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Goiânia recebe 
Congresso de 
Engenharia 
da ABES 

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Am-
biental (ABES) está empenhada na organização dos prepa-
rativos para o 27º Congresso Brasileiro de Engenharia Sani-
tária e Ambiental, que terá como tema central “Saneamento, 
Ambiente e Sociedade: Entre a gestão, a política e a tecnolo-
gia”. O evento será realizado no Centro de Convenções de 
Goiânia, de 15 a 19 de setembro de 2013, Goiânia/GO e 
as inscrições já estão abertas. Na agenda do maior encontro 
do setor de saneamento está previsto a realização de painéis, 
mesas redondas, apresentação de trabalhos técnicos, Cam-
peonato de Operadores, Olimpíada Jovens Profissionais do 
Saneamento, visitas técnicas e a X Fitabes, maior feira de ex-
positores do segmento. Participe! Acesse a página da ABES 
em: www.abes-dn.org.br conheça a programação e saiba 
outras informações sobre o local do evento, inscrições, hos-
pedagem, transporte e muito mais. 

Sociedade Civil convoca 
Conferência em BH

Militantes socioambientais e entidades da sociedade civil 
convidam os interessados a participar da Conferência Munici-
pal de Meio Ambiente, que será realizada nos dias 20 e 21 de 
julho, às 8 horas, no CEFET-MG (Av. Amazonas, 5253, Nova 
Suíça Belo Horizonte, Minas Gerais). Como a Prefeitura de Belo 
Horizonte não convocou a conferência no prazo regimental, 
que venceu em 1° de junho, a sociedade civil decidiu tomar 
iniciativa. A Conferência Municipal será preparatória para a 
IV Conferência Estadual, que acontecerá em agosto e para a 
IV Conferência Nacional de Meio Ambiente, em outubro, que 
tem como temática os Resíduos Sólidos, com os seguintes ei-
xos: Produção e Consumo Sustentáveis; Redução dos Impactos 
Ambientais; Geração de Trabalho, Emprego e Renda e Educa-
ção Ambiental. As inscrições para a Conferência Municipal po-
dem ser feitas até o dia 15 de julho de 2013, enviando nome, 
endereço, telefone e entidade que participa (se for o caso) para 
o e-mail: conferenciameioambientebh@gmail.com, Mais in-
formações pelo telefone: (31) 3383-0413.

Copagress prepara IV 
Ciclo de Palestras

A Comissão Permanente de Apoio ao Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde (Copagress), com apoio da Pre-
feitura de Belo Horizonte, confirmou a realização do VI Ciclo de 
palestras da Copagress, com o tema: “Resíduos de Serviços de 
Saúde”, em Belo Horizonte, no dia 23 de agosto de 2013. O 
objetivo do evento, que acontece no auditório do CREA-MG, é 
discutir a gestão dos resíduos de serviços de saúde, consideran-
do a evolução e aplicabilidade da legislação, assim como os 
novos paradigmas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde com capacita-
ção e construção de indicadores de monitoramento, o estágio 
atual e as perspectivas futuras para os resíduos de serviços de 
saúde em Belo Horizonte e Região Metropolitana. Em breve, 
outras informações estarão disponíveis em nossa página: www.
abes-mg.org.br Aguarde!

CBHSF promove encontro com comitês afluentes
O Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF) promove, no dia 17 de julho, uma reunião com os representan-

tes dos afluentes do Rio São Francisco. O objetivo do encontro, que acontece em Belo Horizonte, é promover a articulação entre 
os comitês dos afluentes estaduais com o Comitê Federal. Entre os assuntos da pauta, os problemas gerados a partir da gestão da 
água e os conflitos nas regiões banhadas pelo Velho Chico. O encontro também propõe um debate sobre a necessidade urgente 
de revisão do Plano Decenal de Gestão de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco. Devem participar da reunião os repre-
sentantes dos afluentes das bacias: Pajeú, situado em Pernambuco; Piauí, em Alagoas; Verde e Jacaré, Salitre, Grande, Corrente, 
Sobradinho, Paramirim e Santo Onofre, Verde e Grande, na Bahia; e Pará, Paraopeba, Rio das Velhas, Entorno da Represa de Três 
Marias, Jequitaí e Pacuí, Paracatu e Urucuia, em Minas Gerais. Recentemente a ABES-MG foi eleita representante da sociedade 
civil em todos esses comitês mineiros, com exceção do Urucuia, para mandato 2013/2015.

Em foco: gestão, política e tecnologia em saneamento


