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RMBH ganha 
novo aterro 
sanitário

no dia 28 de junho foi inaugurado na Região 
Metropolitana de belo Horizonte o Aterro sanitário de 
Matozinhos. A unidade vai atender a nove municípios 
(Matozinhos, Pedro leopoldo, Confins, lagoa santa, ja-
boticatubas, Capim branco, Prudente de Morais e Funi-
lândia) e beneficiar os resíduos sólidos urbanos de uma 
população de 180 mil habitantes. A iniciativa é resultado 
de um convênio técnico-financeiro entre o Governo de 
Minas e as prefeituras, no valor de R$ 10 milhões em re-
cursos estaduais, sendo R$ 3,14 milhões aplicados dire-
tamente na instalação do aterro e o restante previsto para 
a construção de uma usina de tratamento. o sistema será 
gerenciado pelo Consórcio intermunicipal de saúde da 
Região do Calcário (Cisrec), que desenvolve ações na 
área de saúde há mais de 17 anos. o sistema deve entrar 
em funcionamento em dois meses com capacidade para 
receber 100 toneladas de resíduos diariamente.

Oscar da Ecologia recebe indicações
estão abertas, até o dia 30 de setembro, as inscrições para o oscar da ecologia, “Prêmio Hugo Werneck de 

sustentabilidade e Amor à natureza”, em onze categorias de premiação: Melhor exemplo em Água, Ar, Flora e Fau-
na; Melhor Ação em turismo; destaque Municipal; destaque estadual; destaque nacional; Melhor empresa, Melhor 
empresário; Melhor Político; Melhor do Comércio de bens e serviços; Personalidade do Ano e Parceiro sustentável. 
Podem concorrer todas as iniciativas bem sucedidas, ações, cases, experiências de uma ou mais pessoas, físicas ou 
jurídicas, empreendedores, instituições e onGs que tenham projetos concluídos ou em realização, cumpram rigoro-
samente as legislações socioambientais e contribuam para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. 
As informações sobre a história da premiação, o regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis em: http://
premiohugowerneck.com.br/ .

divulGAção seGeM

Começam os preparativos 
para a Expo Abes 2012

A Associação brasileira de engenharia sanitária e Am-
biental (Abes-MG), já está se preparando para a maior feira 
de tecnologia e saneamento ambiental de Minas Gerais, a 
expo Abes 2012. o encontro acontecerá entre os dias 19 e 
22 de novembro, no pátio interno da Copasa, em belo Ho-
rizonte, paralelamente ao tradicional encontro técnico da 
empresa. A novidade dessa edição é que a Abes-MG tam-
bém será a responsável pela coordenação do Campeona-
to de operadores, que acontece pela primeira vez entre os 
técnicos da Copasa. A partir do mês de agosto, as empresas 
fornecedoras de materiais, equipamentos, serviços e outras 
tecnologias, interessadas em expor seus produtos e serviços 
nos estandes da feira poderão entrar em contato com Abes-
MG para adquirir seu espaço. em breve, mais informações 
estarão disponíveis em nossa página: www.abes-mg.org.br

Diretoria CBH Grande se 
reúne em MG

os membros da diretoria Provisória do CbH Grande, 
composta por representantes dos estados de são Paulo e 
Minas Gerais, se reuniram na sede do instituto Mineiro de 
Gestão das Águas (igam), na Cidade Administrativa, no dia 
três de julho, para definir como será realizada a Assembleia 
Geral de instalação do Comitê de bacia Hidrográfica do 
Rio Grande (CbH Grande). também foi discutido, juntamen-
te com a comissão do processo eleitoral, como será a 1ª 
Reunião ordinária do Comitê. Ficou definido que a posse 
da nova diretoria será no dia 10 de agosto, em Poços de 
Caldas. na ocasião serão empossados 130 membros, entre 
suplentes e titulares. durante a cerimônia, que contará com 
as presenças dos secretários de Meio Ambiente dos estados 
de Minas e de são Paulo, Adriano Magalhães e bruno Co-
vas, será assinado um Pacto entre os estados para a gestão 
compartilhada do Comitê. leia mais: www.abes-mg.org.br

Aterro tem área total de 20 hectares e pode ter capacidade ampliada


