
Chapa Participação e 
Inovação recebe apoio da 
ABES-MG

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental (ABES), realizada nos dias 20 e 21 de junho 
de 2016, as eleições para compor o novo Conselho Di-
retor, Conselho Fiscal e Diretoria Nacional para o biênio 
2016/2018. Acreditando em uma gestão inovadora e par-
ticipativa, a presidente da ABES-MG, Mônica Bicalho, assim 
como outros membros da Seção Minas, declaram seu apoio 
à chapa “Participação e Inovação no Saneamento Ambien-
tal”, encabeçada por: Américo de Oliveira Sampaio – Pre-
sidente; Eduardo Pacheco Jordão – Vice-Presidente; Célia 
Regina Alves Rennó – Secretária Geral; Nanci Begnini 
Giugno – Secretária Geral Adjunta; Angela Sotero Barce-
lar – Tesoureira Geral; Luiz Edmundo H. Barbosa da C. Leite 
– Tesoureiro Geral Adjunto; Haroldo Costa Bezerra – Diretor 
Região Norte; Renavan Andrade Sobrinho – Diretor Região 
Nordeste; Marcio Tadeu Pedrosa – Diretor Região Sudeste; 
Edgard Faust Filho – Diretor Região Sul; Marcelo Antônio 
Teixeira Pinto – Diretor Região Centro-Oeste. Acesse: www.
abes-mg.org.br e conheça a proposta de gestão e a com-
posição completa da chapa ‘Participação e Inovação’.  As 
eleições serão realizadas somente pela internet. Participe! 

Salvador recebe o XVIII 
Encob

Com o tema: “Comitês de Bacias: A gestão das 
águas acontece aqui”, o Fórum Nacional de Comitês de Ba-
cias Hidrográficas (FNCBH), realiza em Salvador, Bahia, de 
3 a 8 de julho de 2016, o XVIII Encontro Nacional de Comi-
tês de Bacias Hidrográficas (Encob). O Encontro visa debater 
e propor ações para aliar o desenvolvimento econômico e 
assegurar água em quantidade e qualidade para todos. O 
evento tem por objetivo apresentar a gestão participativa e 
compartilhada entre todos os componentes do Sistema de 
Recursos Hídricos do Brasil. A programação completa, ins-
crição e outras informações estão disponíveis no portal do 
evento: www.encob.org 

Programa visa contribuir para o aprimoramento dos instrumentos 
de gestão de recursos hídricos.

Igam assume 
programa 
Cultivando 
Água Boa

Minas Gerais passa a contar com um Comitê Coorde-
nador Estadual para cuidar da gestão, planejamento e execução 
do programa Cultivando Água Boa (CAB). A ação é uma inicia-
tiva socioambiental pensada para agir na recuperação de micro 
bacias, proteção de matas ciliares e da biodiversidade. Desde 
março de 2015, o Estado é parceiro na cooperação técnica com 
a Itaipu Binacional, desenvolvedora do Programa que é reconhe-
cido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como a me-
lhor política de gestão de recursos hídricos do mundo. A partir de 
agora, compete ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) 
presidir e acompanhar a evolução do Programa em Minas. Com 
a criação do Comitê pretende-se dar continuidade à execução 
do Cultivando Água Boa buscando adequá-lo às políticas públi-
cas setoriais relacionadas com a gestão de recursos hídricos no 
Estado. Dentre suas atribuições, compete ao Comitê deliberar 
sobre ajustes no escopo do Programa. E a principal e mais es-
tratégica proposta de adequação, a ser discutida no âmbito do 
Comitê Coordenador, será a centralidade dos Comitê de Bacia 
Hidrográfica na implementação do Programa em Minas Gerais. 
Leia mais: 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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Novo secretário assume a Semad 
O advogado Jairo José Isaac é o novo secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas 

Gerais. A nomeação foi publicada no Diário Oficial no dia 19 de maio e a posse ocorreu no dia 23 de maio. Isaac já exerceu os 
cargos de secretário de Estado de Fazenda e de Planejamento de Minas Gerais e também foi diretor do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES). Desde que Sávio Souza Cruz (PMDB) deixou a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad) para assumir a Secretaria de Estado de Saúde (SES), em 7 de maio, a pasta era comandada 
interinamente pela diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), Maria de Fátima Chagas Dias Coelho. 


