Ano 10/número 260 - 15 a 31 de agosto de 2019

ABES-MG promove curso sobre
Saneamento Básico
Estão abertas as inscrições para o curso “Noções de Saneamento Básico”, que será realizado de 10 a 12 de setembro de 2019,
na sede da ABES-MG, em Belo Horizonte. A programação contempla
os temas Saneamento e saúde pública, que será ministrado pelo instrutor José Antônio da Cunha Melo; Drenagem urbana, com Weber
Coutinho; Gerenciamento de resíduos sólidos, ministrado por Maeli
Estrela Borges; Regulação e Legislação, com o professor Vitor Carvalho Queiroz; Sistemas de abastecimento de Água e Sistemas de
esgotamento sanitário, ministrados pelo professor Tiago Von Sperling.
A ementa completa pode ser consultada em: www.abes-mg.org.br
Estão disponíveis 30 vagas e o investimento é de R$920,00 para
sócios da ABES e R$1.150,00 para não sócios. Mais informações
de como associar-se e inscrições pelo telefone: (31) 3224-8248 ou
e-mail: abesmg@abes-mg.org.br

MMA abre consulta sobre logística
reversa de eletroeletrônicos
Até 30 de agosto de 2019, o Ministério do Meio Ambiente
(MMA) recebe contribuições a proposta de acordo setorial para a implementação de sistema de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Entre eles, todos os produtos que dependem
do uso de corrente elétrica, com tensão inferior a 240 volts, como computadores e seus componentes, relógios, pen-drives e câmeras, aparelhos de comunicação, como telefones e celulares; cabos, conectores
e adaptadores em geral. O objetivo do acordo é estruturar, implementar e operacionalizar um sistema capaz de viabilizar o descarte adequado dos eletroeletrônicos de uso doméstico colocados no mercado
brasileiro. O Acordo prevê como meta a destinação final adequada,
preferencialmente a reciclagem, de pelo menos 17% desses produtos.
Os fabricantes e importadores financiarão a logística reversa desses
componentes na mesma proporção de sua fatia de mercado. Acesse
www.abes-mg.org.br e contribua com a proposta.

Ao centro, o vice-prefeito Paulo Lamac que presidiu a mesa
solene.

Diretoria e
Conselhos
da ABES-MG
tomam posse

Os novos membros da Diretoria e Conselhos da
ABES-MG tomaram posse, no dia 9 de agosto de 2019.
A solenidade foi realizada no auditório do Crea Minas e
contou com a presença de diversas autoridades mineiras ligadas ao saneamento, gestão e meio ambiente. Compuseram
a mesa solene o vice prefeito, Paulo Lamac; o diretor técnico
Ricardo Simões, que representou o presidente da Copasa,
Carlos Eduardo Tavares de Castro; o presidente do Crea Minas, Lúcio Borges; o presidente do SINDILURB, Marcos Vinicius Rocha Savoi; a deputada estadual, Ana Paula Siqueira;
o diretor geral da Agência Reguladora ARSAE-MG, Gustavo Gastão Corgosinho; o presidente reeleito para o biênio
2019/2021, Rogério Pena Siqueira; a vice presidente da
ABES-MG, Maeli Estrela Borges; e Witan Silva, coordenador
do JPS. Após uma breve saudação dos membros da mesa,
Rogério Siqueira agradeceu a presença de todos e discursou
em nome da diretoria e conselhos. Em seguida, os eleitos
assinaram o livro de posse e fizeram a foto oficial. Confira as
imagens da solenidade em: www.abes-mg.org.br

Hidráulica aplicada às estações de tratamento de água
Inscrições abertas para o curso presencial “Hidráulica Aplicada às Estações de Tratamento de Água”, ministrado pelo
professor e associado da ABES-MG, Marcos Rocha Vianna. O objetivo é levar os participantes a conhecer os princípios que
regem o tratamento convencional da água e suas limitações. São estabelecidos os princípios hidráulicos dos projetos de estações
de tratamento de água, de acordo com a NBR 12216, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O curso, que será
realizado em Belo Horizonte, nos dias 30 e 31 de agosto de 2019, de 8h às 18 horas, é indicado para profissionais da área de
hidráulica e saneamento e estudantes familiarizados com os conceitos básicos de Hidráulica Geral. O investimento é de R$990,00
e os Jovens Profissionais do Saneamento da ABES-MG e os Engenheiros sem Fronteiras, tem 50% de desconto. Mais informações e
inscrições em: https://hidraulicaeta.com
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