
ABES-MG é habilitada em processo eleitoral dos comitês
A ABES-MG está participando do processo eleitoral de 17 comitês de bacias hidrográficas em Minas Gerais. O processo 

eleitoral 2017 acontecerá em 35 dos 36 instituídos no Estado. Apenas o CBH Verde Grande (SF10), composto também por municípios 
do estado da Bahia, não participa do processo global e segue o calendário da Agência Nacional de Águas (ANA). Dentre os resulta-
dos já divulgados pelos comitês, a ABES-MG foi habilitada em todos, Rio Paraopeba (SF3), Represa de Três Marias (SF4), Velhas (SF5) 
Jequitaí e Pacuí (SF6) Alto Rio Grande (GD1), Vertentes Rio Grande (GD2), Entorno de Furnas (GD3), Verde (GD4), Araguari (PN2), Baixo 
Paranaíba (PN3), Piranga (DO1) Caratinga (DO5), Alto Jequitinhonha (JQ1), Mucurí (MU1) e Pomba e Muriaé (PS2). O resultado nos 
comitês do rio Pará (SF2) e Alto Paranaíba (PN1) ainda não foi divulgado. Concluída a fase de cadastramento, habilitação, recursos e 
divulgação final dos habilitados, a próxima etapa é a reunião de Segmentos para a votação das instituições habilitadas e a divulgação 
da composição final. Em seguida, a indicação dos representantes pelas instituições eleitas, a publicação do ato de nomeação dos novos 
membros e a posse. 

ABES-MG participa do III 
Congresso Internacional RESAG 

Belo Horizonte sediou, de 11 a 15 de setembro, o III Congres-
so Internacional da Rede de Saneamento e Abastecimento de Água 
(RESAG). O Congresso abordou temas ligados ao planejamento e exe-
cução de políticas públicas relacionados aos recursos hídricos como: 
gestão integrada, Lei das Águas, bacias hidrográficas, planos de recur-
sos hídricos, saneamento, fornecimento e uso da água, meio ambiente e 
enfrentamento da crise hídrica. No dia 13 de setembro, o presidente da 
ABES-MG, Rogério Siqueira, participou do Congresso como coordena-
dor do I Painel: Recursos Hídricos e Saneamento. Palestraram o coorde-
nador da Área de Hidrologia da Agência Nacional das Águas, Marco 
José Melo Neves, que abordou a situação atual e tendências na gestão 
de recursos hídricos; o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Edi-
son Carlos, que tratou dos avanços e desafios do saneamento básico 
após 10 anos da lei do saneamento; e o gerente de meio ambiente da 
FIEMG, Wagner Costa, que apresentou a visão do setor industrial na 
gestão dos recursos hídricos. Leia mais em: www.abes-mg.org.br 

Curso Hidráulica de ETAs em 
dois dias

Estão abertas as inscrições para o curso “Hidráulica Aplicada 
às Estações de Tratamento de Água” (ETA), que acontece em Belo 
Horizonte, nos dias 20 e 21 de outubro. O curso é indicado para 
profissionais da área de hidráulica e saneamento e também estudan-
tes familiarizados com os conceitos básicos de Hidráulica Geral.  
Ministrado pelo engenheiro da ABES-MG e mestre em Hidráulica e 
Saneamento, Marcos Vianna, o curso visa oferecer aos participantes 
os princípios que regem o tratamento convencional da água e suas 
limitações, assim como estabelecer os princípios hidráulicos dos pro-
jetos de estações de tratamento de água, à luz do que estabelece a 
NBR 12216, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
A ementa contempla os temas: Qualidade da água; A linha clássica 
de tratamento de água; Mistura rápida; Floculação; Decantação; Fil-
tração; Desinfecção, Síntese: exame do projeto de uma ETA. Saiba 
mais: www.abes-mg.org.br 

Vinte e oito alunos concluíram o curso Noções de Saneamento 
Básico. 

Curso da ABES-
MG forma mais 
uma turma

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (ABES-MG) promoveu, entre os dias 25 e 27 de 
setembro, mais uma edição do curso Noções de Saneamen-
to Básico. A qualificação tem por objetivo municiar os parti-
cipantes de conhecimento técnico sobre as principais cara-
terísticas do saneamento básico. Nessa edição, 28 alunos 
participaram das aulas ministradas pelos instrutores: Honório 
Pereira Botelho, Valter Lúcio de Pádua, Weber Coutinho, Cí-
cero Antunes Catapreta, Fábio José Bianchetti e Marcos Von 
Sperling. O conteúdo abordado pelos especialistas abran-
geu os temas: sistemas de abastecimento de água, sistemas 
de drenagem, gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, 
sistema de coleta e tratamento de esgotos, regulação e legis-
lação, saneamento e saúde pública. Acesse www.abes-mg.
org.br  e confira as fotos.
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