
Nota conjunta sobre novo marco regulatório do saneamento 
Em 23 de outubro, a ABES e outras entidades manifestaram-se favoráveis ao aperfeiçoamento do marco legal que rege o sanea-

mento básico, reconhecendo a necessidade de se criar um ambiente que garanta a universalização do acesso aos serviços para todos os 
brasileiros. Contudo, após os debates da Comissão Especial que analisa o PL 3.261/2019 e a apresentação do relatório pelo deputado 
Geninho Zuliani as entidades se posicionaram pela rejeição do relatório, que trará insegurança jurídica e consequente desestruturação do 
setor ao eliminar a possibilidade de formalização de contratos de programa, representando risco ao exercício da titularidade municipal. Desse 
modo, declararam apoio ao Voto em Separado do deputado Fernando Monteiro, que abre possibilidades de alcançar a universalização do 
saneamento. Além da ABES, assinam a nota conjunta a ABAR; ABM; AESBE; Assemae; Fisenge; FNU; FNP; FNSA; FENATEMA; ONDAS. 
No dia 4 de novembro, às 19 horas, a ABES-MG promoverá um debate sobre o tema, em Belo Horizonte, com a presença do presidente da 
ABES Nacional, Roberval Tavares. Venha participar! Informações em: www.abes-mg.org.br 

Seminário Nacional reúne mais de 250 especialistas em BH

Gestão de 
Perdas de Água 
e Eficiência 
Energética

Nos dias 15 e 16 de outubro, Belo Horizonte sediou 
o 6º Seminário Nacional de Gestão de Perdas de Água e Efi-
ciência Energética. O evento realizado pela ABES Nacional, 
em parceria com a ABES-MG, reuniu mais de 250 especia-
listas, de todas as partes do país para debater experiências 
práticas sobre o enfrentamento às perdas de água e ganho de 
eficiência energética nos sistemas de abastecimento. O pre-
sidente da ABES-MG, Rogério Siqueira, compôs a mesa de 
abertura ao lado do presidente da Copasa, Carlos Eduardo 
Tavares, do coordenador da Câmara Temática de Gestão de 
Perdas e Eficiência Energética da ABES, Ricardo Rover, do sub 
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
Anderson Aguilar, Ricardo Aroeira, diretor de Gestão de Águas 
Urbanas da Prefeitura de BH e Antônio Claret, diretor da Agên-
cia Reguladora de Serviços de Água e Esgotos (Arsae-MG). O 
encontro, que reuniu gestores públicos e privados, professores, 
pesquisadores e estudantes da área de saneamento ambiental, 
discutiu aspectos técnicos, procedimentos, tecnologias e ma-
teriais que auxiliam na redução das perdas de água e ganho 
energético. Saiba mais: www.abes-mg.org.br 
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Inscrições abertas: Curso Introdução ao 
Software Epanet

A ABES-MG está com inscrições abertas para o Curso Introdução ao 
Software Epanet, que será realizado em Belo Horizonte, nos dias 21 e 22 de 
novembro de 2019. O objetivo do curso é fornecer uma visão abrangente 
dos conceitos mais importantes na modelagem hidráulica, através do uso de 
ferramentas computacionais. A formação oferece conhecimento sobre todas 
as funcionalidades do programa EPANET para a modelagem hidráulica das 
redes de transporte e distribuição de água sob pressão. O aluno aprenderá 
como alimentar corretamente o programa com dados como, elementos da 
rede de distribuição, cartografia, demandas, pontos de consumo e outros. 
Além de utilizar o EPANET como ferramenta para atingir a capacidade de 
análise de modelos de redes de distribuição de água, depurando erros e 
obtendo resultados numéricos e gráficos a respeito do comportamento da 
rede de distribuição. As vagas são limitadas e o investimento é de R$ 980,00 
para sócios da ABES e de R$ 1.200,00 para não sócios. Mais informações: 
abesmg@abes-mg.org.br ou (31) 3224- 8248.

Atividades dos representantes da ABES 
em outubro

Em 4/10, Maeli Estrela Borges e Izabel Andrade reuniram-se com a 
COPAGRESS; em 5/10, reunião de diretoria e conselhos da ABES-MG; em 
9/10 Fátima Gouvêa participou do I Seminário sobre Conselho Consultivo do 
Parque Estadual Serra do Sobrado e Valter Vilela de reunião do CBH Rio das 
Velhas; em 10/10, Leonardo Sousa reuniu-se com CBH Médio Rio Grande; em 
11/10, Rogério Siqueira e Flávia Mourão reuniram-se com Denise Monteiro no 
CREA-MG; em 14/10, Pegge Sayonara reuniu-se com a comissão CE P2R2 
Minas; dias 15 e 16/10 vários associados participaram do 6º Seminário de 
Gestão de Perdas e Eficiência Energética da ABES; em 21/10, Rogério Siquei-
ra reuniu-se com o diretor da BRAESP Energia, Aiert Ostolaza; em 22/10, Pe-
gge Sayonara reuniu-se com o COMUSA; em 23/10, Márcio Pedrosa, Valter 
Vilela e José Nelson Machado participaram de reunião conjunta dos conselhos 
administrativo e fiscal da Agência Peixe Vivo; em 24/10, Samir Abud Mauad 
reuniu-se com a Câmara de Atividades de Infraestrutura de Energia, Transporte, 
Saneamento e Urbanização (CIF/COPAM); e em 25/10, reunião dos mem-
bros da Câmara Temática de Resíduos Sólidos da ABES-MG.


