
Atividade dos representantes da ABES-MG em janeiro
Em 21 de janeiro, o presidente da ABES-MG, Rogério Siqueira, participou de reunião  da Câmara Técnica de Eficiência Energética e 

Mudanças Climáticas (CEM/Copam);  e no dia 22/01, esteve em audiência com o Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(Semad), Germano Vieira, juntamente com a ex-presidente da ABES-MG, Célia Rennó, e o diretor Rodrigo Polizzi; em 24/01, Samir Abud participou 
de reunião da Câmara  de Atividades de Infraestrutura de Transporte, Saneamento e Urbanização  (CIF/Copam); dias 23 e 24/01, Frederico Santos 
participou, em Maceió, de reunião da Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL/CBHSF); em 25/01, reunião da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos 
da ABES-MG; em 26/01, Aline Guerra e José Antônio da Cunha Melo visitaram a área do desastre com a barragem da Vale em Brumadinho; em 
28/01, Rogério Siqueira gravou entrevista para a programação da Rádio Web Ponto Terra; 30/01, reunião extraordinária da diretoria, conselho e 
representantes da ABES-MG para posicionamento sobre o acidente em Brumadinho; em 31/1, Márcio Pedrosa representou a ABES-MG na reunião 
do Conselho Fiscal AGB Peixe Vivo.

Material institucional da ABES é entregue ao secretário Germano Vieira

SEMAD recebe visita 
da diretoria da 
ABES-MG

Visando destacar o trabalho desenvolvido pela ABES-MG, em di-
versos fóruns de discussão do Estado, e oferecer apoio técnico e científico ao 
atual Governo de Minas, a ABES-MG esteve em audiência com o Secretário 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Ger-
mano Luiz Gomes Vieira. Durante o encontro, realizado em 22 de janeiro, 
o presidente da ABES-MG, Rogério Siqueira, a ex-presidente, Célia Rennó, 
e o diretor Rodrigo Polizzi, apresentaram ao novo secretário o trabalho da 
ABES-MG no campo da capacitação técnica, realização de eventos e cur-
sos. O Secretário agradeceu o apoio e destacou a importância da parceria 
com a ABES para o aperfeiçoamento das políticas sanitárias e ambientais 
no Estado. A pauta também abordou o posicionamento da ABES quanto a 
reedição da MP 868, que desestrutura o saneamento no país, o 30º Con-
gresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, de acontecerá de 16 
a 19 de junho, em Natal, e o 6º Seminário de Gestão de Perdas e Eficiência 
Energética da ABES, que será realizado em Belo Horizonte, em outubro 
de 2019. Segundo o secretário, a Semad deve ganhar uma subsecretaria 
de saneamento para atuar juntamente com a Arsae, Igam, Feam e IEF nas 
questões sanitárias.

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 247/1º a 15 de fevereiro de 2019

ABES-MG lamenta desastre 
em Brumadinho

 A ABES divulgou um comunicado lamentando a tragédia ocorrida, 
em 25 de janeiro, após o rompimento da barragem de rejeitos de minério 
da Vale, nas proximidades do Córrego do Feijão, em Brumadinho. O texto, 
foi produzido pela assessoria da ABES, conjuntamente com o presidente 
Roberval Tavares, e Márcio Pedrosa, representante da ABES-MG junto ao 
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Leia o comunicado em 
nosso site. No sábado, 26 de janeiro, os representantes da ABES-MG junto 
ao Comitê de Bacia do Rio Paraopeba, Aline Guerra e José Antônio da 
Cunha Melo, visitaram as áreas atingidas pela lama para ter a dimensão da 
catástrofe. Na segunda-feira (28/01), José Antônio e o presidente do CBH 
Paraopeba, Winston Caetano de Souza, estiveram na Cidade Administrati-
va para entregar ao subsecretário, Anderson Aguilar, um ofício reivindicando 
assento para o comitê no Gabinete de Crise. O objetivo é participar das de-
cisões e as ações que serão implementadas na recuperação da bacia.  Em 
30 de janeiro, o presidente da ABES-MG, Rogério Siqueira, reuniu-se com 
os diretores, conselheiros e representantes para articular a atuação da enti-
dade no processo de recuperação dos danos ambientais causados e, na 
participação do aprimoramento da legislação, tecnologias, fiscalização e 
segurança de barragens. Confira: www.abes-mg.org.br 

Câmara de Resíduos debate 
as atividades de 2019

A Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABES-MG realizou sua 
primeira reunião de 2019, em 25 de janeiro. A pauta contemplou a retros-
pectiva das atividades realizadas ao longo de 2018 e o planejamento para 
2019. Também foi definida a equipe de organização do 14º Seminário 
Nacional de Resíduos Sólidos da ABES, a ser realizado na capital mineira, 
em 2020. Fazem parte da equipe: Alice Libânia, Denise Bruschi, Fabiana 
Costa, Flávia Mourão, Izabel Andrade, José Cláudio Junqueira, Maeli Estre-
la, Pegge Sayonara, Rogério Siqueira e o professor do Departamento de 
Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, Raphael Tobias. 


