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JPS promovem cursos na
ABES-MG
O Programa Jovens Profissionais do Saneamento da ABES-MG está
com inscrições abertas para uma série de cursos de curta duração. Além
de aprimorar a formação dos jovens o objetivo é arrecadar fundos para
custear a participação desses profissionais de Minas Gerais no Congresso
Nacional da ABES, que acontecerá em Natal/RN, de 16 a 19 de junho
de 2019. Os minicursos são ministrados por professores renomados que,
de forma voluntária, apoiam o projeto. Já foram realizados 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; e Licenciamento Ambiental, com a primeira parte ministrada em
30/4 e a segunda prevista para 7/5. Também estão no calendário os
cursos de 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. Mais informações e inscrições: www.abes-mg.org.br

ABES-MG define chapa
para eleições 2019/2021
A ABES-MG definiu a composição da Chapa “Saneamento é Saúde” para às eleições 2019/2021. O processo eleitoral, que teve início em
21 de janeiro, visa preencher os cargos estaduais do Conselho Consultivo,
Conselho Fiscal, Diretoria da Seção e Representantes junto ao Conselho
Diretor Nacional. O registro provisório da chapa foi enviado em 25 de
abril e o registro definitivo será confirmado em 10 de maio. As instruções
para votação serão enviadas aos associados por e-mail, até 15 de maio, e
a eleição ocorrerá pela internet, dias 3 e 4 de junho. Composição da Chapa: Conselho Consultivo: Célia Rennó, Cícero Catapreta, Fátima Gouvêa,
Mônica Bicalho e Valter Vilela; Conselho Fiscal: Alice Libânia, André Horta,
Guilherme Tavares, José Cláudio Junqueira, José Nelson Machado, Nelson
Guimarães; Diretoria: presidente, Rogério Siqueira; vice presidente, Maeli
Estrela Borges; diretores: Flávia Mourão, Rodrigo Polizzi, Rodrigo Varela, Rômulo Resende; 1º e 2º secretários, Willian Alam e Eduardo Rigotto; 1º e 2º
tesoureiros, Samir Mauad e Arthur Filho. Representantes junto ao Conselho
Diretor: Maria do Carmo Varela e Ronaldo Vasconcellos.

Rogério Siqueira destacou atuação dos engenheiros ambientais
e sanitaristas

ABES-MG faz
palestra para
estudantes do
IFMG

Para abordar as perspectivas profissionais, o mercado
de trabalho e o papel das associações de classe, o presidente
da ABES-MG, Rogério Siqueira, esteve em Governador Valadares palestrando aos alunos do curso de engenharia sanitária
e ambiental do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG). O
convite foi uma iniciativa do professor Fábio Cruz, mestre em
ciências ambientais, pesquisador na área de recursos hídricos
e representante do IFMG no Comitê de Bacia do Rio Doce.
Durante o encontro, realizado em 17 de abril, Rogério apresentou o trabalho desenvolvido pela ABES-MG, descreveu sua
trajetória pessoal e profissional e abordou outros temas como
a Medida Provisória 868/2018, que altera o marco legal do
saneamento no Brasil. Explicou que, profissionais qualificados
serão sempre necessários e que os avanços da ciência e da
tecnologia exigem atualização constante. Após a explanação,
respondeu a perguntas dos alunos, convidou-os a conhecer e
participar do Programa Jovens Profissionais do Saneamento, e
colocou a ABES à disposição do IFMG para parcerias e o desenvolvimento dos alunos.

Atividades dos representantes da ABES em abril
Em 3 de abril, a convite da Fundação Renova, vários associados participaram de visita técnica em Mariana; em 4/4,
reunião dos membros da Câmara de Gestão de Perdas; em 5/4 Maeli Estrela Borges e Izabel Andrade participaram da reunião da
COPAGRESS/PBH e os membros da Câmara de Resíduos Sólidos reuniram-se na ABES-MG; em 15/4, Ana Paula Moreira reuniu-se
com o CBH Rio Verde; membros da ABES debateram a minuta de resolução da Arsae-MG; e Pegge Sayonara participou de reunião da
Comissão CE P2R2; em 16/4, Rogério Siqueira reuniu-se com o CBH Rio Doce; e em 17/4, palestrou para alunos da engenharia do
IFMG em Governador Valadares; Em 22/4, Valter Vilela reuniu-se com o CBH Velhas e, em 23/4, com o Conselho Estadual de Recursos
Hídricos; em 23/4 reunião de diretoria da ABES-MG; em 24/4, Fátima Gouvêa reuniu-se com o Subcomitê Carste; em 25/4, Samir
Mauad participou de reunião do CIF/COPAM.
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