
CERH estabelece diretrizes para planos de recursos hídricos
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-MG), do qual a ABES-MG é membro, através da Deliberação Normativa CERH Nº 

54, de 9 de maio de 2017, estabelece os critérios e diretrizes para a elaboração dos Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas 
(PDRH). Os Planos Diretores devem ser orientados pelos critérios, diretrizes, objetivos e metas dos Planos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, 
bem como promover a integração da gestão de recursos hídricos entre bacias compartilhadas. Devem também considerar os planos, programas, 
projetos e estudos relacionados à gestão ambiental, aos setores usuários, ao desenvolvimento regional, ao uso e ocupação do solo e incidentes na 
área de abrangência das respectivas bacias hidrográficas. Os PDRH ś vigentes, em elaboração ou com edital publicado deverão se adequar a esta 
Deliberação quando da sua revisão. Veja a deliberação completa: www.abes-mg.org.br 

Participe da Eleição ABES-
MG 2017/19

Nos dias 1 e 2 de junho, acontece pela internet, a eleição da 
nova Diretoria da ABES Seção Minas Gerais. Confira o recebimento 
de e-mail com sua senha e participe! A chapa “Convergência para o 
Saneamento”, biênio 2017/2019, é composta pelos seguintes asso-
ciados: 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 Re-
sende Silva. Primeiro e Segundo Secretários: Willian Elia Allam e Élyda Ro-
sina Marco Lavalle. Primeiro e Segundo Tesoureiros: Samir Abud Mauad 
e Rodrigo Varella Bastos. Conselho Consultivo: Flávia Mourão Parreira do 
Amaral; Marcos Nogueira da Gama; Mônica Bicalho Pinto Rodrigues; 
Pegge Sayonara Mendes; Ronaldo Vasconcellos Novais; 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. O 
resultado será divulgado no dia 19 de junho de 2017.

BH sedia XI Encontro 
Nacional Águas Urbanas

De 5 a 7 de julho de 2017, Belo Horizonte sediará o XI Encon-
tro Nacional de Águas Urbanas. Promovido pela Associação Brasileira 
de Recursos Hídricos (ABRH), o evento contará com a participação de 
pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação e gestores mu-
nicipais de instituições de diversos estados da federação. Além da apre-
sentação de diversos trabalhos serão realizadas várias palestras, mesas 
redondas, minicurso e visita técnica. Dentre os 17 temas que irão compor 
os debates estão: Hidráulica de sistemas urbanos; processos hidrológicos 
e modelagem em áreas urbanas; poluentes em águas urbanas; mitigação 
de impactos e recuperação de ambientes fluviais urbanos; sistemas de 
drenagem sustentável; fontes não convencionais de suprimento de água; 
monitoramento, coleta e tratamento de dados; e projetos, restauração e 
reabilitação do sistema de drenagem. O Encontro acontece na Escola de 
Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais - Av. Pres. Antônio 
Carlos, 6627 - Belo Horizonte – MG. Mais informações e inscrições: 
http://www.abrh.org.br/xienau/ 

Alunos da engenharia prestigiaram palestra sobre panorama do saneamento.

JPS promovem 
várias atividades 
em maio

Dando continuidade ao Programa Atualidades, os Jovens Profis-
sionais do Saneamento (JPS) da ABES-MG promoveram, no mês de maio, 
várias atividades como palestras, mesas redondas e visitas técnicas. No 
dia 10 de maio, foi realizado no Centro Universitário Metodista Izabela 
Hendrix a palestra Panorama do Saneamento, Meio Ambiente e Mercado 
de Trabalho, proferida pelo engenheiro e diretor da ABES-MG, José Nelson 
de Almeida Machado. Em seguida, houve uma mesa redonda que contou 
com a presença dos integrantes do JPS/MG, André Horta, Flávia Men-
des e Paulo Bragança. Na Universidade FUMEC, os Jovens Profissionais, 
em parceria com a Faculdade de Engenharia Ambiental (FEA/FUMEC), 
promoveram três atividades dentro do evento anual “Maio Profissional”. As 
palestras: “Premissas e princípios para a escolha do tipo de tratamento de 
efluentes”, nos dias 16 e 18 de maio, e “ O que é e como funciona o 
PRECEND: Programa de recebimento de efluentes não doméstico”, dia 19 
de maio. E para fechar a programação, nos dias 24 e 26 de maio, o JPS 
promoveu visitas técnicas à Estação de Tratamento de Esgoto Onça – ETE 
Onça. O JPS é um programa de desenvolvimento contínuo com objetivo de 
despertar habilidades e lideranças entre os jovens que começam a atuar na 
área do saneamento ambiental. Saiba mais: www.abes-mg.org.br 
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