
Conferência debate Segurança Hídrica
De 13 a 16 de setembro, Uberlândia receberá a Conferência Nacional de Segurança Hídrica (CNSH). O objetivo é integrar, avaliar e 

articular setores da informação, para tratar dos riscos e perspectivas da demanda de água no Brasil. A proposta é discutir soluções para a segurança 
hídrica por meio de oficinas, simpósios, palestras e fóruns direcionados para cada área, onde grupos de especialistas atuarão como multiplicadores 
para a comunidade. Os temas abrangidos serão: Agropecuária e Aquicultura; Saneamento e Saúde; Administração Pública; Hidroeletricidade; 
Indústria e Mineração; Meio ambiente e Sociedade. Voltado a organismos públicos, privados e institucionais, sociedade civil e imprensa, o evento 
deve receber mais de 7.000 participantes. A CNSH é realizada pelos Comitês da Bacias Hidrográficas dos Rios Araguari e Paranaíba, Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) e Pool Comunicação, e apoio da Prefeitura de Uberlândia, Departamento Municipal Água e Esgoto de Uberlândia, 
Agência Nacional das Águas, Ministério do Meio Ambiente, ABES, Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográfica, Encontro Nacional de Comitês 
de Bacias Hidrográfica e Frente Nacional de Prefeitos. Inscrições gratuitas e limitadas! Saiba mais: www.abes-mg.org.br 

Inscrições abertas para o 28º 
Congresso de Engenharia Sanitária

O Rio de Janeiro recebe, de 4 a 8 de outubro, o 28º Congresso 
Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, cujo tema é “Alterações 
Climáticas e a Gestão do Saneamento Ambiental”. Além da divulgação 
dos trabalhos técnicos, o maior evento do saneamento na América Latina 
conta ainda com visitas técnicas, o Campeonato de Operadores e a 11ª 
Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento Ambiental, que reúne 
as principais empresas do setor para expor as novidades em produtos, 
serviços e equipamentos. O Congresso da ABES é voltado a técnicos; es-
tudantes; empresas públicas e privadas; especialistas atuantes em órgãos 
governamentais, federal, estadual e municipal; universidades; entidades 
científicas e de pesquisa; empresas de consultoria, construção e prestação 
de serviços; e fabricantes de materiais e equipamentos para o setor de 
saneamento ambiental. Todas as informações sobre o evento, assim como 
as inscrições online, estão disponíveis em: www.abes-dn.org.br  Saiba mais 
e participe!

Estado quer implantar Plano de 
Mudanças Climáticas

No dia 13 de agosto, o governador Fernando Pimentel assinou 
um decreto criando o Comitê Político do Plano de Energia e Mudanças 
Climáticas de Minas Gerais (PEMC).  Composto por secretários de Estado, 
secretários adjuntos, ou dirigentes de diversas secretarias e órgãos do Go-
verno, o comitê, que tem caráter deliberativo, vai acompanhar o aperfei-
çoamento e a implementação das ações previstas nesse Plano, elaborado 
pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), em parceria com a 
França. Competirá ao comitê deliberar sobre as metas e compromissos 
estaduais, referentes à mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 
Propor a revisão e aprimoramento das diretrizes e ações do PEMC, e insti-
tuir grupos de trabalho sobre temas específicos, que demandam conheci-
mento técnico especializado, para dar suporte às atividades. Além de ser 
responsável por subsidiar o governador em negociações nacionais e inter-
nacionais, referentes a mudanças do clima, assegurar o cumprimento dos 
compromissos e efetiva redução das emissões dos gases de efeito estufa 
(GEE), a redução da vulnerabilidade territorial às mudanças climáticas e a 
ampliação da articulação interinstitucional. Leia mais: www.abes-mg.org.br 

Encontro regional das bacias do Rio das Velhas e Paraopeba, em BH

ALMG prepara 
etapa final 
do Águas de 
Minas III

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) realizará, 
de 29 de setembro a 2 de outubro, a etapa final do Seminário Águas 
de Minas III – Desafios da Crise Hídrica e a Construção da Sustentabi-
lidade. Promovido em parceria com diversas entidades, entre órgãos 
públicos, empresas e o terceiro setor, o objetivo do evento é avaliar a 
implementação das leis nacional e estadual das águas e de sanea-
mento, debater a gestão dos recursos hídricos e a segurança hídri-
ca no Estado e estimular a educação ambiental. Dividido em várias 
etapas, o evento constou de reuniões preparatórias, de abril a junho; 
reuniões das comissões interinstitucionais, das quais a ABES-MG faz 
parte, de maio a junho; encontros regionais para avaliar a situação 
das bacias hidrográficas, de junho a agosto; e uma consulta pública 
online, encerrada em 30 de agosto. Todas as propostas foram orga-
nizadas em torno de seis temas: Crise hídrica; Gestão de recursos hí-
dricos; Fomento, custeio, receitas e destinação; Saneamento e saúde; 
Atividade minerária, indústria e energia; Agricultura, pecuária e pisci-
cultura. Na plenária final, os participantes votarão nas propostas que 
poderão subsidiar a elaboração de políticas públicas que garantam 
a preservação dos recursos hídricos. Leia mais: www.abes-mg.org.br 
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