
Atividades dos representantes da ABES em março
Em 12 de março a diretoria e conselhos da ABES reuniram-se em BH e Eduardo Rigotto reuniu-se com o CBH Entorno da Represa de 

Três Marias; Em 13/3, Rogério Siqueira esteve em reunião plenária do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM); em 18/3, Antônio 
Giacomini reuniu-se com o CBH Grande; Em 19/3, Rogério reuniu-se com a Câmara Técnica de Capacitação, Informação e Mobilização So-
cial CTCI/CBH Doce; em 21 e 22 de março, Frederico Luciano reuniu-se com a Câmara CTIL do CBHSF; em 25/3, Pegge Sayonara reuniu-se 
com a Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos – CE P2R2 Minas; 
Em 26/3, Fátima Gouvêa participou de reunião para eleição do Conselho Consultivo SAP Vetor Norte; e Weber Coutinho de reunião do CO-
MUSA/BH; em 27/03, Eduardo Carvalho reuniu-se com a Câmara Técnica Institucional e Legal do CBH-Doce (CTIL); em 28/3, Samir Abud 
Mauad participou de reunião da Câmara de Atividades de Infraestrutura de Energia, Transporte, Saneamento e Urbanização (CIF/COPAM), de 
27 e 29/3 Rogério Siqueira e Márcio Pedrosa participaram do Seminário da ABES e Ranking da Universalização, em São Paulo.

Sistema de tratamento de águas residuárias

ABES-MG apoia 
Simpósio de 
Wetlands 
Construídos 

De 31 de julho a 2 de agosto de 2019, a Escola de 
Engenharia da UFMG, em parceria com a ABES-MG, realiza-
rá em Belo Horizonte o 4º Simpósio Brasileiro sobre Wetlands 
Construídos. O simpósio, que é bianual, tem por objetivo in-
tensificar a troca de experiências sobre os Sistemas Wetlands 
Construídos Aplicados ao Tratamento de Águas Residuárias no 
Brasil. A programação conta com palestras, apresentação de 
trabalhos e vista técnica. Em 2011, durante o 26º Congresso 
Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental da ABES, em 
Porto Alegre, formou-se o grupo de estudos denominado We-
tlands Brasil. Esta iniciativa contou com a participação de várias 
universidades e instituições brasileiras que estudam e aplicam a 
tecnologia no país. Em 2013, o grupo organizou o primeiro 
simpósio na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
em Florianópolis. Em 2015, o 2º Simpósio foi sediado na Uni-
versidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) em Curitiba. 
Em 2017, o 3° evento ocorreu na Universidade Católica Dom 
Bosco (UCDB), na cidade de Campo Grande/MS.  E agora, 
o 4º Simpósio Brasileiro sobre Wetlands Construídos será na 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Inscrições a 
partir de 8 de abril. Mais informações em: www.abes-mg.org.br 
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Jovens Profissionais da ABES-MG 
preparam minicursos 

Os Jovens Profissionais do Saneamento (JPS) da ABES-MG prepararam 
uma série de minicursos para os próximos meses. Além de aprimorar a formação 
dos jovens o objetivo é arrecadar fundos para custear a participação desses pro-
fissionais de Minas Gerais no Congresso Nacional da ABES, que acontecerá 
em Natal/RN, de 16 a 19 de junho de 2019.  Os minicursos serão ministrados 
por professores renomados que, de forma voluntária, estão apoiando o projeto. 
Segundo um dos coordenadores do JPS/MG, Witan Silva, o objetivo é incentivar 
ao máximo a participação e ida ao congresso. “Lá teremos o Encontro Nacional 
do JPS e, como Minas teve um dos melhores ‘Cases’ de atuação nos últimos 
anos, queremos aprender mais e compartilhar nossa experiência. Se o projeto dos 
minicursos for bem-sucedido poderemos custear até 20 inscrições. Será a maior 
participação de um estado, na história do JPS”, afirmou. Já estão confirmados os 
cursos de: Hidráulica dos condutos forçados em regime permanente, em 13/4; 
Hidráulica das adutoras em conduto forçado por gravidade (regime permanente), 
em 27/4; Bombas centrífugas, em 11/5; Bombas centrífugas: limite da altura de 
sucção, em 25/5; e Associação de bombas centrífugas em série e paralelo, em 
8/6. Informações e inscrições: www.abes-mg.org.br  

Revisão do Plansab está aberto a 
contribuições

Até 8 de abril, as contribuições para a revisão do Plano Nacional de 
Saneamento Básico (Plansab) podem ser encaminhadas ao Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR). O Plano é o principal instrumento da política pública 
de saneamento básico, com abordagem integrada que contempla os quatro 
componentes do setor: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 
manejo de resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais urbanas. Essa é a 
primeira vez que o Plansab é revisto desde a edição da Lei 11.445/2007. 
Essa lei determina que o Plano seja avaliado anualmente e revisado a cada 
quatro anos, com o propósito de atualizar as políticas públicas de saneamento 
básico do país, tendo em vista o horizonte de 20 anos (2014 a 2033). Além 
da consulta, foram realizadas duas audiências públicas para ampliar a divul-
gação do documento e receber novas sugestões. A ABES está incentivando a 
participação das seções estaduais para coletar as contribuições que serão apre-
sentadas pela associação. Saiba mais em: www.abes-mg.org.br e participe!


