
Avança o debate sobre Resíduos de Serviços de Saúde
O 3º Simpósio Internacional de Resíduos de Serviços da Saúde, realizado em 4 de outubro, pela ABES São Paulo, terminou com a 

aprovação, pelos coordenadores, da criação de um Grupo de Trabalho e de uma plataforma online para abrigar informações e proposições. 
Os coordenadores aprovaram também a criação de um Grupo Técnico de Resíduos de Serviços de Saúde (GTRSS), em cada estado do Brasil, 
para discussão e compartilhamento de melhores práticas. A exemplo do que funciona, desde 1998, em Belo Horizonte, com a Copagress - 
Comissão Permanente de Apoio ao Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. O GT será formado por geradores, empresas de coleta, 
tratamento, reguladores, academias, órgãos do setor, sociedade civil, entre outros. A finalidade é discutir e editar relatórios técnicos, estabelecer 
ajuda mútua entre Estados e elaborar propostas com fins regulatórios para a análise dos órgãos reguladores. No GTRSS funcionará os seguintes 
Grupos Temáticos: Logística reversa de medicamentos; Embalagens de RSS; Resíduos domiciliares de pacientes tratados no Programa Internação 
Domiciliar; Saúde Animal (lei específica); Transporte de RSS; Saúde e segurança no trabalho e Resíduos Químicos (Medicamentos). 

Seminário Nacional reúne especialistas em BH

Gestão de 
Perdas de Água 
e Eficiência 
Energética

Estão esgotadas as inscrições para o 6º Seminá-
rio Nacional de Gestão de Perdas de Água e Eficiência 
Energética. O evento realizado pela ABES Nacional, em 
parceria com a ABES-MG, será nos dias 15 e 16 de outu-
bro de 2019, no auditório da Copasa, em Belo Horizonte. 
Mais de 200 especialistas, de todos os estados brasileiros, 
se reunirão para compartilhar conhecimento e experiências 
práticas sobre o enfrentamento às perdas de água e eficiên-
cia energética nos sistemas de abastecimento. O encontro é 
voltado a profissionais, gestores públicos e privados, profes-
sores, pesquisadores e estudantes da área de saneamento 
ambiental, e profissionais de outras áreas, interessados em 
aprimorar seus conhecimentos na temática. O objetivo é 
promover a discussão de aspectos técnicos, científicos e 
institucionais; divulgar e ampliar o conhecimento sobre pro-
cedimentos já adotados por empresas que atuam na área; 
divulgar o uso de materiais, tecnologias e modelos de ges-
tão aplicada a redução de perda de água e maior eficiên-
cia energética. Informações: www.abes-mg.org.br 
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JPS garantem presença em eventos
Os Jovens Profissionais do Saneamento (JPS) foram contemplados 

com cinco inscrições para participar do 6º Seminário Nacional de Gestão 
de Perdas de Água e Eficiência Energética, que acontece em Belo Hori-
zonte, nos dias 15 e 16 de outubro.  Durante reunião dos membros do JPS, 
realizada em 30 de setembro, foi realizado um sorteio e os contemplados 
foram: Débora Salomé Móller, mestranda em Engenharia Ambiental; Luí-
sa Pereira de Pinho Tavares, Engenheira Ambiental; Diogo Henrique Oli-
veira Gonçalves, Engenheiro Civil; Déborah de Freitas Melo, Engenheira 
Bioenergética e doutoranda em Saneamento e, Paulo Henrique Bragan-
ça, Engenheiro Civil e coordenador JPS ABES-MG. Também foi sorteada 
uma vaga gratuita para participar do Curso de Perícias Judiciais, que será 
realizado na capital, de 7 a 10 de outubro. Paulo Henrique Bragança foi 
agraciado com a bolsa, fruto de uma parceria, entre a ABES-MG e a Rui 
Juliano Perícias Judiciais, para a divulgação do curso.

Podcasts ampliam divulgação de 
temas ambientais

Com o objetivo de discutir temas ligados aos recursos hídri-
cos, saneamento e meio ambiente foram lançados recentemente dois 
Podcasts. O podcast é um formato de áudio, que se assemelha a um 
programa de rádio, mas que pode ser acessado a qualquer momento 
pela internet. Em 20 de agosto, a Agência Nacional de Águas (ANA) 
disponibilizou seu primeiro arquivo sobre “Comitês de Bacias”, com 
a participação do superintendente de Apoio ao Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, Humberto Gonçalves, e do 
superintendente de Implementação de Programas e Projetos, Tibério 
Pinheiro. No início de outubro, foi lançado o podcast “H2O”, ideali-
zado e produzido pelo Analista Fiscal e de Regulação de Serviços de 
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário da ARSAE-MG, 
Lucas Marques Pessoa. O primeiro episódio é uma conversa com o 
engenheiro, professor da UFMG, especialista em tratamentos anae-
róbios de esgoto e coordenador do projeto ETEs Sustentáveis, Carlos 
Augusto de Lemos Chernicharo. Ouça em: www.abes-mg.org.br 


