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Vem aí o I Simpósio Internacional de
Resíduos Orgânicos
A ABES-MG, em parceria com a Fundação Estadual do Meio Ambiente
(Feam), realizará em Belo Horizonte, de 3 a 5 de setembro de 2019, o I Simpósio Internacional sobre a Gestão dos Resíduos Orgânicos Urbanos. O objetivo é
reunir gestores municipais, servidores estaduais, profissionais e acadêmicos para
compartilhar experiências e auxiliar na definição da gestão desses resíduos em
Minas Gerais. Composições gravimétricas dos resíduos sólidos urbanos, analisadas pela FEAM em 2016, revelaram que os orgânicos representam cerca de
45% dos resíduos domésticos gerados no Estado, demonstrando a necessidade de se investir em políticas de gestão, por meio de soluções planejadas. O
Simpósio trará experiências de países como Alemanha, Espanha, China, Índia
e México e reunirá elementos para a elaboração de uma Deliberação Normativa sobre a gestão desses resíduos no Estado. Também haverá espaço para a
apresentação de produtos e técnicas aplicados à logística de coleta, transporte,
tratamento e destinação final. A I Feira de Exposição de Tecnologias aplicadas à
Resíduos Orgânicos, permitirá o intercâmbio de tecnologias entre os participantes.
Em breve mais informações.

JPS torna-se embaixador do Prêmio Jovem
da Água de Estocolmo
O Programa Jovens Profissionais do Saneamento da ABES (JPS/ABES)
tornou-se embaixador do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo (Stockholm Junior Water Prize – SJWP), edição 2019. Os JPS serão os responsáveis pela
divulgação, promoção e auxilio nas campanhas da etapa brasileira. A premiação, que neste ano é organizada pela Câmara de Comércio Sueco-Brasileira
– Swedcham, reúne jovens inovadores entre 15 e 20 anos de todo o mundo, encorajando seu interesse em desafios relacionados à água e sustentabilidade. Em
sua terceira edição no Brasil, a iniciativa conta com a participação de importantes
players ligados ao meio ambiente, saneamento e educação. A etapa nacional de
2019 ocorrerá em São Paulo/SP e a etapa internacional, de 24 a 29 de agosto
de 2019, em Estocolmo, na Suécia. Os JPS que participam, de forma voluntária,
desta divulgação passaram por treinamento online antes de visitar as escolas públicas, técnicas e particulares e palestrar sobre o prêmio, destacando as problemáticas
locais ligadas ao meio ambiente e saneamento. Leia mais: www.abes-mg.org.br
Os interessados podem enviar seus trabalhos até o dia 31 de março.

Membros da Câmara Temática definem comissão organizadora

ABES-MG
prepara o 6º
Seminário
Nacional de
Gestão de
Perdas

Os integrantes da Câmara Temática de Gestão de Perdas e Eficiência Energética da ABES-MG decidiram pela realização do 6º Seminário Nacional de Gestão de Perdas de Água,
em Belo Horizonte/MG. A decisão foi tomada durante reunião
realizada em 21 de fevereiro de 2019. O coordenador, Alexsandro Barral, apresentou a proposta do evento, sugerida pela
Câmara Nacional de Gestão de Perdas e Eficiência Energética
da ABES. Segundo ele, a Seção Minas Gerais foi indicada tanto
pelo fato de as edições serem itinerantes, quanto por ser a câmara criada mais recentemente. Definida a realização, os membros
elegeram uma comissão organizadora, que será coordenada
por Rodrigo Polizzi e apoiada por Rodrigo Varela, Wellignton
Jorge, Alexsandro Barral e Cássia Miranda. Em primeiro de fevereiro, uma videoconferência entre os membros das Câmaras,
Nacional e Mineira, traçou as primeiras diretrizes para o evento,
que deve ocorrer na segunda quinzena de outubro de 2019. Em
breve mais informações: www.abes-mg.org.br

Atividades dos representantes da ABES-MG em fevereiro
Primeiro de fevereiro, videoconferência entre Rogério Siqueira, Alexsandro Barral e Rodrigo Polizzi e a Câmara de Gestão de Perdas da
ABES Nacional; em 4/2, Pegge Sayonara reuniu-se com a CEP2R2 Minas; em 7/2, Rogério esteve na Câmara de Capacitação, Informação
e Mobilização Social (CTCI) do CBH Doce; em 11/2, a ABES-MG lanço Carta Manifesto sobre o desastre em Brumadinho; em 12/2, Rodrigo
Varela reuniu-se com o Conselho Consultivo do Parque Estadual Serra Verde e Rogério esteve no Fórum Mineiro de Comitês; em 14/2, Márcio
Pedrosa e Frederico Luciano participaram da Assembleia Geral da AGB Peixe Vivo; em 16/2, Rogério palestrou em Mariana, sobre a MP868 e a
tragédia em Brumadinho; em 18/2, reunião da Câmara de Mudanças Climáticas CEM/COPAM; em 19/2, reunião de diretoria da ABES-MG;
em 20/2, videoconferência com os presidentes da ABES Nacional e das Seções estaduais; em 21/2, reunião da Câmara de Gestão de Perdas;
em 22/2, da Câmara de Resíduos Sólidos; em 25/2, Márcio Pedrosa reuniu-se com a CCR Alto São Francisco; em 26/2, Rogério reuniu-se com
o Comusa/BH e, em 27/2, Valter Vilela com a URC Central/COPAM; em 28/2, Rodrigo Polizzi, Rodrigo Varela e Alexsandro Barral participaram
de videoconferência com a Câmara Nacional de Gestão de Perdas; e Antônio Azevedo reuniu-se com o CBH Entorno do Lago de Furnas.
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