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Resíduos sólidos:
a busca de saída

A entrada em vigor da lei federal que instituiu 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos fez cres-
cer a pressão por uma solução adequada para o 
problema em todo o país. Na semana passada, o 
Ministério do Meio Ambiente deu posse ao Comitê 
Orientador da Logística Reversa, que terá prazo de 
quatro meses para definir os critérios de aprovação 
dos estudos de viabilidade técnica e econômica 
da logística reversa. A disposição final dos resídu-
os sólidos urbanos será o tema de discussão do 
seminário Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 
Urbanos, a ser promovido pelo Governo de Mi-
nas, em parceria com a Federação das Indústrias 
no Estado de Minas Gerais (Fiemg) e a Associação 
Mineira de Municípios (AMM). O seminário será 
nesta quarta-feira, 23, no auditório da Fiemg. As 
inscrições podem ser feitas através do telefone (31) 
3263 4404 ou pelo e-mail: atendimento@fiemg.
com.br. E, nunca é demais lembrar, no próximo dia 
1º de março, entra em vigor, em Belo Horizonte, 
a lei que proíbe o uso de sacolas plásticas pelo 
comércio.

Aberto o processo de renovação do CERH 
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável (Semad) divulgou o 

edital de convocação do Conselho Estadual de Recursos Hídrico (CERH) que fixa os critérios para ha-
bilitação de representantes do Conselho e convoca os interessados em participar do processo eleitoral 
do CERH no mandato 2011-2013. Para mais informações, entre em contato pelos telefones (31) 3915-
1545 (31) 3915-1579 ou (31) 3915-1263. 

Sacolas plásticas ainda são um problema em BH

Jovens Profissionais 
definem prioridades

A terceira reunião do grupo Jovens Profissio-
nais do Saneamento Ambiental de Minas Gerais, 
ocorrida no último dia 17, na sede da Abes-MG, 
definiu sugestões para o I Encontro Nacional, que 
acontece em Porto Alegre, em setembro. O grupo 
discutiu, ainda, o Anteprojeto de Implantação e o 
Questionário de Avaliação, que vão delinear as 
demandas e expectativas de jovens profissionais 
sócios e não-sócios, e serão submetidas à direto-
ria da Seção MG no próximo dia 24. 

Jovens da Abes querem ter presença em Porto Alegre


