
Abes-MG -  RuA são PAulo, 824, 14º AndAR – belo HoRizonte, MG – CeP 30170-131
Fone: (31) 3224 8248 – e-MAil: abesmg@abes-mg.org.br – abes-mg@abes-dn.org.br – www.abes-mg.org.br

boletiM eletRôniCo seMAnAl dA Abes-MG
Ano 1/núMeRo 13/ 14 A 21 de seteMbRo de 2009

fotos: Paulo Cunha

Congresso da Abes começa domingo
“Saneamento ambiental: universalização e justiça social”. Este é o tema do 25º Congresso Nacional da 
Abes, que começa no próximo domingo (20) e vai até sexta (25), em Recife, Pernambuco. O Congresso 
discutirá meio ambiente, globalização, os efeitos das mudanças climáticas, o mercado de carbono, as linhas 
de pesquisa voltadas para a questão do saneamento ambiental, a universalização do atendimento dos 
serviços baseados em fontes renováveis, além da despoluição de bacias hidrográficas e a gestão das águas 
no Brasil. Paralelamente ao evento, será realizada a Fitabes 2009 – VIII Feira Internacional de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental, promovida também pela Abes Nacional, cujo endereço é www.abes-dn.org.br    

Nova diretoria já 
tomou posse

O engenheiro Márcio Tedeu Pedrosa foi empossado, 
na última terça-feira, dia 8 no cargo de presidente da Abes-
MG, para um novo mandato de dois anos, tendo como vice 
Carlos Eduardo Orsini. A ocasião marcou também a inau-
guração da nova sede da entidade, que agora conta com o 
Espaço para Cursos Professor Ysnard Machado Ennes. Du-
rante a solenidade, a viúva do professor Ysnard, Dulce Ennes 
recebeu uma homenagem da entidade. Outra associada 
que também tomou posse foi Sandra Parreiras Fonseca, em-
possada como presidente da Subseção de Viçosa.

 A Abes recebeu para a solenidade vários  associados 
ilustres, que muito contribuíram para o desenvolvimento e 
a construção da história da instituição, entre eles, o atual 
secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizon-
te, Ronaldo Vasconcellos; e o presidente da Comissão de 
Meio Ambiente da Assembléia Legislativa de Minas, depu-
tado Fábio Avelar, além da presidente Nacional da Abes, 
Cassilda Teixeira de Carvalho, e do professor Léo Heller, 
do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da 
Escola de Engenharia da UFMG, que recebeu da Abes 
uma placa em agradecimento à Universidade pela sessão 
à Abes do conjunto de salas onde anteriormente funciona-
va a entidade. 

 Na ocasião, também foi celebrado um acordo de 
cooperação entre a Abes-MG e a Agência de Desenvol-
vimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Se-
gundo o diretor-geral da Agência, José Osvaldo Lasmar, o 
termo tem como objetivo disseminar informação e conhe-
cimento no setor de saneamento ambiental. O presidente 
da Abes-MG, Márcio Tadeu Pedrosa, ressaltou a impor-
tância das parcerias para o desenvolvimento da instituição 
e disse que uma nova parceria deve ser firmada com o 
Ministério Público. 

A presidente da Abes Nacional, Cassilda Teixeira de 
Carvalho, empossou a diretoria e destacou que a Abes 
hoje está colocada em todas as questões de cunho am-
biental do Estado.

1 - Márcio Pedrosa, 
eMPossado Para novo 
Mandato de dois anos; 
Fábio avelar e ronaldo 
vasconcellos,  2 - leo 
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