
Atividades dos representantes da ABES em agosto
Em 6 de agosto, Maria do Carmo Varella, tomou posse, em Guarani/MG, como titular no CBH dos Rios Pomba e Muriaé; Em 

7/8, o presidente Rogério Siqueira, diretores e conselheiros da ABES-MG realizaram reunião comemorativa para apresentação do resultado 
do primeiro ano de gestão, mandato 2017/2019; Em 8/8, Heloísa Grego, tomou posse, em Divinópolis, como conselheira titular no CBH 
do Rio Pará e, em Belo Horizonte, Valter Vilela tomou posse como titular no CBH Rio das Velhas; em 10/8, a Câmara Técnica de Resíduos 
Sólidos da ABES-MG reuniu-se na sede; no mesmo dia, em Montes Claros, Jane Oliveira Lima tomou posse no CBH Alto Rio Jequitinhonha; 
Em 14/8, a ABES-MG tomou posse no Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Alto Rio Grande, tendo os engenheiros 
Carlos Wagner Alvarenga, como titular, e Tessa Pires Aquino, como suplente; Em 21/8, membros da diretoria e conselhos da ABES reuniram-
-se extraordinariamente para tratar do contrato com a Fundação Renova; De 20 a 24/8, Maria do Carmo Varella, representou a ABES-MG, 
em Florianópolis, durante o XX ENCOB; Em 23/8, Weber Coutinho reuniu-se com o Conselho Fiscal da Agência Peixe Vivo, e Samir Abud, 
em 28/8, com a Câmara Técnica Especializada de Atividades de Infraestrutura de Transporte, Saneamento e Urbanização (CIF/COPAM). 

Turma formada em curso de saneamento da ABES-MG

Curso 
Saneamento 
e Saúde 
Pública abre 
inscrições

A ABES-MG está com inscrições abertas para 
o curso “Saneamento Básico e Saúde Pública”. As au-
las serão realizadas na Sede da entidade, entre 18 e 
20 de setembro de 2018. A ementa do curso contem-
pla os temas: saneamento e saúde pública; sistemas 
de abastecimento de água; sistemas de drenagem; ge-
renciamento de resíduos sólidos urbanos; Regulação e 
legislação; e sistemas de coleta e tratamento de esgo-
tos. Os módulos serão ministrados pelos especialistas: 
José Antônio da Cunha Melo; Maeli Estrela Borges; 
Marcos Von Sperling; Tiago Lages Von Sperling; Vitor 
Carvalho Queiroz e Weber Coutinho. A programação 
completa e outras informações em nosso site: www.
abes-mg.org.br.

ABES-MG -  RUA SÃO PAULO, 824, 14º ANDAR - BELO HORIZONTE, MG - CEP 30170-131 - FONE: (31) 3224 8248
E-MAIL: abesmg@abes-mg.org.br – abes-mg@abes-dn.org.br – www.abes-mg.org.br

Ano 9/número 238/1º a 15 de setembro de 2018

XIII Seminário Nacional de Resíduos 
Sólidos da ABES

 De 27 a 29 de setembro, Cuiabá, no Mato Grosso, sediará 
o XIII Seminário Nacional de Resíduos Sólidos. Promovido pela As-
sociação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), por 
meio da Câmara Temática de Resíduos Sólidos, esta edição buscará 
desvendar a realidade de um Brasil forte economicamente, mas com 
dificuldades técnicas que desafiam profissionais e gestores, com foco 
nos aspectos de sustentabilidade e efetividade da gestão dos resíduos 
sólidos. O evento ocorre a cada dois anos, reunindo especialistas de 
todo o Brasil para interagir, avaliar experiências e conhecer novas tec-
nologias e procedimentos. A Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da 
ABES-MG está se mobilizando para participar, apresentando boas prá-
ticas na gestão de resíduos e se preparando para a próxima edição do 
evento, que será realizado em Belo Horizonte, em 2020.

SLU lança edital para geração de 
energia

A Superintendência de Limpeza Urbana, (SLU) lançou o edital de 
Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) Nº002/2018 para a 
Geração de Energia na Central de Tratamento de Resíduos Sólidos da BR-
040 (CTRS-BR-040). O objetivo é a obtenção de estudos, levantamentos, 
dados técnicos e demais insumos necessários à estruturação de projeto de 
concessão de uso, ou serviço, ou outro modelo que seja economicamente 
viável (exceto PPP) para instalação, operação e manutenção de central (is) 
geradora (s) de energia por meio de células fotovoltaicas e por aprovei-
tamento energético da biomassa oriunda dos resíduos da poda, supres-
são, secção de raízes e destoca de árvores nas vias públicas municipais, 
incluindo a execução destes mesmos serviços (poda, supressão, secção 
de raízes e destoca), bem como o transporte destes resíduos para ser 
operacionalizado na área da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos 
da BR-040. As propostas podem ser protocoladas até 10 de setembro 
de 2018, na sede da PBH Ativos. O edital disponível está em nosso site: 
www.abes-mg.org.br  mais esclarecimentos: dne@pbhativos.com.br 


