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BOLETIM ELETRÔNICO SEMANAL DA ABES-MG
ANO 2/NÚMERO 94/1 A 15 DE JUNHO

DN 74: Participe da revisão
A Abes-MG convida todos os seus associados a participar do
processo de revisão da Deliberação Normativa (DN) 74 de 2004,
do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam). Até o dia 6
de julho, poderão ser enviadas propostas de inclusão, exclusão e
alteração do Anexo Único da DN74/04, que discrimina as atividades submetidas à regularização ambiental e classifica os empreendimentos de acordo com o porte e potencial poluidor/degradador.
No dia 15 de junho, às 08h30min, os associados estão convidados a discutir as propostas durante reunião a ser realizada na sede
da Abes-MG. Participe! O edital 01/2012, que chama a sociedade civil organizada e as pessoas jurídicas a sugerirem alterações,
está disponível no site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Os interessados em contribuir com a revisão da norma devem encaminhar os formulários
para o e-mail: revisaodn74@meioambiente.mg.gov.br Saiba mais
em nossa página: www.abes-mg.org.br

Unesco-Hidroex oferece
capacitação
O Governo de Minas, por meio do Unesco-Hidroex, realiza nos meses de junho, julho e agosto, em Frutal, no Triângulo Mineiro, um curso internacional de Capacitação Técnica em Gestão Integrada de Bacias Hidrográficas. O objetivo
é qualificar pesquisadores, estudantes e especialistas da área
de recursos hídricos para atuar nos problemas de gestão,
com enfoque nas medidas de proteção e uso sustentável. As
atividades serão ministradas por pesquisadores do Instituto de
Educação para as Águas da Unesco (IHE), sediado em Delft,
na Holanda e as palestras abordarão políticas, processos e
instrumentos relacionados às questões sociais e econômicas
das bacias hidrográficas. O primeiro módulo acontece na
semana de 25 a 29 de junho de 2012. A etapa seguinte será
de 2 a 6 de julho e a finalização ocorre em agosto, no período de 27 a 31. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de
junho por meio do site: www.hidroex.mg.gov.br e devem ser
enviadas para: cursos@hidroex.mg.gov.br. Mais informações
pelos telefones: (34) 3429-9547 e 3429-9500.

Maior feira ambiental do mundo reuniu mais de 2700 expositores

Abes visita
Alemanha em
missão ambiental

A Abes compôs a comitiva brasileira convidada a participar da Missão Técnica alemã para Tecnologias mais Limpas, com enfoque no Biogás do setor de saneamento do
Brasil. De 7 a 11 de maio, a presidente da Abes-MG, Célia
Rennó, representou a presidente da Abes Nacional, Cassilda
Teixeira em Munique, onde visitou a maior feira de tecnologia
ambiental do mundo, a IFAT ENTSORGA 2012. O objetivo
da viagem foi conhecer os incentivos e investimentos que o
país vem fazendo em tecnologias para a geração de energia
limpa em um processo de substituição da energia atômica,
planejado para acontecer até 2022. Além de visitar a feira, participar de seminários e palestras, a missão, composta
por representantes das empresas de saneamento, instituições
ligadas ao setor de energia, membros da academia, Ministério das Cidades, Instituto de Tecnologia do Paraná (Lactec)
e Abes, esteve na estação de tratamento de esgoto de Ausgsburg e na estação de tratamento de resíduos de Warngau
onde estão instaladas plantas de geração de energia a partir
do biogás. Leia mais em: www.abes-mg.org.br

Abes se prepara para Eleições
Abes Nacional fará eleições nos dias 14 e 15 de junho, com votação exclusiva via internet (www.abes-dn.org.br), para
escolha dos dirigentes da entidade para o próximo biênio (2012/2014). A chapa única, Atitude e Resultados, liderada pelo
engenheiro da Sabesp Dante Ragazzi Pauli, inclui dois associados mineiros na Diretoria, os colegas Márcio Tadeu Pedrosa,
para o cargo de Secretário Geral e Maria Cristina Alves Cabral Schembri para Diretora da Região Sudeste. Minas Gerais
terá também os colegas Júnia Mara Lopes, Raphael Tobias de Barros, Ricardo Augusto Simões Campos e Ronaldo Resende,
como candidatos ao Conselho Diretor. Serão renovados os cargos da Diretoria Nacional, do Conselho Fiscal e do Conselho
Diretor. A apuração está prevista para os dias 21 e 22 de junho, com posse da nova diretoria na última semana de o dia 27
de agosto. O associado poderá obter mais informações na Comissão Coordenadora Nacional pelos telefones: (21) 22773901 e (21) 2277-3917 e pelo e-mail: maria.isabel@abes-dn.org.br
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