
Atividades do presidente da ABES-MG - Agosto 2017 
Após a posse da diretoria da ABES-MG, no dia 2 de agosto, a primeira reunião de trabalho do presidente Rogério 

Siqueira foi dia 9, para acertar a divulgação do curso de comunicação “Além das Águas”; Dia 11, reunião de aproximação com o presidente 
da Sociedade Mineira de Engenharia (SME), Ronaldo Gusmão; e reunião com o diretor da Fundação Renova, Marcelo Figueiredo, para dis-
cutir o convênio entre as entidades; Dia 21, reunião com Cícero Catapreta, Rômulo Resende e Weber Coutinho para desenvolver os cursos de 
formação e pós graduação da ABES; e reunião com a empresa Vector para reformulação do site; Dia 22, reunião do Comusa e, reunião com 
o corpo técnico da Fundação Renova para acertar o modelo de convênio; Dia 23, visita do associado e ex-presidente, Márcio Pedrosa; Dia 
24, visita de aproximação de Márcia Vaz, com indicação do ex-embaixador Tilden Santiago; Dia 25, visita da associada Leila Moller; e reu-
nião com a sindica do prédio da sede da ABES-MG, Lúcia Helena, para tratar do horário de funcionamento e da reforma do elevador para se 
chegar ao 14º andar; Dia 26, a convite do vice prefeito Paulo Lamac, presença na palestra de Marina Silva/Rede, na Faculdade Dom Helder 
Câmara; Dia 28, reunião Comam; Dia 29, reunião de criação do site; e participação na palestra “Panorama dos resíduos sólidos na Europa”.

Panorama dos resíduos na 
Europa é debatido na ABES-MG

No dia 29 de agosto, a ABES-MG recebeu o CEO da BRO 
Consulting and International Business da Alemanha, Marcelo Vascon-
cellos, para apresentar o “Panorama da Gestão de Resíduos Sólidos 
na Europa. Aproveitando a estadia de férias de Marcelo em Belo Hori-
zonte, o presidente da ABES-MG, Rogério Siqueira, fez o convite para 
que ele compartilhasse sua experiência, principalmente, com os Jovens 
Profissionais do Saneamento (JPS) e os profissionais do setor de resíduos. 
A palestra foi uma rica troca de experiências entre o palestrante e o 
público de 50 pessoas. O sistema de gestão de resíduos sólidos da 
Alemanha foi explicado em detalhes, e citados diversos casos de outros 
países europeus. A iniciativa de realizar o evento foi bastante elogiada 
pelos participantes por sua contribuição para o conhecimento técnico. 

ABES-MG toma posse em 
Comitê e cria Câmara Técnica

No dia 30 de agosto, foram eleitos os novos membros do 
Subcomitê de Bacia do Ribeirão da Mata, biênio 2017-2019. A 
ABES-MG, representada por Maria de Fátima Guimarães Gouvêa, 
assumiu a titularidade entre as entidades técnico científicas. O coor-
denador geral do Subcomitê será Felipe Munhoz, representante do 
poder público, da Prefeitura de Pedro Leopoldo. No dia primeiro 
de setembro foi realizada, na Sede da ABES-MG, a reunião de 
criação da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABES-MG. 
O objetivo é propor políticas que contribuam com a gestão dos 
resíduos sólidos em Minas Gerais. Compõem a CT: Cícero Antunes 
Catapreta, Flávia Mourão Parreira do Amaral, Guilherme Tavares, 
José Cláudio Junqueira, Leila Möller, Maeli Estrela Borges, Pedro 
Heller, Pegge Sayonara e Rogério Siqueira. A proposta é realizar 
cursos de formação e iniciar os preparativos para o I Seminário 
Internacional de Resíduos Sólidos, em Belo Horizonte, em 2018. A 
coordenadora da CT, Flávia Mourão, falou sobre a situação da PPP 
de Resíduos da Região Metropolitana e foi sugerido realizar uma 
apresentação do SIMCRE (Sistema Integrado de Monitoramento de 
coleta de Resíduos Especiais) da SLU. 

A presidente, Sinara Meireles, recebeu o prêmio do Jornal 
Valor Econômico  

Copasa é eleita 
melhor empresa 
de saneamento 
2016

O Jornal Valor Econômico concedeu à Copasa o 
prêmio de melhor empresa do setor de Água e Saneamento 
em 2016. A solenidade de premiação foi em São Paulo, no 
dia 24 de agosto, durante o lançamento da 17ª edição do 
Anuário Valor 1000 - publicação que apresenta as 1000 
maiores empresas brasileiras. Foram premiadas as 25 em-
presas que se destacaram em seus setores de atuação em 
2016. As análises para definição do ranking foram feitas 
em parceria com a Serasa Experian e com o Centro de Es-
tudos e Finanças da Fundação Getúlio Vargas. Os critérios 
utilizados para o estudo dos balanços são: Receita Líquida, 
Crescimento Sustentável, Margem de Atividade, Giro Ativo, 
Margem Ebitda, Rentabilidade, Liquidez Corrente e Cobertu-
ra de Juros. De acordo com a presidente da Copasa, Sinara 
Meireles, o prêmio demonstra o compromisso do Governo 
de Minas Gerais com o saneamento básico. “É um reconhe-
cimento ao trabalho de nossos funcionários, que se dedicam 
à qualidade de vida e saúde dos mineiros em 635 municí-
pios”, afirmou. Saiba mais: www.abes-mg.org.br 
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