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ANA seleciona projetos de
reuso de água
Até 30 de novembro o edital “Seleção de Projetos para
Desenvolvimento de Ações de Reuso da Água em Municípios
de Pequeno Porte”, da Agência Nacional de Águas (ANA), estará disponível no Sistema de Convênios do Governo Federal
(Siconv): www.convenios.gov.br. Podem participar propostas
de órgãos e entidades da Administração Pública Municipal
Direta e Indireta para o desenvolvimento de ações de reuso
de água em municípios com até 50 mil habitantes, segundo
o Censo 2010. A seleção da ANA conta com um orçamento de aproximadamente R$ 5 milhões, que serão transferidos
por meio de contratos de repasse para os municípios selecionados. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail
geusa@ana.gov.br e em nossa página: www.abes-mg.org.br

Modelo mineiro vai monitorar
GEE durante a Copa de 2014
O ‘Inventário das Emissões de Gases de Efeito Estufa
da Copa do Mundo 2014 em Minas Gerais’ e o ‘Plano de
Redução de Emissões’, que estão em fase de elaboração,
para identificar fontes e emissões de gases de efeito estufa durante a Copa servirão como referência para as outras
cidades-sede, na construção dos seus próprios documentos.
No final de julho, uma comitiva do governo do Ceará esteve em Belo Horizonte para conhecer a metodologia, os
procedimentos e as ações desenvolvidas pelas equipes da
Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam), Secretaria
de Estado Extraordinária da Copa do Mundo (Secopa) e a
Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para aplicação naquele
Estado. O inventário e o Plano de Redução de Emissões serão lançados em novembro e nortearão as ações futuras do
Governo do Estado e da Prefeitura de Belo Horizonte, junto
à FIFA (Federação Internacional de Futebol) e demais envolvidos no torneio, para a redução das emissões dos eventos
em Minas Gerais. Continue lendo em: www.abes-mg.org.br

Rio Grande terá gestão integrada entre Minas e São Paulo

ABES-MG toma
posse no CBH
Grande
A primeira reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande), realizada no dia 10
de agosto em Poços de Caldas, marcou a posse da nova
diretoria e dos 65 novos membros e suplentes, para o
mandato 2012/2014. A ABES-MG, foi empossada como
membro representante da sociedade civil mineira, reconhecida pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH). O novo presidente é o engenheiro Alexandre
Augusto Moreira Santos, professor da Universidade Federal de Itajubá (MG) e seu vice Hiberaldo Bush, da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Assume a secretaria
executiva, Hélio Sullivan, do Departamento de Águas e
Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) e na secretaria executiva adjunta, Adriano Mello, do Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP). Durante a solenidade foi assinado, pelos governos dos Estados de Minas
Gerais e São Paulo e a Agência Nacional das Águas (ANA)
o Protocolo de Intenções para a gestão compartilhada.
O protocolo define o arranjo institucional e as atribuições
que vão garantir o funcionamento e atuação do Comitê.
Saiba mais em nossa página: www.abes-mg.org.br

Codevasf investirá R$ 2,2 bilhões em saneamento até 2014
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) anunciou que, até 2014,
terá investido R$ 2,2 bilhões em esgotamento sanitário nas bacias do São Francisco e Parnaíba. Os recursos são
provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Mais de 200 municípios serão beneficiados com as
ações em Alagoas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e Sergipe. Para 2012 está previsto investimento de cerca de R$ 274 milhões. As ações fazem parte do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do São
Francisco, que consiste na recuperação e conservação hidro ambiental da bacia, realizado desde 2004. Em 2007,
essas atividades de recuperação e conservação foram estendidas à bacia do Rio Parnaíba. A matéria completa está
disponível no site da AGB Peixe Vivo em: http://www.agbpeixevivo.org.br/index.php/noticias/50-noticias-externas/
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