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Ano 2/núMeRo 91/15 A 30 de AbRil

Feam lança programa
parar reduzir
a emissão de GEE

técnicos da Fundação estadual do Meio Ambiente 
(Feam) apresentaram, no último dia 3 de abril, durante reu-
nião do Fórum Mineiro de Produção e Consumo sustentável, 
o Programa de Registro Público de emissões de Gases de 
efeito estufa (Gee) de Minas e as metas para sua conclusão e 
implantação este ano o registro, criado em 2010, receberá 
dados sobre as emissões de gases de efeito estufa de todos 
os tipos de empreendimentos. Além de permitir conhecer 
melhor o atual estado das emissões em Minas, o cadastro 
poderá, também, subsidiar propostas de políticas públicas 
sobre mudanças climáticas e, ainda, servir para que os em-
preendimentos possam obter o reconhecimento do estado 
por suas ações e benefícios, como, por exemplo, quando da 
renovação de licenças ambientais. na ocasião, a Copasa 
apresentou o resultado do registro voluntário de suas emis-
sões, que incluem 777 sistemas de abastecimento de água e 
191 sistemas de esgotamento sanitário. entre 2009 e 2010, 
houve redução de 3,29% nas emissões, decorrente, princi-
palmente, da ampliação do tratamento de esgoto. leia mais: 
www.abes-mg.org.br

Prêmio ANA 2012
já recebe inscrições

A Agência nacional das Águas (AnA) está com inscri-
ções abertas, até 1º de junho, para o Prêmio AnA 2012. A 
iniciativa reconhece as boas práticas que se destacam pela 
excelência e contribuem para a gestão e uso sustentável dos 
recursos hídricos brasileiros. os interessados podem con-
correr em oito categorias: governo, empresas, organizações 
não-governamentais, pesquisa e inovação tecnológica, or-
ganismos de bacia, ensino, imprensa, água e patrimônio 
cultural. os trabalhos serão avaliados segundo critérios 
de efetividade, impacto social, potencial de divulgação/
replicação, adesão social, originalidade e sustentabilidade 
financeira. o regulamento e a ficha de inscrição estão dis-
poníveis em www.ana.gov.br/premio Mais informações atra-
vés do e-mail premioana@ana.gov.br ou pelo telefone (61) 
2109-5412. 

Resolução amplia vazão
para cálculo de outorgas

Foi publicada no diário oficial do estado, no dia 2 de 
abril, a Resolução Conjunta semad/igam nº 1548, que dis-
põe sobre a vazão de referência para o cálculo da disponibi-
lidade hídrica superficial nas bacias hidrográficas do estado. 
A medida possibilitará à secretaria de estado de Meio Am-
biente e Recursos Hídricos (semad) aumentar em 67% a ofer-
ta hídrica considerada para a emissão de outorgas água. A 
resolução estipula que o limite máximo de captações e lança-
mentos a serem outorgados por cada seção considerada em 
condições naturais, passará de 30% para 50% da Q7-10, 
que representa a vazão mínima de referência para a oferta 
de água superficial nas bacias mineiras. de acordo com a 
semad, as mudanças foram aprovadas Conselho estadual 
de Recursos Hídricos (CeRH/MG), em 2010. saiba mais em 
www.abes-mg.org.br e www.meioambiente.mg.gov.br

Curso sobre Resíduos de Serviços de Saúde 
 A Abes-MG já está com inscrições abertas para o curso de “Gerenciamento de Resíduos de serviços de saúde”, que 

será realizado nos dias 14 e 15 de maio, em sua sede em belo Horizonte. o objetivo é difundir a legislação de saúde e meio 
ambiente e apresentar sua aplicabilidade na elaboração, implantação e monitoramento de Planos de Gerenciamento de 
Resíduos de serviços de saúde. o curso será ministrado pela arquiteta e engenheira sanitarista Maeli estrela borges e tem 
como público alvo profissionais das áreas de saúde, vigilância sanitária, administração hospitalar, meio ambiente e limpeza 
urbana, além de enfermeiros, farmacêuticos, médicos, biólogos, engenheiros e arquitetos. o programa completo do curso, 
assim como a ficha de inscrição, estão disponíveis em www.abes-mg.org.br  As inscrições também podem ser feitas pelo e-
mail cursos@abes-mg.org.br.

Registro de emissões deverá ser implantado ainda este ano


