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Chuvas repetem a
tragédia das águas

dados da Coordenadoria estadual de defesa Civil 
(Cedec) confirmam que até o dia 11 de janeiro, 127 muni-
cípios mineiros haviam decretado situação de emergência. 
já são quase três milhões de pessoas afetadas pelas chuvas 
que atingem o estado desde o final do mês de outubro. ou-
tros 55 municípios também comunicaram a ocorrência de 
danos provocados por enchentes ou inundações graduais, 
deslizamentos ou escorregamentos, enxurradas, inundações 
bruscas e vendavais. Assim que é homologada a situação 
de emergência os municípios passam a contar com maior 
agilidade nos trâmites burocráticos para contratar serviços, 
adquirir produtos e fazer obras emergenciais. o decreto de 
homologação no âmbito estadual confirma que os atos de 
declaração de situação anormal enviados pelas prefeituras 
estão de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conse-
lho nacional de defesa Civil (Condec). A medida permite 
ainda que o sistema nacional de defesa Civil (sindec) preste 
apoio suplementar aos Municípios e que o estado envie re-
cursos e faça aquisições em caráter emergencial.  A relação 
dos municípios afetados e mais informações sobre as chuvas 
no estado você confere em: www.abes-mg.org.br os avisos 
meteorológicos podem ser acompanhados diariamente no 
boletim do Cedec em: www.defesacivil.mg.gov.br      

Documento da Rio+20 está aberto a consultas
os líderes mundiais que se reunirão no Rio de janeiro, em junho, para a Conferência de desenvolvimento 

sustentável da onu (Rio+20) deverão negociar um novo documento focado em dois temas: economia verde 
dentro do contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e estrutura institucional para o 
desenvolvimento sustentável. A primeira versão do documento de intenções que será negociado durante o evento 
foi publicada no site da Rio+20 (http://www.rio20.info/2012/) no último dia 10 e contem 128 tópicos com princí-
pios, reconhecimentos e compromissos a serem assumidos pelos participantes do evento. o acesso ao documento 
está aberto a todos. o que se espera agora é que o convite feito aos dirigentes de diversos países seja aceito por 
seus principais representantes, presidentes e primeiros ministros, e que eles assumam em suas agendas os compro-
missos relacionados a alimentação, energia, recursos hídricos e consumismo. Apesar do conjunto ambicioso de 
medidas, o tratado não terá força de lei para obrigar os países a cumprirem suas promessas. Cada governo ficará 
livre para criar suas próprias metas

Boletim Afluente
passa a ser quizenal

A Abes-MG modificou, a partir deste mês, a fre-
quência de publicação do boletim eletrônico “Afluente” 
enviado a seus associados.estes passam a ser quinze-
nais e enviados nos dias 1º e 15 de cada mês. todos os 
assuntos neles abordados estarão disponíveis também 
em nossa página (www.abes-mg.org.br) com informa-
ções complementares. Para recebê-los, é muito impor-
tante que você mantenha sempre seu endereço de e-
mail atualizado. Faça contato através de nossa página 
e atualize seus dados.

Inscrições abertas para
o Prêmio ANA 2012

A Agência nacional de Águas (AnA) está com inscri-
ções abertas, até 1º de junho, para a quarta edição do Prê-
mio AnA que, a cada dois anos, reconhece iniciativas que se 
destacam pela excelência e contribuição para a gestão e o 
uso sustentável dos recursos hídricos do País. nesta edição, 
serão oito categorias de premiação: governo, empresas, or-
ganizações não-governamentais, pesquisa e inovação tec-
nológica, organismos de bacia, ensino, imprensa e água, e 
patrimônio cultural. desde 2006, o Prêmio AnA busca iden-
tificar ações que estimulam o combate à poluição e ao des-
perdício e apontam caminhos para assegurar água de boa 
qualidade e em quantidade suficiente para o desenvolvimen-
to das atuais e futuras gerações. o regulamento e a ficha 
de inscrição estão disponíveis em: www.ana.gov.br/premio. 
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail premioa-
na@ana.gov.br ou pelo telefone (61) 2109-5412.

Muriaé foi um dos municípios afetados pelas chuvas este ano


