
Governo publica diagnóstico do SNIS 2017 
O 23º Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos (SNIS-AE), documento publicado pela Secretaria Nacional de Saneamento 

(SNS) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), aponta que 93% dos brasileiros contam com redes de água e 60,2% têm 
acesso a redes de esgoto.  Os dados - relativos a 2017 - foram concedidos por 3.865 cidades, o equivalente a 69,3% dos municípios 
brasileiros, e resultam do trabalho conduzido no âmbito do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Segundo o 
ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, as informações mostram a necessidade de atualizar as regras para o setor e a 
necessidade de elevação dos índices de tratamento de esgotos. O volume efetivamente tratado, considerando-se o que é gerado, alcan-
ça 46% do total. Nesse quesito, o Centro-Oeste lidera, com 52% do esgoto gerado sendo tratado. No Norte, esse valor é de 22,6%. 
Leia mais: www.abes-mg.org.br 

Presença dos presidentes da ABES Seções Maranhão, 
Pernambuco, Sergipe e da diretora do Mato Grosso

Associados da 
ABES-MG visitam 
áreas em 
recuperação em 
Mariana

A convite do presidente Rogério Siqueira, os presidentes 
da ABES Seções Maranhão, Jorge Athayde, de Pernambuco, 
Sérgio Santos, de Sergipe, José Nunes, e a Diretora do Mato 
Grosso, Denise Duarte, visitaram, juntamente com os membros 
da ABES-MG, os locais onde estão sendo construídos os novos 
distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana/
MG. A visita, realizada em 3 de abril, faz parte do programa 
de mobilização da Fundação Renova, denominado “Vimver”. 
O objetivo é tentar vencer a desconfiança da sociedade em 
relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido na reparação, 
recuperação e reconstrução das áreas afetadas pelo impacto do 
rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 5 de novem-
bro de 2015. No terreno onde serão erguidas as moradias da 
nova Bento Rodrigues, as obras de terraplanagem estão bastante 
avançadas. Também estão sendo implantadas a infraestrutura de 
energia, água, esgoto, drenagem e arruamento. Após a conclu-
são e entrega dessa etapa, prevista para março de 2020, terá 
início a edificação das áreas coletivas (centro comercial, escola, 
posto médico), a demarcação dos lotes e a construção das ca-
sas. Leia mais: www.abes-mg.org.br  
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Ano 10/número 252/15º a 30 de abril de 2019

Últimas vagas para 
curso Aterros Sanitários da 
ABES-MG

Últimas vagas para o Curso da ABES-MG: “Projeto, Implanta-
ção, Operação e Encerramento de Aterros Sanitários”, que acontece 
de 22 a 24 de abril de 2019, na sede da entidade, em Belo Hori-
zonte. Com carga horária de 24 horas/aula, seu objetivo é de propor-
cionar, aos técnicos, uma ampla compreensão sobre as principais ca-
racterísticas, etapas de planejamento, projeto e operação de um aterro 
sanitário. Além disso, apresentar as fases de licenciamento e legislação 
pertinente; proporcionar o entendimento sobre o monitoramento e as 
análises necessárias para a execução segura da gestão desses em-
preendimentos. O conteúdo do curso será ministrado pelo especialista 
Cícero Antunes Catapreta. Acesse e saiba mais: www.abes-mg.org.br

Feam apresenta o Sistema 
MTR na ABES-MG

O Sistema de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), que 
estabelece procedimentos para o controle de movimentação e desti-
nação de resíduos sólidos e rejeitos no estado de Minas Gerais, foi 
apresentado aos membros da Câmara Temática de Resíduos Sólidos 
da ABES-MG, durante reunião realizada em 5 de abril. A representante 
da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), e membro da Câ-
mara de Resíduos, Alice Libânia, apresentou o Sistema MTR-MG, que 
será utilizado como instrumento de gestão e de fiscalização para os 
órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (SISEMA). As empresas geradoras, transportadoras 
e de destinação final de resíduos sólidos deverão utilizar a Plataforma 
Digital para registro da movimentação dos resíduos sólidos a ser dispo-
nibilizada pela Feam. O Sistema MTR foi instituído pela Deliberação 
Normativa COPAM nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, revogou a 
DN COPAM 90/2005, não sendo mais obrigatório o preenchimento 
e envio do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Industriais. Confira 
em: www.abes-mg.org.br 


