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BH recebe ICLEI 2012
Belo Horizonte sedia, de 14 a 17 de junho, o Congresso Mundial do ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade). O evento, que
acontece a cada três anos, reúne na capital prefeitos, representantes
de governos nacionais e locais, organizações internacionais, financiadores e outros parceiros para compartilhar conhecimentos e experiências, se capacitar e participar de visitas técnicas e exposições.
Na pauta de debates, as questões ambientais e sua interatividade
com os aspectos políticos, econômicos, urbanos, sociais e culturais.
O Congresso também será marcado pela definição de estratégias
que contribuirão com as temáticas tratadas durante a Rio+20. É
a primeira vez que o congresso é realizado em uma metrópole da
América Latina e a capital mineira deve divulgar seus esforços para
a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. BH desenvolve várias ações como a proibição da utilização das sacolas
plásticas pelo comércio, o Projeto Drenurbs que é referência na gestão de águas urbanas, o Programa Vila Viva que tem caráter reestruturador de vilas e favelas e o Projeto Primeira Escola voltado ao
incremento da educação infantil, práticas que são referência para o
país e o mundo. Saiba mais em: www.abes-mg.org.br

Abes-MG é conselheira no
CBH Grande
No dia 11 de junho, a Abes-MG esteve em Uberaba para participar da Reunião Setorial e da Plenária Estadual convocada pela
Diretoria Provisória do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande) para definição dos representantes dos segmentos:
Usuários, Organizações Civis e Poder Público Municipal da bacia em
Minas. Ficou definido que a Abes-MG passará a compor o Comitê da
Bacia, de 2012 a 2016, como Conselheira Titular de Minas Gerais,
representante da sociedade civil. Estiveram presentes a presidente da
Abes-MG, Célia Rennó, e o representante no Comitê Estadual do Alto
do Rio Grande, Carlos Wagner Alvarenga. Durante a abertura, os representantes da Diretoria Provisória do Comitê, a Agência Nacional
das Águas (ANA) e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam),
destacaram a importância do trabalho do Comitê para fazer a integração da gestão. Compõem o Comitê Federal seis Comitês do Estado
de São Paulo e oito do Estado de Minas Gerais abrangendo 393 municípios e cerca de oito milhões de habitantes.

Presidente da Abes Nacional, Cassilda Teixeira compôs a
mesa de uma das atividades do AIDIS

AIDIS reúne
21 países em
Salvador
A presidente da Abes-MG, Célia Rennó, esteve em Salvador, de 3 a 7 de junho, participando da 33ª Edição do Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental (AIDIS). O
encontro reuniu mais de 1000 profissionais do saneamento, brasileiros e de mais 21 países do continente americano, para debater
desenvolvimento, eco eficiência e saneamento ambiental. O tema
da AIDIS este ano foi “Saneamento Ambiental – A excelência da
gestão como estratégia de sustentabilidade”. A programação foi
bastante diversificada e contou com a apresentação de trabalhos
técnicos, vinte mesas redondas, um painel e duas conferências. A
primeira proferida pela presidente da Organização Pan-americana
de Saúde (OPS) e representante da Organização Mundial da Saúde (OMS), doutora Mirta Rose Periago, que apresentou a evolução
dos indicadores que relacionam a qualidade de vida das populações de países americanos e caribenhos com seus respectivos
serviços de saneamento e água. Já a conferência proferida pelo
membro da Universidade Central da Venezuela, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2007, Dr. Juan Carlos Sanchez, que abordou
a formação das Florestas Tropicais e o modo como elas podem ser
afetadas pelas mudanças climáticas.

Abes-MG tem propostas para DN 74
A Abes-MG está reunindo as sugestões de seus associados e deve enviar a proposta de alteração ao Anexo Único da Deliberação
Normativa (DN 74), de 2004 do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), até o dia 6 de julho de 2012. Com a prorrogação
do prazo dado, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), para o envio de sugestões ao Edital
01/2012 a Abes-MG teve mais tempo para discutir o assunto. Após dois encontros, nos dias primeiro e 15 de junho, verificou-se a necessidade de alterar alguns pontos do Anexo. Serão sugeridas alterações nos critérios referentes ao potencial poluidor do licenciamento de
barragens, instalações que geram biogás e na implantação de atividades de infraestrutura e tratamento de esgoto. Além de modificações
nos critérios de licenciamento de empreendimentos de armazenamento, tratamento e disposição de resíduos sólidos e de serviços de
saúde. Participe, envie sugestões para: abes@abes-mg.org.br até o dia 30 de junho. Saiba mais: www.abes-mg.org.br
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