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Arsae-MG quer criar fundo
municipal para saneamento

Durante o processo de revisão tarifária da Copasa, a Agência
reguladora dos Serviços de Água e Esgoto de Minas Gerais (Arsae-MG)
apresentou uma proposta de criação de um fundo municipal de saneamento. O objetivo é estabelecer uma política de repasse tarifário destinados
ao tratamento de esgoto. O instrumento tem potencial transformador para
o setor e está condicionado à existência de planos de saneamento básico nos municípios. As cidades que ainda não tiverem seus planos serão
incentivadas pela possibilidade de fluxo financeiro constante. Para os que
já possuem planos, estará à disposição uma ferramenta para custear as
ações planejadas. Ao propor um repasse, de até 4% sobre a arrecadação da empresa prestadora de serviço, a Arsae espera contribuir para
que os municípios tenham condições de assumir seu papel e promover
a universalização do saneamento. Os detalhes do funcionamento desse
instrumento ainda serão construídos com outros atores interessados para
que, posteriormente, a resolução normatize o repasse tarifário a fundos
municipais de universalização para todos os prestadores regulados, e não
apenas a Copasa. Leia mais: www.abes-mg.org.br

Vem aí a expedição ‘Rio das
Velhas, te quero vivo’

O Projeto Manuelzão e o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio
das Velhas (CBH Velhas) realizam, de 28 de maio a 4 de junho de 2017,
a “Expedição Rio das Velhas, te quero vivo”. O percurso terá início na nascente do Rio das Velhas em Ouro Preto, e passará por Itabirito, Rio Acima,
Raposos, Nova Lima, Sabará, Santa Luzia e Belo Horizonte. O objetivo é
conhecer a realidade atual do Alto Rio das Velhas e mobilizar a sociedade
para a revitalização do rio. A expedição avaliará o nível da degradação
da bacia e proporcionar momentos de mobilização e articulação entre
o Projeto e a comunidade. Para mais informações sobre as atividades
que serão desenvolvidas ao longo da expedição acesse o site do CBH
Velhas: www.cbhriodasvelhas.org.br. De maio a junho o Projeto Manuelzão também promove, no Espaço do Conhecimento da UFMG, na Praça
da Liberdade, a exposição “À Margem”. A exposição trata de questões
como água, cultura e território do Rio das Velhas com o objetivo de discutir
a reinserção dos rios no cotidiano e paisagens urbanas. A programação
contempla também debates, expedições por diferentes pontos da cidade
e cinema na beira do rio. Leia mais: www.abes-mg.or.br

Prof. Hugo Wainshtok abordou as estruturas para saneamento

ABES promove
curso sobre
Ferrocimento
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), em
parceria com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes-MG) e a Sociedade Brasileira de Ferrocimento (SBF) realizaram,
nos dias 11 e 12 de maio, o curso “Aperfeiçoamento em Ferrocimento”
com ênfase em estruturas para saneamento. O conteúdo foi ministrado,
em 12 horas/aula, pelo doutor e professor emérito do Instituto Superior
Politécnico José A. Echeverría, de Habana, Cuba, Hugo Wainshtok. Segundo Sávio Nunes Bonifácio, presidente da SBF, o objetivo foi atualizar o
conhecimento técnico dos profissionais sobre o uso do ferrocimento, suas
propriedades estruturais e possibilidades construtivas. Tal conhecimento
visa melhorar a aplicação da tecnologia nas construções de saneamento
e ampliar sua utilização em novos projetos e também na recuperação das
estruturas existentes. Voltado a profissionais da Engenharia, Arquitetura e
Técnicos de Construção, o curso foi realizado no auditório da Copasa,
em Belo Horizonte. A vinda do Cubano à Minas Gerais marcou também
o lançamento do 12º Simpósio Internacional de Ferrocimento e Estruturas
Delegadas de Compósito Cimentícios (FERRO12), que acontecerá em
2018, em Belo Horizonte. Leia mais: www.abes-mg.org.br

ABES-MG lança chapa para Eleições 2017/19

No dia 5 de maio de 2017, em cumprimento a mais uma etapa do processo eleitoral para a renovação da Diretoria das Seções
Estaduais, a Abes-MG apresentou o registro da chapa “Convergência para o Saneamento”. Compõem a chapa para o biênio 2017/2019 os
seguintes associados: Diretoria da Seção Estadual: Presidente: Rogério Pena Siqueira; Vice-presidente: Amélia Reis Rios. Diretores: Maria de Fátima
Guimarães Gouvêa; Nelson Cunha Guimarães; Rodrigo Bicalho Polizzi; Rômulo Resende Silva. Primeira e Segunda secretárias: Ana Stela Victor Takaesu e Élyda Rosina Marco Lavalle. Primeiro e Segundo tesoureiros: Samir Abud Mauad e Rodrigo Varella Bastos. Conselho Consultivo: Carlos Eduardo
Orsini Nunes; Flávia Mourão Parreira do Amaral; Marcos Nogueira da Gama; Mônica Bicalho Pinto Rodrigues; Pegge Sayonara Mendes; Valter Vilela
Cunha. Conselho Fiscal: André Amaral Horta; Cícero Antônio Antunes Catapreta; Guilherme Resende Tavares; Maeli Estrela Borges; Maria do Carmo
Varella Bastos; Artur Torres Filho. Representantes junto ao Conselho Diretor: Célia Regina Alves Rennó e Gilson de Carvalho Queiroz Filho. A votação
será pela internet nos dias 01 e 02 de junho e o resultado divulgado no dia 19 de junho de 2017. Participe!
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