só até o
fim deste mês
A Agência Nacional das Águas (ANA) recebe propostas para o Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas (Prodes) até o dia 27 de maio. De acordo
com a Resolução 71, de 14 de março último, que aprovou o regulamento, já existe, para tais investimentos, um
orçamento assegurado de R$ 40 milhões. Os empreendimentos elegíveis para participar são Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) ainda não iniciadas, ETEs em
fase de construção com no máximo 70% do orçamento
executado e projetos que melhorem ou ampliem a capacidade de tratamento. Após a inscrição, os empreendimentos serão analisados quanto à sua consistência técnica e terão uma pontuação. Com base em estudos da
situação da qualidade das águas do país, a ANA definiu
17 regiões críticas, nas quais elevado percentual dos trechos dos rios têm situação considerada péssima, ruim ou
regular. Será priorizada a contratação das ETEs situadas
nessas regiões, que envolvem cerca de 960 municípios
situados em 11 Estados. Para mais informações acesse
http://www.ana.gov.br/prodes/prodes2011.asp

Assemae debate Plansab

O Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), elaborado pelo Governo Federal e coordenado pelo
Ministério das Cidades, será discutido durante assembleia da Associação Nacional dos Serviços Municipais de
Saneamento (Assemae), entre 22 e 29 de maio, em Campinas. O evento contará com a participação de Leodegar Tiscoski, Secretário Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, e Leo Heller, professor da
UFMG e coordenador do estudo “Panorama do Saneamento Básico no Brasil”, que forneceu subsídios para elaboração do Plansab. O plano será referência para os investimentos no setor saneamento nos próximos 20 anos.
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