
ABES agora integra câmara 
técnica no CBHSF

O representante da ABES-MG junto ao Comitê de Bacia Hidro-
gráfica do Rio São Francisco (CBHSF), Márcio Pedrosa, foi indicado para 
compor a Câmara Técnica de Programas, Planos e Projetos (CPPP). O ob-
jetivo das Câmaras Técnicas é subsidiar, através de relatórios, as decisões 
do Plenário do CBHSF. A indicação de técnicos especializados é feita por 
membros titulares do comitê. Márcio Pedrosa explica que a ABES também 
indicou representantes para as outras câmaras e a indicação foi acolhida. 
Para compor a Câmara Técnica de Outorgas (CTOC), o indicado foi o 
Professor do CEFET/MG e representante do CREA/MG, Josias Gomes 
Ribeiro Filho, e para integrar a Câmara Técnica Legal (CTIL), o Professor 
Anaxmandro Lourenço Azevedo Feres, da PUC/Arcos. A Diretoria do Co-
mitê também programou uma agenda de reuniões itinerantes, de modo a 
favorecer a participação em toda a bacia. A primeira câmara a se reunir 
em 2017 foi a CTIL, em janeiro. Já as câmaras CTPPP e CTOC tem reu-
nião agendada para março.

Começam os preparativos para 
o Fórum Mundial da Água 

Desde o dia 13 fevereiro, pessoas do mundo todo podem parti-
cipar e contribuir com a preparação do 8º Fórum Mundial da Água, cujo 
tema será Compartilhando Água, que acontece de 18 a 23 de março 
de 2018, em Brasília. A plataforma Sua Voz foi criada para favorecer 
o amplo debate sobre os temas centrais do evento. A ferramenta permite 
que cidadãos de qualquer lugar do planeta com acesso à internet com-
partilhem ideias, experiências e soluções e façam sugestões que poderão 
ser incluídas no encontro mundial. Os diálogos acontecerão em salas de 
discussões com seis diferentes temas: clima, desenvolvimento, ecossiste-
mas, finanças, pessoas e urbano. Os participantes têm a oportunidade 
de expressar suas opiniões e contribuir para enriquecer os debates sobre 
os rumos da gestão da água no mundo, em três rodadas de discussões, 
que vão durar oito semanas cada. A primeira etapa da consulta pública, 
iniciada em 13 de fevereiro, se encerra em abril. Em seguida, have-
rá uma votação mundial para identificar as questões mais relevantes a 
respeito da água. As discussões online são coordenadas pela Agência 
Nacional de Águas (ANA), em articulação com o Secretariado e demais 
instâncias de organização do Fórum. Leia mais: www.abes-mg.org.br 

Integrantes dos Jovens Profissionais da ABES-MG

JPS Minas 
ampliam o 
trabalho em 
2017

No dia 15 de fevereiro, os Jovens Profissionais do Saneamento 
(JPS) da ABES-MG voltaram a se reunir para retomar as atividades de 
2017. Entre os principais assuntos da pauta, o andamento dos contatos 
realizados pelo JPS com as universidades Fumec, CEFET e UFMG. O 
objetivo desses contatos é divulgar o Programa Jovens Profissionais do 
Saneamento junto às faculdades de Belo Horizonte. A coordenadora 
do JPS, Ana Stela Takaesu, disse que as datas das atividades ainda 
estão sendo definidas com os coordenadores de curso, mas as nego-
ciações estão bastante avançadas. Outro assunto abordado pelos 14 
membros presentes, foi a organização das palestras e mesas redondas 
e a definição dos nomes dos palestrantes que irão às universidades. 
Entre as atividades definidas pela organização, o grupo considerou 
importante viabilizar junto à direção da ABES-MG o fornecimento de 
certificado de participação para os alunos. No dia 8 de março o JPS 
volta a se reunir. Para participar e saber mais sobre o Programa JPS faça 
contato com Ana Stela: anatakaesu@gmail.com 
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Inscrições abertas para o Seminário Wetlands
No intuito de fomentar o uso de tecnologias naturais de tratamento de efluentes e lodos, a Escola de Engenharia da UFMG abre inscrições 

para o seminário “Wetlands Construídos: Tratamento e Aproveitamento de Efluentes e Lodos”. O evento, que acontece no dia 28 de março de 
2017, reunirá renomados profissionais da área para debater o emprego de sistemas wetlands construídos e as técnicas extensivas de tratamento 
e aproveitamento de efluentes e lodos no Brasil. Estudantes e demais profissionais da área de saneamento e meio ambiente estão convidados. As 
inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. A programação do seminário sobre os jardins filtrantes abordará o uso da tecnologia como solução 
para o saneamento; a disposição controlada no solo e o aproveitamento agrícola de efluentes, wetlands para águas industriais e como contratar 
projetos de wetlands construídos. Auditório principal da Escola de Engenharia (Av. Antônio Carlos, 6627, UFMG - Campus Pampulha-BH). Acesse: 
www.abes-mg.org.br 


