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Sedru orienta 
Municípios sobre 
saneamento

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e 
Política Urbana (Sedru) deu início, no dia 23 de agosto, ao 
processo de orientação dos gestores de 853 municípios minei-
ros para que possam formular políticas de saneamento e ela-
borar seus Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB).  
A formação é uma parceria do Governo de Minas com o Mi-
nistério das Cidades e a Fundação Nacional de Saúde (Funa-
sa), que até junho de 2013, deve realizar onze seminários em 
todas as regiões de Minas. No primeiro encontro, em Montes 
Claros, a Abes-MG foi representada pelo associado Willian 
Machado Silva, que considerou muito pequena a participa-
ção dos municípios, devido à relevância do tema. A partir de 
dezembro de 2014, a Política e o Plano Municipal de Sanea-
mento Básico serão pré-requisito para liberação de recursos 
do Estado e da União para ações de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais. Dos 92 mu-
nicípios do Norte de Minas convidados, menos da metade 
compareceu. Participaram aproximadamente 100 pessoas, 
entre representantes públicos municipais, estaduais, ONG’s, 
acadêmicos da área ambiental e instituições de ensino. Leia 
mais em: www.abes-mg.org.br 

ANA oferece capacitação para gestão da água
O projeto “Água - Conhecimento para a Gestão” está com inscrições abertas para cinco cursos gratuitos relacio-

nados a práticas de gestão dos recursos hídricos. São eles: outorga do direito de uso dos recursos hídricos, modelagem 
da qualidade da água em reservatório, elaboração de spots de rádio e manuseio de plataforma web rádio, hidrologia 
básica e qualidade de água em reservatórios. O projeto faz parte de um convênio entre a Agência Nacional das Águas 
(ANA), Fundação Parque Tecnológico Itaipu e Itaipu Binacional, com o objetivo de desenvolver ações de comunicação, 
mobilização social e educação, e melhorar a gestão dos recursos hídricos, através da capacitação à distância. Ao todo 
serão oferecidos 24 cursos e outras ferramentas voltadas à qualificação de gestores, membros de comitês de bacias e 
demais interessados. Mais informações em: http://www.aguaegestao.com.br/pt-br/cursos/abertos 

Brasil ganha Política  
Agroecológica

Publicado no Diário Oficial da União (DOU), no dia 20 de 
agosto, o Decreto nº 7.794, que institui a Política Nacional de Agro-
ecologia e Produção Orgânica (PNAPO). A proposta visa reduzir o 
uso de agrotóxicos e aumentar os índices de conservação da agro 
biodiversidade. O instrumento deve colaborar na construção de uma 
agenda sustentável em favor da saúde, articular e adequar políticas 
públicas, programas e ações indutoras da transição agroecológica e 
produção orgânica. O próximo passo é instalar a Comissão Nacional 
de Agroecologia e Produção Orgânica para dar início a construção 
do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo). 
A comissão terá representantes da Secretária-geral da Presidência 
da República, dos ministérios do Meio Ambiente, Agricultura, Saú-
de, Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Social, Pesca 
e Aquicultura e entidades da sociedade civil. Caberá ao colegiado 
promover a participação da sociedade na elaboração do Plano, 
construir subcomissões temáticas para reunir setores governamentais 
e da sociedade, propor diretrizes ao Poder Executivo, acompanhar e 
monitorar programas e ações.

Ponto Terra homenageia  
ambientalista

A Ponto Terra realizou no dia 31 de agosto, um evento para de-
bater a educação ambiental pós Rio +20 e prestar uma homenagem 
ao professor Ângelo Machado. O Prêmio Ambiental Ponto Terra foi en-
tregue ao ambientalista como reconhecimento por sua atuação e servi-
ços prestados em prol da educação ambiental em Minas Gerais. O en-
contro foi coordenado pelo presidente da ONG, Ronaldo Vasconcellos 
e contou com a participação do ex- secretário José Carlos Carvalho, da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(Semad), com o atual secretário adjunto, Danilo Vieira Junior, o secre-
tário Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, Vasco Araújo, 
representantes do poder público, instituições de ensino e especialistas 
em questões ambientais. Ângelo Machado dedicou o prêmio aos que 
trabalharam a seu lado e, em especial, ao ex-presidente da Feam, Ilmar 
Bastos, falecido no dia 25 de julho de 2012. Em seguida, aconteceram 
as palestras do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama, da Semad e 
dos municípios de Belo Horizonte e Contagem sobre as políticas de 
educação ambiental. Leia mais em: www.abes-mg.org.br

Plano será requisito para município receber verba do Estado e União 


