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ABES posiciona-se contra aprovação da
MP 844/2018
A Medida Provisória 844/2018, que altera o marco legal do saneamento básico no Brasil, foi aprovada pela Comissão Mista de parlamentares, em
31 de outubro. O relatório, elaborado pelo senador Valdir Raupp (MDB-RO), foi
recebido pela Câmara, em 6 de novembro, lido em plenário, e aprovado para
publicação do Diário da Câmara dos Deputados, em 8 de novembro. Agora,
o texto integral segue para a apreciação do Senado Federal, que precisa votar
a MP até 19 de novembro, prazo em que perde a validade. A ABES, juntamente com Assemae, AESBE, ABAR, e diversas entidades da sociedade civil,
tem trabalhado para derrubar a medida, reforçando o posicionamento contrário
à proposta que desestrutura o saneamento no país. As entidades questionam a
inconstitucionalidade da MP, as mudanças que afetam a titularidade dos municípios, o subsídio cruzado e a lógica de ganho de escala, o prejuízo as regiões
mais pobres e o risco de aumento das tarifas. Entre as ações promovidas pela
ABES, está a mobilização de governadores e parlamentares e o lançamento de
um formulário digital para manifestação d a sociedade junto aos parlamentares
de cada Estado. Acesse www.abes-mg.org.br e participe.

ABLP homenageia engenheira da ABES-MG
Em 21 de novembro, a engenheira sanitarista, diretora e ex vice-presidente da ABES-MG, Maeli Estrela Borges, será homenageada, em São Paulo,
pela Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública (ABLP). A solenidade faz parte da comemoração dos 48 anos da associação ABLP, que na
ocasião prestará uma homenagem à Maeli por sua contribuição ao setor, com
a entrega do Prêmio Francisco Xavier Ribeiro da Luz. Em nome de todos os associados, o presidente da ABES-MG, Rogério Siqueira, parabeniza Maeli Estrela
Borges, por essa merecida homenagem. Graduada pela Escola de Arquitetura
da UFMG (1969) como Engenheira Arquiteta; em 1968 concluiu o Curso de
Urbanismo pela mesma Escola; e especializou-se em Engenharia Sanitária pela
Escola de Engenharia da UFMG (1970). É membro da Comissão Permanente
de Apoio Ao Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde; foi professora
titular do Instituto Metodista Izabela Hendrix (1982 a 2007); e Superintendente
de Limpeza Urbana de Belo Horizonte (1989 a 1993) e servidora da instituição
(1973 a 2004), quando se aposentou. Atualmente é membro da Câmara Temática de Resíduos Sólidos da ABES-MG e atua como consultora individual em
Resíduos de Serviços de Saúde.

Comissão Organizadora se reuniu na sede da ABES-MG

BH sedia
Seminário
sobre Logística
Reversa
A Comissão Organizadora do Seminário Logística Reversa, reuniu-se, em 9 de novembro, para definir os últimos detalhes
do evento. Fazem parte da comissão, os membros da Câmara
Temática de Resíduos Sólidos da ABES-MG, Alice Libânia, Aurora
Pedersolli, José Cláudio Junqueira e Pegge Sayonara. O objetivo
do seminário é refletir sobre a atual situação da logística reversa
dos resíduos sólidos gerados no Brasil, sobre a ótica jurídica e
tributária. Além das oportunidades para a expansão, associadas
aos instrumentos legais, e os principais desafios a serem superados para sua efetiva implementação. Os palestrantes farão uma
abordagem geral sobre seus temas específicos, procurando destacar as oportunidades e as barreiras que dificultam o Sistema de
Logística Reversa (SLR). Promovido pela Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES-MG), em parceria com
a Escola Superior Dom Helder Câmara/Direito Ambiental, o Seminário que acontece em 29 e 30 de novembro, tem o apoio
da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), da Agência
Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH) e do Sindicato das
Empresas de Coleta, Limpeza e Industrialização do Lixo de Minas
Gerais (Sindilurb). As vagas são limitadas. Informações e inscrições
em: www.abes-mg.org.br

ABES-MG marca presença em congresso de saneamento
A ABES-MG está se preparando para participar do 7º Congresso Mineiro dos Serviços Municipais de Saneamento Básico, que acontece em Itabirito, de 21 a 23 de novembro, e nesta edição terá como tema a Gestão Eficiente. O Congresso promovido pela Assemae será
marcado por palestras, mesas-redondas, minicursos, apresentações de experiências exitosas, visita técnica à Estação de Tratamento de Esgoto
de Itabirito e uma feira de saneamento com empresas de tecnologias para o setor. A programação inclui temas fundamentais para a gestão dos
serviços de saneamento básico, como o cadastro de redes, ganho de produtividade com gestão de projetos, modelagem de qualidade da
água dos rios, controle e otimização de sistemas de abastecimento, programas de compliance no setor público, dentre outros. São esperados
cerca de 300 participantes, incluindo gestores públicos, técnicos, reguladores, professores, representantes de organizações não governamentais
e estudantes. A ABES-MG terá um estande na feira com espaço para venda de livros técnicos, divulgação de suas atividades e cursos e captação
de novos associados. Mais informações em: www.abes-mg.org.br
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