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Semana da Agua terá palestra
da ABES-MG
Uma série de eventos estão marcados para a semana em que
se comemora o Dia Mundial da Água. A cerimônia oficial de abertura
será na manhã do dia 20 de março, no Auditório do BDMG, com a
palestra magna do professor Léo Heller, atual relator especial da ONU
sobre o direito à água potável e ao saneamento. No mesmo local, na
parte da tarde, a ABES-MG realiza a palestra “Redes Inteligentes de
Água: o uso da tecnologia em resposta a Crise Hídrica”, proferida pela
engenheira Selma Parreira Capanema. Em seguida, a especialista Maria
Antonieta Alcântara, da ABAS-MG fará a palestra “Águas Subterrâneas
no Estado de Minas Gerais: Potencialidades, Gestão e Monitoramento”.
No dia 27 de março, a semana de comemorações se encerra com o
seminário internacional da FIEMG “Minas potência hídrica do Brasil? O
objetivo é expor as características da disponibilidade hídrica no Estado,
sua importância geopolítica e a atual situação hídrica, considerando os
múltiplos usos da água frente aos desafios do cenário de escassez. A
programação completa dessas atividades e de outros eventos estão em
nossa página: www.abes-mg.org.br

ABES-MG oferece curso de
saneamento básico
A ABES-MG está com inscrições abertas para mais uma edição
do Curso de Saneamento Básico. Voltado a capacitação de técnicos
de nível superior o curso será realizado entre os dias 6 e 10 de abril, na
sede ABES-MG. Formado por 5 módulos o programa aborda noções
de saneamento e saúde pública e sistemas de drenagem; gerenciamento de resíduos sólidos urbanos; sistemas de abastecimento de água;
sistema de coleta e tratamento de esgotos; visita guiada a estação de
tratamento de água e visita a estação de tratamento de esgotos. Os
instrutores serão os renomados profissionais: José Antônio Melo, Márcio
Baptista, Maeli Estrela, Valter Lúcio de Pádua e Marcos Von Sperling.
Mais informações através do e-mail: cursos@abes-mg.org.br ou pelo
telefone: (31) 3224-8248 com Ana Paula.

Representantes de Minas marcaram presença no encontro

Conselho
Nacional da
ABES se reúne
no RJ
No dia 13 de março, o Conselho Nacional da Abes se reuniu
no Rio de Janeiro. De Minas Gerais, participaram a presidente da
ABES-MG, Célia Rennó, Maria do Carmo Varella Bastos, representante junto ao Conselho Diretor e Manoel Senra. Na ocasião ficou
definida a data das eleições para presidente e diretoria das seções,
para o mandato 2015/2017, que serão realizadas nos dias 10 e 11
de junho. Foi anunciado durante o encontro, o número de trabalhos
que estão selecionados para o 28º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. A Abes recebeu 2.720 resumos, 1024
trabalhos de apresentação oral e 931 pôsteres, que comporão as
atividades do congresso, que acontece no Rio de Janeiro, de 4 a 8 de
outubro de 2015. Também foi comunicado que, no próximo dia 18
de março, em São Paulo, a ABES fará o lançamento de uma feira, a
ser realizada nos anos em que não acontece o Congresso Nacional.
A feira de saneamento é uma parceria da Abes com a empresa organizadora francesa Pollutec.

Governador recebe comitês de bacia mineiros
O Governador Fernando Pimentel recebeu na Cidade Administrativa, no dia 5 de março, representantes de 33 dos 36 comitês de bacias hidrográficas de Minas Gerais. O encontro dá início a construção de uma frente que busca soluções para avançar na gestão das águas. O Gover-

nador reiterou seu compromisso de campanha de trabalhar uma agenda estruturante para o meio ambiente. Já o secretário de Planejamento
e Gestão, Helvécio Magalhães, que coordena a força-tarefa instituída para lidar com a falta de água no estado, disse que a reunião ajuda a
entender melhor as reivindicações e dificuldades das lideranças ambientais. Tanto Helvécio quanto Pimentel se comprometeram com os presidentes dos comitês a estabelecer reuniões periódicas, com calendário a ser elaborado em breve. A força-tarefa deverá se reunir com os comitês
de forma regular, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente e trabalhar oito pontos prioritários, apontados por eles no pacto pelas águas. O
objetivo é que a agenda estruturante, passe a atuar não apenas no aspecto emergencial, como o que estamos vivenciando agora, mas de forma
perene. Leia mais: www.abes-mg.org.br
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