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Vem aí o 6º Seminário
Nacional de Gestão de Perdas
No Brasil graves problemas de eficiência no setor de saneamento
básico comprometem a qualidades dos serviços para a população e a
sustentabilidade financeira das operadoras. A média de perda de água
tratada no país chega a 38,8%. Para abordar o tema a ABES-MG está
preparando o 6ª Seminário Nacional de Gestão de Perdas de Água.
Salve essa data no seu calendário. O evento será nos dias 15 e 16 de outubro de 2019, no auditório da Copasa, em Belo Horizonte. Os membros
da comissão organizadora estão adiantados nas negociações com os
especialistas que irão palestrar durante o seminário. Também foi definido a
elaboração de material de divulgação para ser distribuído durante o 30º
Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental da ABES, em
Natal/RN. A comissão mineira, composta por Rodrigo Polizzi, Rodrigo
Varela, Wellignton Jorge, Alexsandro Barral e Cássia Miranda, tem se reunido constantemente por videoconferência com os membros da Câmara
Nacional para traçar as diretrizes do evento. Em breve, será criado um site
para a divulgar mais informações e a programação completa.

Resultado das Eleições ABESMG 2019/2021
A ABES divulgou, em 10 de junho de 2019, o resultado das
eleições locais 2019/2021.Com o lema “Saneamento é Saúde”,
foram eleitos os seguintes membros da ABES-MG: 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. 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; Representantes junto ao Conselho Diretor: Maria do Carmo Varela e Ronaldo Vasconcellos. Em breve será divulgado a data e o local da posse.

Presidente da ABES-MG, Rogério Siqueira, deu as boas-vindas
aos convidados

ABES-MG sedia
debate sobre
comunicação
ambiental
Em 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, a ABES-MG foi sede do Ciclo de Palestras: Comunicação Ambiental.
O evento foi realizado pela ONG Ponto Terra, em comemoração pelos seus 19 anos de atividade. Abordaram a trajetória da
comunicação ambiental no país, o jornalista e escritor, Marcelo
Freitas, o diretor e editor da Revista Ecológico, Hiram Firmino,
a jornalista e coordenadora adjunta da Câmara Temática de
Comunicação no Saneamento da ABES, Ana Paula Rogers, e
o advogado e apresentador do programa Confraria Verde na
Rádio Ponto Terra, Junio Magela. O presidente da Ponto Terra,
Ronaldo Vasconcellos, destacou que, “No momento atual é fundamental a atuação correta dos órgãos de comunicação na
defesa do meio ambiente”. O presidente da ABES-MG, Rogério
Siqueira, deu as boas-vindas aos participantes e parabenizou
pela relevância do debate. Em seguida, citou a dificuldade de
se estabelecer uma comunicação eficiente, principalmente, no
atual cenário de desarticulação ambiental.

A gestão dos resíduos sólidos na Região Sudeste
Um levantamento sobre a gestão dos resíduos sólidos na Região Sudeste será apresentado em Natal/RN, durante o 30º
Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, de 16 a 19 de junho. A responsável pela pesquisa foi a engenheira
da ABES-MG e representante da Região Sudeste na Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABES, Pegge Sayonara. Durante a
apresentação do estudo para a Câmara de Resíduos da seção Minas, ela destacou a dificuldade de conseguir dados atualizados
e confiáveis, já que as informações são fornecidas pelos municípios de forma voluntária. Com foco na implementação dos Planos
de Gerenciamento de Resíduos, o estudo apresenta os aspectos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a situação dos Estados e
Municípios que compõem a Região Sudeste em relação aos Planos, e os principais desafios para sua elaboração e implementação.
Segundo ela, é preciso cobrar uma melhor atuação dos Estados e da União no intuito de exigir dos municípios informações sobre
a elaboração, planejamento e acompanhamento dos planos. Além disso, oferecer capacitação aos municípios para que possam
fornecer informações com regularidade e precisão e, principalmente, unificar todas as informações em um único banco de dados.
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