
ABES-MG compõe GT de Inventário de GEE da SEMAD
O Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) por meio da Deliberação Nº 1.168, de 17 de agosto de 2017, 

instituiu um Grupo de Trabalho (GT) para elaborar a lista de regulados e o cronograma de inclusão gradativa no Programa de 
Registro Público das Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) do Estado de Minas Gerais. O GT será coordenado pela Funda-
ção Estadual de Meio Ambiente (FEAM) e composto pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(SEMAD); Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA); Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior (SEDECTES); Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG); Secretaria de Cidades e de Integração 
Regional (SECIR); Secretaria de Governo (SEGOV); Associação Mineira de Silvicultura (MAS); Federação das Indústrias de Minas 
Gerais (FIEMG); Cáritas Diocesana de Itabira; Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES-MG); Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-MG). O GT terá 60 dias para concluir os trabalhos e apresentar a proposta de regu-
lados e o cronograma de inclusão gradativa no Programa de Registro Público das Emissões de GEE de Minas Gerais.

ABES-MG promove curso 
Noções de Saneamento Básico

De 25 a 27 de setembro de 2017, a Associação Bra-
sileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES-MG) promove 
mais uma edição do curso Noções de Saneamento Básico.  O 
objetivo é proporcionar aos participantes o conhecimento neces-
sário sobre as principais caraterísticas do saneamento básico. O 
conteúdo abrange os temas: sistemas de abastecimento de água, 
sistemas de drenagem, gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, 
sistema de coleta e tratamento de esgotos, regulação e legislação, 
saneamento e saúde pública. Serão instrutores dessa edição os es-
pecialistas: Honório Pereira Botelho, Valter Lúcio de Pádua, Weber 
Coutinho, Cícero Antunes Catapreta, Fábio José Bianchetti e Mar-
cos Von Sperling. O conteúdo do curso e demais informações para 
inscrição estão em nosso site: www.abes-mg.org.br 

BH sedia o 3º Congresso 
Internacional RESAG

Belo Horizonte recebe, de 11 a 15 de setembro, o 3° 
Congresso Internacional da Rede de Saneamento e Abastecimento 
de Água (RESAG). O presidente da ABES-MG, Rogério Siqueira, 
participará do evento que é referência no campo do conhecimento 
científico, tecnológico e industrial. Composto por três workshops o 
primeiro dia abordará temas ligados ao planejamento e execução 
de políticas públicas relacionados a diversos aspectos de recursos 
hídricos como gestão integrada, Lei das Águas, bacias hidrográfi-
cas, planos de recursos hídricos, saneamento, fornecimento e uso da 
água, meio ambiente e enfrentamento da crise hídrica. O segundo 
dia estará centrado em Tecnologia e debaterá programas e ações de 
governo nas áreas da saúde, meio ambiente, indústria e comércio, 
agricultura e outras, com a participação de vários ministérios, órgãos 
governamentais e empresariais. No terceiro dia, o tema central será 
a Qualidade, compreendendo as diferentes funções da metrologia, 
acreditação, normalização, com ênfase em atividades e recursos 
que possam respaldar a obtenção de resultados de medição com a 
qualidade necessária. Acesse: www.abes-mg.org.br 

Inscrições abertas no site, início das aulas 16/9

Comunicação 
Estratégica para 
Comitês é o novo 
curso da ABES-MG

Estão abertas as inscrições para o curso “Além das 
Águas: a Comunicação a Serviço dos Comitês de Bacias”. O 
objetivo é traçar um panorama das políticas nacionais de re-
cursos hídricos, identificando e apontando as possibilidades 
de utilização da comunicação como ferramenta de gestão, 
capaz de impulsionar e promover a atuação das pessoas 
ligadas as questões ambientais. Além disso, municiar os Co-
mitês de Bacia das estratégias de comunicação necessárias 
à visibilidade, reconhecimento e, até mesmo, levantamento 
de recursos financeiros, necessários à sua frente de atuação. 
Os participantes serão orientados a elaborar um projeto de 
comunicação recebendo apoio técnico dos professores, que 
farão os ajustes necessários, para que o projeto possa ser im-
plementado. O conteúdo e as práticas que visam disseminar 
o papel estratégico da comunicação social e organizacional 
serão ministrados pelos jornalistas Marcelo Freitas e Cássia 
Miranda e pela publicitária e doutora em ciências sociais, 
Janaina Maquiaveli. Saiba mais: www.abes-mg.org.br
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