
ABES promove encontro Ítalo Brasileiro de engenharia
A ABES-DN e ABES Seção Paraná, em parceria com a Associazone Nazionale di Ingegneria Sanitaria-Ambientale (ANDIS), 

promovem, entre 18 e 20 de junho, no Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort, em Foz do Iguaçu, o XIV Simpósio Ítalo Brasileiro de 
Engenharia Sanitária e Ambiental – Sibesa. O evento, que acontece a cada dois anos, alternando sua sede entre Itália e Brasil, terá como 
tema o “Saneamento Sustentável – Desafio dos Nossos Tempos”. Realizado desde 1992, o encontro promove o intercâmbio técnico e 
científico entre os profissionais, empresários e acadêmicos que atuam na engenharia sanitária e ambiental dos dois países. Nessa edição, 
que espera receber cerca de 500 participantes, serão abordados temas como: Saneamento em Regiões de Deslocamento Populacional: 
considerando os fluxos migratórios não planejados em regiões fronteiriças;  Gestão de Resíduos Sólidos; Economia circular e logística rever-
sa; Gestão dos Recursos Hídricos; Disponibilidade Hídrica e Mudanças Climáticas; e Biogás e Energia, fazendo contraponto Brasil e Itália. 
Saiba mais: www.abes-mg.org.br

Brasil sedia o maior evento global sobre água.

ABES integra 
o 8º Fórum 
Mundial da 
Água

De 18 a 23 de março, Brasília sediará o 8º Fórum Mundial 
da Água. A ABES Nacional e a ABES-SP estão participando da Se-
ção Brasil do Conselho Mundial da Água, responsável por promover o 
Fórum. O engenheiro Alceu Guérios Bittencourt, membro do Conselho 
Consultivo da ABES-SP, é um dos quatro brasileiros que integram o Co-
mitê Temático do Fórum. No Grupo de Coordenação Temática, entre os 
nove temas do evento, Carlos Alberto Rosito representa a ABES no tema 
“Urbano”. Entre os coordenadores de tópicos e sessões temáticas estão 
Marisa Guimarães e Renato Giani Ramos, coordenador da Câmara 
Temática de Dessalinização e Reuso da ABES, que também participa 
da sessão “Reuso”. O Fórum Mundial da Água ocorre a cada três anos 
por iniciativa do Conselho Mundial da Água, organização internacio-
nal com sede em Marselha, na França, composta por representantes de 
governos, academia, sociedade civil, empresas e organizações não 
governamentais ligadas ao tema água. Acesse: www.abes-mg.org.br 
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Governo de Minas lança “Diálogos 
com o Sisema”

Com o propósito de ampliar a participação democrática e 
a transparência de suas ações, o Governo de Minas Gerais, por 
meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), criou o programa “Diálogos com o Sisema”. A 
Resolução 2.565 foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais, 
em 13 de dezembro de 2017. Com o novo programa, a expectati-
va que haja maior participação direta das comunidades, incluindo as 
organizações não governamentais (ONGs), universidades, entidades 
empresariais e de trabalhadores interessadas no diálogo aberto e 
transparente, a fim de construir ações ambientais que promovam o 
bem-estar no planeta. Para o programa “Diálogos com o Sisema” 
foram definidas reuniões periódicas, que serão realizadas em Belo 
Horizonte, durante todo o ano de 2018. A primeira reunião pública 
está agendada para o dia primeiro de fevereiro. 

Igam seleciona artigos sobre o 8º 
Fórum Mundial da Água

As entidades interessadas em divulgar artigos referentes ao 
8º Fórum Mundial da Água têm até 15 de janeiro de 2018 para 
manifestarem interesse. O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos (Sisema), por meio do Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas (Igam), está selecionando propostas de produções técnico-ins-
titucionais para a publicação especial “Compartilhando Experiências 
das Águas de Minas Gerais - Brasil”, que está sendo elaborada pelo 
Igam, em referência ao 8º Fórum Mundial da Água, maior evento 
global sobre recursos hídricos, que acontecerá em Brasília-DF, de 18 
a 23 de março. O documento reunirá as boas práticas mineiras, 
realizadas por instituições públicas e privadas, universidades e orga-
nizações não governamentais, alinhadas aos temas transversais do 
evento - clima, pessoas, ecossistemas, desenvolvimento, governança, 
compartilhamento, finanças, urbano e capacitação. Informações: dgi-
gam@meioambiente.mg.gov.br


