
Campanha mobiliza bacia do 
Velho Chico

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francis-
co (CBHSF), pelo terceiro ano consecutivo realiza uma intensa 
mobilização em prol do rio mais importante para a integração do 
território brasileiro. Desde 2014, a campanha “Eu viro carranca 
para defender o Velho Chico” circula nas mídias com o intuito de 
promover o Dia Nacional em defesa do Velho Chico. O dia 3 de 
junho foi eleito pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco 
(CBHSF) para divulgar as causas defendidas pelo Comitê, como a 
revitalização, a vazão consciente, um novo modelo e nova matriz 
energética, além do uso racional dos recursos hídricos. O objetivo 
é conciliar os interesses de todos os usuários das águas do Rio São 
Francisco, de modo a permitir que o São Francisco continue existin-
do. A campanha “Eu viro carranca para defender o Velho Chico”, 
promovida pelo CBHSF, conta com a participação dos morado-
res das regiões pelas quais o Rio São Francisco passa, assim como 
membros dos estados e dos empresários. Para saber mais, acesse o 
hotsite: virecarranca.com.br  

Está em curso o processo 
eleitoral da ABES

A Comissão Coordenadora Nacional das Eleições Gerais 
(CCN), da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Am-
biental (ABES), designada pela Diretoria Nacional, em sua 465ª 
Reunião realizada no dia 02 de fevereiro de 2016, comunica aos 
associados de todo o país que promoverá eleições para o Con-
selho Diretor, Conselho Fiscal e Diretoria Nacional, para o biênio 
2016/2018. O mandato para todos os cargos será de 2 (dois) 
anos, de primeiro dia útil do mês de julho de 2016, até o dia 30 
de junho de 2018. Duas chapas estão concorrendo, “ABES Forte e 
Transparente” e “Participação e Inovação no Saneamento Ambien-
tal”. A composição das chapas está em nossa página: www.abes-
-mg.org.br Até o dia 13 de junho, os sócios receberão por e-mail 
a senha para votação. As eleições serão realizadas somente pela 
internet, nos dias 20 e 21/06/2016. Participe!  Mais informações: 
http://abes-dn.org.br/ 

Câmara Temática da ABES se mobiliza em prol do Saneamento Rural

Seminário 
discute a gestão 
como tecnologia 
social

 A Gestão como tecnologia social foi a temática central das 
discussões realizadas, em Fortaleza, durante a 8ª edição do Seminá-
rio Nacional; III Encontro Latino-Americano de Saneamento Rural; e 
VII Seminário de Gestão dos SISARs (Sistema Integrado de Sanea-
mento Rural) e Centrais. O encontro realizado de 18 a 20 de maio, 
foi promovido pela Câmara Temática de Saneamento Rural da ABES, 
em parceria com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental Seção Ceará (ABES-CE) e SISARs e Centrais, que discutiu 
as experiências nacionais e internacionais no âmbito do saneamento 
rural. A proposta do seminário é abrir a discussão sobre o conceito 
de rural, tarifa de energia elétrica para saneamento rural e as mo-
delagens diversas para gestão de sistemas adotados em linhas de 
financiamento, arcabouço jurídico legal, gerenciamento de sistema 
e tecnologias sociais adequadas e adaptadas que promovam a edu-
cação ambiental, participação e mobilização social. Já o encontro 
Latino-americano, criado pela CT em 2009, agrega conhecimentos 
dos diversos países da América Latina. Saiba mais sobre o Seminário 
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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BOLETIM ELETRÔNICO QUINZENAL DA ABES-MG

ANO 6/NÚMERO 171/ 1º A 15 DE OUTUBRO 2015ANO 8/NÚMERO 186/ 1º A 15 DE JUNHO 2016

ABES-MG promove curso Hidráulica Básica para Engenheiros
A ABES-MG está com inscrições abertas para o curso “ Hidráulica Básica para Engenheiros”. O objetivo é proporcionar aos 

participantes as informações conceituais básicas necessárias à elaboração de projetos hidráulicos de engenharia. A carga horária é de 32 
horas/aula e o curso será ministrado pelo professor Marcos Rocha Vianna - Engenheiro civil, pela Escola de Engenharia da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), Mestre em Hidráulica e Saneamento, pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São 
Paulo, e Doutor em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Escola de Engenharia da UFMG, 2005.O conteúdo contempla: 
conceitos básicos de mecânica dos fluidos; determinação da perda de carga; Adução; redes de distribuição; estações elevatórias; e golpe 
de aríete. Mais detalhes sobre a programação, acesse: www.abes-mg.org.br O curso acontece de 12 a 15 de julho de 2016, de 8h às 
18 horas, na sede da ABES-MG, localizada à Rua São Paulo, 824, 14º andar, Centro, Belo Horizonte. Informações/Inscrições e como 
associar-se à ABES-MG com Ana Paula pelo telefone (31)3224-8248 ou pelo e-mail: abesmg@abes-mg.org.br 


