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Comitês de bacia
fizeram encontro
nacional no Maranhão

Com o tema “Os desafios dos Comitês de Bacias na 
construção de pactos pelas águas”, aconteceu, entre os dias 
24 e 28 de outubro, em São Luís, no Maranhão, o XIII Encon-
tro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB). 
Um dos principais objetivos foi possibilitar aos comitês iden-
tificar as oportunidades e os desafios para a promoção da 
gestão integrada das águas de forma participativa e descen-
tralizada. Foram realizados seis cursos de capacitação, houve 
apresentação de experiências pelos comitês de bacias, mesas 
de debates com a participação de especialistas da área, além 
de eventos setoriais, como a Reunião das Redes de Organis-
mos de Bacia. Fruto da parceria entre o Governo do Estado 
do Maranhão, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais (Seme), Rede Brasil de Organismos de Ba-
cia, Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas e 
Agência Nacional das Águas (ANA), o evento reuniu mais de 
1.500 participantes de todo o Brasil, além de cerca de 100 
pessoas de outros países. Na discussão da temática central, 
estiveram dois importantes subtemas “A universalização do 
saneamento – o papel dos Comitês de Bacia” e “Água: da 
nascente aos centros urbanos – a importância da gestão in-
tegrada”. A cobrança pelo uso da água, recentemente im-
plantada na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, também teve 
destaque na programação do ENCOB. Saiba mais no site: 
http://www.encob.org/portal2011/Default.aspx

Ouro Preto recebeu congresso de digestão anaeróbia
Entre 23 e 27 de outubro, Ouro Preto recebeu a comunidade de pesquisa e desenvolvimento da área de digestão anaeróbia. A X 

Oficina e o Seminário Latino Americano de Digestão Anaeróbia (X DAAL) tiveram mais de 300 inscritos e reuniram pesquisadores brasil-
eiros e do exterior no debate de avanços do segmento. Entre eles, estavam os professores Gatze Llettinga, Jules Van Liere Fons Stams, 
da Holanda; Jim Fiels e Bruce Rittman, dos Estados Unidos; Fernando Polanco, Juan Lema e José Luís Sanz, da Espanha; David Stuckey, 
do Reino Unido, além de especialistas da América Latina (México, Chile, Uruguai e Brasil). Organizado através de uma parceria entre 
a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com a colaboração da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal de São Carlos (USP/São Carlos), este tradicional fórum internacional e multi-
disciplinar dedica-se à divulgação dos avanços alcançados na área de digestão anaeróbia, em suas diversas variações, para redução 
da poluição e a melhoria da sustentabilidade destes sistemas. A coordenação técnica foi dos professores Carlos Chernicharo, Sérgio 
Aquino, Eugênio Foresti e Lourdinha Florêncio. Acesse: www.desa.ufmg.br/daal2011

ÁGUAS DO RIO DOCE

Canadá mostra, em BH,
tecnologia de saneamento

O governo da Província de Ontário, no Canadá, em parce-
ria com o Consulado do Canadá em São Paulo, traz a Belo Hori-
zonte, no dia 7 de novembro, o evento “Inovações Tecnológicas 
para o Mercado de Saneamento”. O encontro, que acontece no 
Quality Hotel Afonso Pena (Avenida Afonso Pena, 3761), apre-
sentará sete empresas canadenses de destaque no desenvolvi-
mento de tecnologia para tratamento de água e esgoto. Os in-
teressados em participar do seminário devem confirmar presença 
através do escritório comercial do Governo de Ontário no Brasil, 
pelo e-mail: thais.aun@international.gc.ca ou pelo telefone (11) 
5509- 4291. As vagas são limitadas. Mais informações estão di-
sponíveis em nossa página: www.abes-mg.org.br

Semad muda regras
para eleição no Copam

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Minas Gerais (Semad) anunciou, no último dia 17, 
mudanças no processo de recomposição das 17 Unidades Cole-
giadas do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) para o 
triênio 2011/2014. Segundo o secretário-adjunto da Semad, Au-
gusto Lio Horta, o objetivo é dar mais clareza ao processo eletivo 
e torná-lo mais dinâmico, transparente e participativo. A principal 
mudança reduz, de treze para cinco, os editais a serem preenchidos 
pelas entidades interessadas em se habilitar ao processo eletivo. 
Agora, serão dois editais para a categoria “organizações não-go-
vernamentais”, um para a categoria “profissionais liberais”, um para 
a categoria “codema” e um para “entidades de ensino, cientistas e 
tecnólogos”. A nova resolução da Semad será publicada em breve, 
com a diferenciação entre entidades dedicadas exclusivamente à 
proteção ambiental e as entidades de caráter sócio-ambientais. Os 
inscritos no Cadastro Estadual de Entidades Ambientalistas (CEEA) 
devem ficar atentos à publicação, pois o processo eletivo do Co-
pam terá início logo após publicada a reclassificação das ONGs. 
Mais informações em nosso site: www.abes-mg.org.br 

Cobrança na bacia do Doce foi um dos temas do Encob


