
ABES-MG intensifica presença no Águas de Minas III
Estão abertas, até 29 de setembro, no Portal da Assembleia, as inscrições para a etapa final do Seminário Legislativo Águas de Minas 

III - Os Desafios da Crise Hídrica e a Construção da Sustentabilidade. Nessa etapa, que será realizada de 29 de setembro a 2 de outubro, na 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os participantes votarão as propostas que poderão subsidiar a elaboração de políticas públicas que 
garantam a preservação dos recursos hídricos. O evento, dividido em várias etapas, constou de reuniões preparatórias; reuniões das comissões 
interinstitucionais; encontros regionais; e uma consulta pública. A ABES-MG, que fez parte da Comissão Organizadora e das seis Comissões, 
representada por Ronaldo Resende (Crise Hídrica), José Antônio Melo (Gestão de Recursos Hídricos), Célia Rennó (Fomento, Custeio, Receitas e 
Destinação), Marcos Nogueira (Saneamento e Saúde), Carlos Orsini (Atividade Mineraria, Indústria e Energia) e Maria do Carmo Varella (Agri-
cultura, Pecuária e piscicultura), nessa etapa contará também com a participação dos associados, Maria de Fátima Gouvêa, Mônica Bicalho, 
Nelson Cunha Guimarães, Élyda Lavalle, Marco Foster, Aníbal Freire e José Márcio Franco, além dos dois representantes da ABES-MG eleitos nos 
encontros regionais, Rodrigo Pignaton e Antônio Câmara. Saiba mais: www.abes-mg.org.br 

ABES-MG marca presença no 28º 
CBESA 

De 4 a 8 de outubro, o Rio de Janeiro sedia o 28º Congresso 
Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (CBESA), cujo tema é “Alte-
rações Climáticas e a Gestão do Saneamento Ambiental”. A presidente da 
ABES-MG, Mônica Bicalho, que também é coordenadora da Câmara Te-
mática de Saneamento Rural da ABES-DN, desde 2008, coordenará uma 
das Mesas Redondas, ligadas ao tema. Além da divulgação dos trabalhos 
técnicos, o maior evento do saneamento na América Latina também con-
tará com visitas técnicas, o Campeonato de Operadores e a 11ª Feira In-
ternacional de Tecnologias de Saneamento Ambiental, que reúne todas as 
novidades em produtos, serviços e equipamentos. O Congresso da ABES é 
voltado a técnicos; estudantes; empresas públicas e privadas; especialistas 
atuantes em órgãos governamentais, federal, estadual e municipal; uni-
versidades; entidades científicas e de pesquisa; empresas de consultoria, 
construção e prestação de serviços; e fabricantes de materiais e equipa-
mentos para o setor de saneamento ambiental. Saiba mais sobre o CBESA 
em: www.abes-dn.org.br 

Resolução Conama Nº 001/1986 é 
tema de debate

A Organização Não Governamental Ponto Terra realiza no dia 24 
de setembro, um Ciclo de Palestras sobre a “A modernização da Resolução 
Conama 001/1986. Em janeiro de 2016, a Resolução completará 30 
anos e os especialistas podem apontar ajustes necessários ao seu apri-
moramento. O objetivo é colocar em debate a resolução que estabelece 
as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e 
implementação da Avaliação de Impacto Ambiental, como um dos instru-
mentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Já estão confirmadas as 
presenças dos palestrantes José Carlos de Carvalho, ex-ministro do Meio 
Ambiente, José Cláudio Junqueira, ex-presidente da Feam, além da parti-
cipação do Subsecretário de Gestão e Regularização Ambiental Integrada, 
Geraldo Vitor de Abreu, Pedro Franzoni, do Gerente de Licenciamento Am-
biental na Secretaria Municipal de Meio Ambiente – PBH e um represen-
tante do Ministério do Meio Ambiente. Dia 24/09/2015, às 19 horas, no 
auditório FEA/Fumec. Inscrições e informações: (31) 3275-3929.

Da esquerda para a direita, Sandra Parreiras, Mônica Bicalho e Igor 
Parreiras durante a posse da diretoria da ABES-MG.

Subseção Viçosa 
da ABES-MG 
empossa nova 
diretoria

No dia 24 de setembro, a Subseção Sudeste da ABES-MG 
dará posse a nova diretoria para gestão 2015/2017. Assume a pre-
sidência, Igor Parreiras Fonseca, a vice-presidência, Mônica de Abreu 
Azevedo, a secretária, Sandra Parreiras, tesoureira, Ann Honor Moun-
teer e Ana Augusta Passos Rezende, como representante junto ao Con-
selho Consultivo. A cerimônia será no auditório do Departamento de 
Engenharia Agrícola (DEA) da Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
logo após a realização do Seminário Saneamento Rural: Reflexões. 
Voltado a engenheiros, biólogos, químicos, estudantes, técnicos e pro-
fissionais que atuam na área ambiental, o Seminário visa refletir sobre 
as condições do saneamento no meio rural. Com carga horária de 4 
horas/aula, a programação contará com as palestras: Panorama da 
atenção ao saneamento rural no Brasil, com a presidente da ABES-
-MG, Mônica Bicalho; Abordagem do saneamento rural nos Planos 
Municipais de Saneamento – O caso de Viçosa, com Severina Sarah 
(UFV); Alternativas tecnológicas para tratamento de esgotos domésti-
cos em áreas rurais, com Alison Borges (UFV); e Experiência em sa-
neamento rural - Parceria DEC/UFV e EMATER, com Ana Augusta. As 
vagas são limitadas. Mais informações: abesmgvicosa@hotmail.com 
- Sandra (31) 9778-345 ou Igor (31) 9723-2105.
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