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Prêmio Ouro Azul
recebe inscrições
Estão abertas, até o dia 16 de novembro, as inscrições
para o 11º Prêmio Furnas Ouro Azul. A iniciativa dos Diários
Associados e Eletrobrás Furnas valoriza ideias de proteção e
uso racional dos recursos hídricos e tem o apoio da ABES-MG.
Reconhecido nacionalmente como vitrine para expor projetos,
o Prêmio incentiva a participação de empresas públicas e privadas; entidades e cidadãos comprometidos com o desenvolvimento das comunidades; e universitários em formação,
pós-graduandos, mestres e doutores. Comprometido com a
formação de cidadãos conscientes, o Ouro Azul incentiva também a participação de crianças de 5 a 10 anos, com desenhos
e textos. Na última edição foram inscritos 756 trabalhos. Este
ano, também poderão concorrer projetos de racionalização
dos recursos naturais e combate ao desperdício de energia
elétrica. Os três melhores de cada categoria serão publicados
em um caderno especial no jornal Estado de Minas e no site
Ouro Azul. Os vencedores serão premiados em cerimônia especial, no Teatro Alterosa, no dia 17 de dezembro de 2012.
As inscrições podem ser feitas no site: www.ouroazul.com.br

Minas é pioneira no
pagamento da Bolsa
Reciclagem
A partir de dezembro, Minas será o primeiro Estado do
país a remunerar associações e cooperativas de catadores
de materiais recicláveis pelos serviços ambientais prestados.
A iniciativa entrará em prática por meio do Programa Bolsa
Reciclagem, instituído pelo projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado como Lei nº 19.823/2011
pelo governador Antônio Anastasia. O Programa vai conceder incentivo financeiro a 125 organizações pelas atividades
de segregação, enfardamento e a comercialização de papel.

Oscar premia avanços na qualidade de gestão das empresas

PNQS anuncia
as melhores do
Saneamento 2012
As empresas de saneamento que se destacaram por
boas práticas de gestão em 2012 foram anunciadas em São
Paulo, no dia 31 de outubro, pela banca examinadora do Comitê Nacional de Qualidade da ABES (CNQA). Desde 1997,
o Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS),
fomenta a adoção de modelos compatíveis com os melhores
exemplos mundiais e estimula empresas do setor a adotar práticas gerenciais voltadas à competitividade e a sustentabilidade. Faturaram o “Oscar do Saneamento 2012” as seguintes
organizações: no Nível IV - Troféu Diamante, a COPASA com
as Diretorias de Operação Oeste e Centro-Leste e a SABESP
Sul-MS. No Nível III, o Troféu Platina foi para a Foz Cachoeiro, no Espírito Santo. No Nível II faturaram o Troféu Ouro
as unidades da SABESP de Osasco, Guarapiranga e Divisão
Grandes Consumidores. O Troféu Prata foi para a Gerência
de Distribuição de Água da CESAN, CASAL Serrana e para
a SANEPAR Cornélio Procópio. No Nível I, faturam o Troféu
Bronze a SANEPAR de Campo Mourão e a CASAL Unidade de
Negócio Bacia Leiteira. Na categoria Nível B - Troféu Cobre
foram premiadas a CAGECE com as unidades de Negócio
Bacia Banabuiú, Bacia do Paranaíba e Bacia Alto Jaguaribe; a
CODAU de Uberaba e as Unidades da SANESUL de Dourados e Ponta Porã. Saiba mais em: www.abes-mg.org.br

Tudo pronto para a ExpoABES 2012
Já está na reta final os preparativos para a maior feira de tecnologia e saneamento ambiental de Minas Gerais, a ExpoABES 2012. O evento, que será aberto no dia 19/11, receberá os visitantes de 20 a 22 de novembro, de 10 às 17 horas,
na sede da Copasa, em Belo Horizonte. A ExpoABES vai reunir empresas fornecedoras de materiais, equipamentos, serviços e
outras tecnologias bastante diversificadas, proporcionando ao público conhecer o que há de mais inovador no setor de saneamento do país. A feira é aberta ao público em geral, que também poderá acompanhar o Campeonato de Operadores de Minas Gerais, com provas acontecendo de 10:30 as 13:00 horas. Estão confirmadas as provas de instalação de ligação predial
de água no dia 20/11, manutenção de bombas submersíveis no dia 21/11 e de detecção e controle de vazamentos de cloro
no dia 22/11. Mais informações sobre a ExpoABES pelo telefone (31) 3224-8248 ou pelo e-mail expoabes@abes-mg.org.br.
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