
Presidente da ABES-MG participa 
da Latinosan

A presidente da ABES-MG, Mônica Bicalho, esteve em 
Lima no Peru, para participar da IV Conferência Latino-Americana 
de Saneamento (Latinosan 2016). O evento foi realizado de 9 a 
11 de março e reuniu representantes de governos, organismos de 
cooperação, prestadores de serviços, reguladores, organizações da 
sociedade civil, pesquisadores e estudiosos, para uma reflexão so-
bre o acesso aos serviços de saneamento de qualidade nas áreas 
urbanas e rurais. O esforço realizado pela Latinosan é posicionar 
o tema saneamento como uma das prioridades nas agendas dos 
países, uma vez que o saneamento é fator essencial para melhorar 
as condições de saúde, contribuir para o desenvolvimento susten-
tável e atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
propostos pelas Organizações das Nações Unidas (ONU). A presi-
dente da ABES-MG viajou a convite da Agência Suíça para o De-
senvolvimento e Cooperação (COSUDE), como representante do 
Saneamento Rural no Brasil. Saiba mais: www.abes-mg.org.br 

ALMG promove debate público
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais, deputado Adalclever Lopes, e os presidentes das Comissões 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Extraordiná-
ria das Águas, deputado Cássio Soares e Iran Barbosa, convidam 
para um debate público, que será realizado no dia 21 de março de 
2016, no Plenário Juscelino Kubitschek.  O evento, que começa às 
9 horas, tem como tema “Águas de Minas: Revitalização e Gestão 
dos Rios de Minas”. O objetivo é comemorar o Dia Mundial da 
Água e dar continuidade aos debates iniciados no Seminário Le-
gislativo Águas de Minas III, fortalecendo os Comitês de Bacia e as 
parcerias com o Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas 
e o Projeto Manuelzão. Após a abertura e o encaminhamento das 
propostas do Fórum Mineiro de Comitês à ALMG, será realizado o 
painel Rios de Minas, com representantes das Bacias dos rios Doce, 
Jequitinhonha, Paraopeba, São Francisco e Mucuri. Em seguida, a 
apresentação do Balanço do Pacto pelas Águas e o acordo firma-
do entre os Comitês e o Governo do Estado. Veja a programação 
completa em: www.abes-mg.org.br 

Amélia Rios assinou o Protocolo de Intenções em nome da ABES-MG.

Crea-Minas 
lança novo órgão 
consultivo

 O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas 
Gerais (Crea-Minas), lançou em Belo Horizonte, no dia 10 de março 
de 2016, mais um órgão consultivo, o Colégio Estadual de Repre-
sentantes Institucionais (CRI-MG). O objetivo é estabelecer um diálo-
go construtivo com o governo e com as organizações da sociedade 
civil para formular e acompanhar as políticas públicas em prol do 
desenvolvimento sustentável e da inovação no Brasil. O novo colégio 
se junta a outros quatro, o de Inspetores, de Entidades, de Instituições 
de Ensino e de Empresas. Na oportunidade, foi assinado o Protocolo 
de Intenções que estabelece parceria entre o Crea-Minas, por meio 
da Câmara Temática de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e di-
versas entidades, dentre elas a ABES-MG. O objetivo é viabilizar 
palestras, seminários, workshops e relatórios, no intuito de oferecer 
à sociedade alternativas técnicas e jurídicas para a melhoria do 
meio ambiente, o debate de políticas públicas, a sustentabilidade e 
a capacitação dos profissionais da área. A ABES-MG foi uma das 
entidades a assinar o protocolo de intenções e esteve representada 
pela 1ª tesoureira da entidade, Amélia Maria de Fátima Reis Rios. 
Leia mais em: www.abes-mg.org.br 
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Caldas Novas recebe o XVII Encob
De 4 a 9 de outubro, Caldas Novas em Goiás, sedia o XVII Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográfica (Encob). Serão pa-

lestras, cursos, oficinas e conferências com temáticas que visam discutir a contribuição dos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) para melhoria 
das condições das bacias, a implantação dos planos, outorgas, investimentos e outros. No dia 4 de outubro, uma caminhada em prol das águas 
e pelos comitês de bacia do Brasil abre o Encontro. Em seguida, a Agência Nacional das Águas (ANA) realiza o Seminário Água, Comunicação e 
Sociedade. No dia 5 de outubro, serão cinco cursos: Noções gerais de gestão de recursos hídricos; Planos de bacia como instrumento estratégico 
de sustentabilidade; Produtor de água; Comitês de bacia: o que é, o que faz; e Técnica de elaboração de projetos e captação de recursos. No dia 
6, ocorrem as conferências: Segurança hídrica como política pública e Segurança hídrica como base para o desenvolvimento, além das mesas 
de diálogo: Sustentabilidade dos comitês de bacia e Turismo e água. O dia 7, fica a cargo da apresentação das experiências exitosas dos comitês 
e das mesas de diálogo: A importância da informação e das novas tecnologias para a gestão dos recursos hídricos e Comitê: indutor da gestão 
dos recursos hídricos. Acesse a programação completa: www.abes-mg.org.br 

Alto São Francisco debate escassez 
hídrica

O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco (CBHSF) reali-
zou no dia 28 de setembro, em Belo Horizonte, o I Seminário Escassez Hídrica 
do Alto São Francisco. O seminário foi organizado pela Câmara Consultiva 
Regional do Alto São Francisco para discutir a crise hídrica que afeta os usuá-
rios do rio São Francisco. O evento contou com a participação de entidades 
importantes no processo do cumprimento da Política Nacional de Recursos Hí-
dricos, como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) e o Fórum Mineiro 
de Comitês de Bacia Hidrográfica (FMCBH) e mais de dez comitês de ba-
cias mineiros. Em sua fala, o presidente do comitê, Anivaldo Miranda, solicitou 
maior atenção por parte das autoridades para com os Comitês de Bacia. Ele 
destacou que várias das sub bacias não têm planos diretores e nem mesmo a 
Agência Nacional de Águas (ANA) sabe ao certo quais são seus usuários. “O 
monitoramento da qualidade das águas é falho, assim como o cadastro e o 
sistema de cobrança também não são bons”, destacou.

ABES-MG será presença de peso 
no 28º CBESA 

O Rio de Janeiro recebe, de 4 a 8 de outubro, o 28º Congres-
so Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, cujo tema é “Alterações 
Climáticas e a Gestão do Saneamento Ambiental”. Além da presidente da 
ABES-MG, Mônica Bicalho, que coordenará uma das mesas redondas li-
gada ao tema Saneamento Rural, dezenas de associados já estão inscritos 
para participar do congresso. O maior evento do saneamento na América 
Latina contará com a divulgação de trabalhos técnicos, o Campeonato de 
Operadores, visitas técnicas e a 11ª Feira Internacional de Tecnologias de 
Saneamento Ambiental, que reúne as principais empresas do setor para ex-
por as novidades em produtos, serviços e equipamentos. O Congresso da 
ABES é voltado a técnicos; estudantes; empresas públicas e privadas; espe-
cialistas 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 equipamen-
tos para o setor de saneamento ambiental. Mais informações sobre o evento 
e inscrições online, estão disponíveis em: www.abes-dn.org.br  

‘O acesso a água potável é um direito humano’ 

Relator da ONU 
abre Seminário 
Águas de Minas

O acesso à água como direito humano foi o tema da pa-
lestra magna do relator especial da Organização das Nações Unidas 
(ONU), Léo Heller, durante a abertura da etapa final do Seminário 
Águas de Minas III: Os desafios da crise hídrica e a construção da sus-
tentabilidade. O professor da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), pesquisador da Fiocruz e membro da ABES-MG, disse que o 
enfrentamento da crise e a adoção de medidas para tornar a gestão 
dos recursos hídricos mais eficiente e inclusiva passa pela estabilidade 
das políticas públicas e pela revisão de parâmetros conceituais. Para 
ele, esses direitos ainda não foram amplamente incorporados na práti-
ca, sendo, muitas vezes, negligenciados. Heller defendeu que o acesso 
à água potável não deve depender de qualquer condição, sobretudo 
financeira. O evento, que teve início no dia 29 de setembro e segue 
até 2 de outubro, tem por objetivo avaliar a implementação das leis 
nacional e estadual das águas e de saneamento, debater a gestão 
dos recursos hídricos, a segurança hídrica no Estado e estimular a 
educação ambiental. Na plenária final, os participantes votarão as 
propostas que poderão subsidiar a elaboração de políticas públi-
cas que garantam a preservação dos recursos hídricos. Leia mais: 
www.abes-mg.org.br
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RMBH ganha Plano de Resíduos
Acontece no dia 31 de março de 2016, em Belo Horizonte, o lançamento do Plano Metropolitano de Gestão Integrada de 

Resíduos Especiais com foco em Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e Resíduos da Construção Civil e Volumosos (RCCV). Após a etapa 
de consulta pública, encerrada no dia 26 de fevereiro, as considerações pertinentes foram avaliadas e incorporadas à versão final do 
documento. O Plano foi estruturado em capítulos (diagnóstico, diretrizes, estratégias, metas e indicadores, sistema proposto, monitora-
mento e avaliação) e apresenta o resultado dos estudos de ações concretas para sua implementação. A Agência de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) promoverá o lançamento do Plano durante o seminário, que acontece no auditório da 
Fundação João Pinheiro (Avenida Brasil, 674 – bairro Santa Efigênia), de 9h às 17h. Além de apresentar o Plano, a programação quer 
provocar a discussão sobre as experiências e expectativas para a gestão e o gerenciamento desses resíduos. As vagas são limitadas e o 
link para inscrição está em: www.abes-mg.org.br


