
Economia circular: FINEP financia pesquisa
Até 31 de janeiro de 2019 a  Financiadora de Inovação e Pesquisa (FINEP) está recebendo propostas para a segunda 

chamada pública conjunta do ERA-Min 2. Um consórcio que reúne mais de 20 organizações, de 17 países, que financia a pes-
quisa, o desenvolvimento e a inovação. O programa se concentra na área de matérias-primas minerais e suas fontes secundárias, 
com enfoque na economia circular. O objetivo do ERA-MIN 2 é apoiar financeiramente, por meio de recursos não reembolsáveis, 
projetos transnacionais de pesquisa e desenvolvimento e inovação, que sejam desenvolvidos em conjunto por empresas e Insti-
tuições de Ciência e Tecnologia (ICTs), nos segmentos de matérias-primas metálicas, de construção e minerais industriais (exceto 
energéticas e agrícolas). O foco desses temas está voltado para o suprimento, produção, consumo, reutilização e reciclagem de 
matérias-primas de forma sustentável em uma economia circular. Serão disponibilizados pela FINEP 750 mil de euros em recursos 
não reembolsáveis. Conheça os detalhes em nosso site: www.abes-mg.org.br

Entidades do setor de saneamento são contrárias a medida

ABES assina nota 
conjunta contra 
reedição da MP 844

As principais entidades do setor de saneamento do Brasil lança-
ram uma nota conjunta reforçando o posicionamento contrário à reedição 
da Medida Provisória (MP) 844, de 06 de julho de 2018, agora MP 
868, que altera o marco legal do saneamento no país. Em 28 de de-
zembro, no apagar das luzes de seu governo, o presidente Michel Temer 
reeditou a MP, sem nenhum diálogo com o setor. Iniciativa antidemocráti-
ca, que pode desestruturar o saneamento, conforme alertado pela Carta 
dos Governadores, publicada na imprensa nacional em 07/11/2018. 
É consenso entre as entidades que as mudanças propostas pela MP não 
são capazes de enfrentar os problemas do saneamento básico, trazendo 
ainda mais insegurança jurídica, com a iminente desestruturação das po-
líticas públicas do setor. Diante dessa ameaça, as entidades conclamam 
ao novo Governo retirar a proposta e o Congresso Nacional rejeitá-la, 
a exemplo do que ocorreu com a MP844. A partir da rejeição, as enti-
dades se comprometem a participar da construção democrática de uma 
proposta que, de fato, contemple os interesses da população, dos setores 
público e privado e garanta a segurança jurídica, fundamentais para a 
universalização dos serviços. Assinam as entidades: ABM; ABAR; ABES; 
Aesbe; Assemae; FNU; FNP e FNSA.

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 10/número 246/15a 31 de janeiro de 2019

Inscrições abertas para o 30º 
Congresso Nacional da ABES

Já estão abertas as inscrições para o 30º Congresso Brasileiro 
de Engenharia Sanitária e Ambiental da ABES, que será realizado no 
Centro de Convenções de Natal, no Rio Grande do Norte, de 16 a 
19 de junho de 2019. Promovido a cada dois anos em uma diferente 
capital do Brasil, o CBESA é o mais qualificado e expressivo evento 
do setor de saneamento no país, reunindo profissionais de empresas 
públicas e privadas, acadêmicos, estudantes e especialistas internacio-
nais, com palestras de alta qualidade técnica. O Congresso acontece 
simultaneamente à Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento 
Ambiental (Fitabes), que reúne as principais empresas de tecnologias, 
produtos, serviços e equipamentos. O evento é ponto de encontro entre 
tomadores de decisão e gestores de políticas e projetos em sanea-
mento ambiental e os fornecedores de equipamentos e prestadores de 
serviços para o setor. Inscreva-se: www.abes-mg.org.br 

Igam seleciona coletores de 
dados de recursos hídricos

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) está realizan-
do o credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços 
de observação e coleta de dados hidrometereológicos em postos 
fluviométricos e ou pluviométricos instalados em diferentes locais do 
Estado de Minas Gerais. Os observadores devem residir em um raio 
máximo de três quilômetros dos pontos de medição. Eles realizarão 
a leitura diária do nível do rio, sempre às 7h e às 17h, anotando os 
dados primários que serão recolhidos pelos hidrometristas do Igam. 
Os 126 observadores hídricos contratados receberam treinamento 
e remuneração que varia entre R$ 250,00 e R$312,50. O edital 
Igam nº 01/2018 foi publicado no jornal Minas Gerais e está dispo-
nível em nossa página: www.abes-mg.org.br . As inscrições poderão 
ser realizadas até 18 de fevereiro de 2019. Mais informações pelo 
telefone (31) 3915-1576.


