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Minas ganha Sistema
de Informações
sobre Saneamento

o Governo de Minas lançou, no último dia 22, o sis-
tema estadual de informações sobre saneamento (seis). o 
estudo vai direcionar o apoio do estado aos municípios no 
planejamento, financiamento e gestão de políticas voltadas 
para o setor. desenvolvido pelo Centro de estatística e infor-
mações (Cei) da Fundação João Pinheiro (FJP), em parceria 
com a secretaria de estado de desenvolvimento Regional e 
Política urbana (sedru) e com apoio técnico da Companhia 
de saneamento de Minas Gerais (Copasa), o projeto coletou 
e sistematizou dados sobre a gestão municipal e os serviços 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo e 
destinação final de resíduos sólidos e drenagem pluvial ur-
bana nos 853 municípios e 780 distritos e localidades de 
pequeno porte (vilas, aglomerados rurais, povoados, núcle-
os, lugarejos e aldeias) de Minas. o projeto coloca o estado 
como o primeiro a implantar um sistema de monitoramento 
regular da situação do saneamento em seus municípios. A 
matéria completa com os dados da pesquisa está disponível 
em nossa página: http://www.abes-mg.org.br/noticias

ANA faz consulta sobre segurança de barragens
Até o próximo dia 16, a Agência nacional de Águas (AnA) recebe, por meio de audiência pública aberta em seu site, 

contribuições e subsídios para a regulamentação do Plano de segurança de barragem e da Revisão Periódica de segurança 
de barragem. instrumento da Política nacional de segurança de barragens, o Plano é de implementação obrigatória pelo 
empreendedor e auxilia na gestão da segurança. Como parte integrante do Plano, a Revisão Periódica de segurança de 
barragem verifica o estado geral de segurança, considerando a situação atual do empreendimento, a atualização dos dados 
hidrológicos e as alterações das condições a montante (acima) e a jusante (abaixo) da barragem. Mais informações sobre 
a audiência pública pelo e-mail audienciapublica@ana.gov.br Para participar acesse: http://audienciapublica.ana.gov.br/
te_audiencia.php?id_audiencia=33

Abes convida para 
‘Ecos do Congresso’ 

A Abes-MG convida para o evento “ecos do Con-
gresso”, que será realizado hoje, segunda, 5, às 19h30, no 
auditório da FeA/Fumec. o objetivo é repercutir, em belo 
Horizonte, as atividades do 26° Congresso brasileiro de en-
genharia sanitária e Ambiental, realizado em Porto Alegre 
entre os dias 25 e 29 de setembro último.  Como o maior 
e mais importante evento do setor de saneamento em nosso 
país não ocorre sem deixar ecos, a Abes-MG preparou um 
encontro para compartilhar tudo o que aconteceu.  no even-
to, você poderá ouvir relatos e compartilhar suas experiências 
sobre o Congresso, que reuniu quase 5 mil técnicos, contou 
com dezenas de debates e painéis, recebeu 1153 trabalhos e 
mais de 9000 visitantes à feira Fitabes. Confira a programa-
ção do evento de hoje em http://www.abes-mg.org.br/even-
tos  Participe, faça sua inscrição em cursos@abes-mg.org.br. 
A Fumec fica na rua Cobre, 200, no bairro Cruzeiro.

Governo apresenta Plano 
Estadual de Coleta Seletiva

Minas Gerais é pioneira na elaboração do Plano esta-
dual de Coleta seletiva (PeCs). o documento foi apresen-
tado pela Fundação estadual do Meio Ambiente (Feam) no 
dia 24 de novembro, durante o Festival lixo e Cidadania e 
tem como objetivo a inclusão sócio-produtiva dos catadores 
de materiais recicláveis. o PeCs se baseia em 11 diretrizes 
de estímulo às instituições de financiamento para promoção 
da sustentabilidade da coleta seletiva. entre elas, dar apoio 
à melhoria da infraestrutura dos serviços de coleta seletiva; 
mobilizar a sociedade; fomentar e alinhar os serviços de co-
leta seletiva à legislação; apoiar a elaboração de planos de 
gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos nos ní-
veis estadual, regional e municipal; e incentivar o desenvolvi-
mento da educação ambiental voltada para as instituições de 
ensino municipal e estadual. saiba mais em www.feam.br

estudo é o mais completo já feito sobre saneamento em MG


