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Seção Minas Gerais lança BH
como sede do CBESA 2023
O presidente da ABES-MG, Rogério Siqueira, defendeu a candidatura
de Minas Gerais para sediar a 32ª Edição do Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, em 2023. A proposta foi apresentada durante a
reunião de diretoria e conselhos da ABES Nacional e, posteriormente, na Assembleia Geral, ambas em 18 de junho de 2019, durante o Congresso Nacional
da ABES em Natal/RN. A capital mineira foi apresentada como alternativa
viável para a realização do mais importante evento de saneamento do país.
Houve consenso, tanto da diretoria, quanto na Assembleia Geral, e Belo Horizonte foi aprovada por unanimidade para ser a sede do 32º CBSA, em 2023.
Segundo, Siqueira, a partir de agora, a Seção Minas Gerais estará focada nos
preparativos para o grande jantar de lançamento, que será realizado durante
o Congresso de Curitiba/PR, em 2021. “Faremos o maior e melhor congresso
da ABES em Belo Horizonte e surpreenderemos com muita inovação”, afirmou.

ABES lança Ranking da
Universalização 2019
A edição 2019 do Ranking ABES da Universalização do Saneamento foi lançada durante o 30º CBESA, em Natal/RN. O estudo apresenta o percentual da população nas cidades brasileiras com acesso aos
serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, coleta e destinação adequada de resíduos sólidos. Isso permite identificar o
quão próximos os municípios estão da universalização do saneamento.
O levantamento abrange 100% do território nacional, contemplando os
municípios brasileiros que forneceram dados ao SNIS – Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Compõem esta edição 1.868
municípios do Brasil, que forneceram dados para o cálculo de cada um
dos cinco indicadores, o que representa 68% da população do país. A
região com maior representatividade é a Sudeste, com quase 60% dos
municípios. A menor é a região Norte, com apenas 2,0% deles. A novidade dessa edição é a informação sobre o número de municípios que
dispõe de Plano de Saneamento Básico, os que estão elaborando e os
que ainda não possuem. Também houve aprimoramento no indicador de
resíduos sólidos, incorporando os todos os resíduos gerados no município, além dos domiciliares e públicos. Acesse em: www.abes-mg.org.br

Festa de lançamento do 31º CBESA - Curitiba 2021

ABES-MG marca
presença no 30º
CBESA em Natal/
RN

Foi um sucesso a participação da ABES-MG no 30º
Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental CBESA 2019 - em Natal/RN, de 16 a 19 de junho. As atividades tiveram início na manhã de 16/6, com a presença do
Diretor Regional Sudeste, Márcio Pedrosa, na reunião de diretoria para os acertos finais. Em 17/6, a ex-presidente, Mônica
Bicalho, coordenou Mesa redonda e os debates da Câmara
de Saneamento Rural e a ex-presidente, Célia Rennó, reuniu-se
com a Câmara Temática de Gestão de Recursos Hídricos. No
dia 18, Célia coordenou o Painel sobre Política de Recursos
Hídricos, e a representante da Regional Sudeste na Câmara
Temática de Resíduos Sólidos, Pegge Sayonara, apresentou o
Panorama dos Planos de Gestão de Resíduos da Região Sudeste, sendo também eleita secretária adjunta da CT, mandato
2019/2021. Na reunião da Câmara Temática de Gestão
de Perdas e Eficiência Energética Eduardo Rigotto, representou
a Comissão Organizadora no lançamento do 6º Seminário
Nacional, que acontecerá em Belo Horizonte. À noite, a ABES-MG prestigiou o lançamento de Curitiba a sede do CBESA
2021. Em 19/6, o presidente Rogério Siqueira, participou do
Painel das entidades do setor do saneamento e deu relevante
contribuição para unificar as demandas e convergir em um
texto que atende às entidades e ao Pacto pelo saneamento.

Atividade dos representantes da ABES-MG em junho
Em 4 de junho, Rodrigo Polizzi reuniu-se com o Consultivo do Parque Estadual Serra Verde. Em 5/6, Valter Vilela reuniu-se com
a URC Metropolitana COPAM, e o presidente, Rogério Siqueira, participou de debate da ONG Ponto Terra, na sede da ABES-MG.
Em 7/6, Flávia Mourão coordenou reunião da Câmara Temática de Resíduos Sólidos, e Maeli Estrela e Izabel Andrade, reuniram-se na
COPAGRESS; em 10/6, Pegge Sayonara reuniu-se com a Comissão CEP2R2 Minas. Em 11/6, reunião de diretoria e conselhos da
ABES-MG. Em 13/6, Leonardo Sousa reuniu-se com o CBH Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande. De 16 a 19/6, 30º Congresso
CBESA, em Natal/RN. Em 17/6, Valter Vilela participou de Plenária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/MG) e de
reunião da Câmara Técnica de Planos (CTPlan/CERH), em 18/6. Em 24/6, Rogério Siqueira, reuniu-se com a Câmara Técnica de
Políticas de Energia e Mudanças Climáticas (CEM/COPAM). Em 25/6, Antônio Giacomini participou de Plenária do CBH Rio Grande. Em 27/6, Alexsandro Barral coordenou reunião da Câmara Temática de Gestão de Perdas e Eficiência Energética, e Samir Abud
Mauad, reuniu-se com a Câmara de Atividades de Infraestrutura de Energia, Transporte, Saneamento e Urbanização (CIF/COPAM).
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