
Rogério Siqueira agradeceu a participação e o empenho de todos

ABES-MG faz 
balanço das 
atividades de 2019

Os membros da diretoria e conselhos da ABES-MG reuni-
ram-se, em 9 de dezembro, para um balanço das atividades desen-
volvidas durante o ano de 2019. O presidente, Rogério Siqueira, 
relembrou as principais ações e eventos. Em seguida, agradeceu 
o empenho e a dedicação de todos os envolvidos nas representa-
ções, junto aos principais conselhos, comitês, câmaras temáticas e 
aos Jovens Profissionais do Saneamento. Agradeceu também a con-
fiança dos associados, que reelegeram a diretoria para o mandato 
2019/2021, e aos diversos parceiros que ajudaram a viabilizar 
eventos, seminários, debates e cursos. Após propor alguns planos 
para 2020, finalizou pedindo apoio de todos para que a ABES-
-MG continue sendo sempre atuante.
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Principais destaques de 2019
Rogério destacou o esforço empreendido pela 

ABES, em 2019, para sensibilizar a sociedade, pre-
feitos, deputados e gestores municipais, sobre os pro-
blemas da proposta que altera o marco legal do sa-
neamento. Foram realizadas dezenas de palestras e 
participações em eventos para abordar o assunto, além 
de intensa campanha de divulgação. A ABES-MG tam-
bém lançou uma Carta Manifesto se solidarizando com 
as vítimas, familiares e a população de Brumadinho, 
após o desastre ocorrido, em 25 de janeiro, com a 
barragem de rejeitos da Vale. Na carta, a ABES-MG 
sugere diversas ações. Dentre elas, a valorização dos 
técnicos da engenharia, que atuam no setor público, 
e a garantia de que recursos para as ações emergen-
ciais, de reparação ambiental e indenizações, sejam 
estimadas previamente no planejamento dos empreen-
dimentos. A ABES-MG realizou ainda, os cursos de 
“Projeto, Implantação, Operação e Encerramento de 
Aterros Sanitários” e “Noções de Saneamento Básico”. 
Além do 4º Simpósio de Wetlands Construídos e o 6º 
Seminário Nacional de Gestão de Perdas e Eficiência 
Energética. Confira o balanço completo das atividades: 
www.abes-mg.org.br 

Governo lança programa de 
saneamento rural

O Governo Federal lançou, em 3 de dezem-
bro, o Programa Saneamento Brasil Rural para atender 
pequenas comunidades rurais, ribeirinhas, indígenas e 
quilombolas. O objetivo é retirar do papel o plano de 
metas de universalização do saneamento no campo, 
beneficiando 40 milhões de pessoas, em até 20 anos. 
A ex-presidente da ABES-MG e coordenadora da Câ-
mara Temática de Saneamento Rural da ABES, Mônica 
Bicalho, participou da solenidade, em Brasília, a con-
vite da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). O 
coordenador adjunto da Câmara, Helder Cortez, tam-
bém participou do evento no Palácio da Alvorada, que 
contou com a presença do Presidente da República, Jair 
Bolsonaro. As ações terão início em 2020 e a previsão 
é investir quase R$ 219 bilhões, que sairão dos cofres 
federal, estaduais, municipais e da iniciativa privada. 
Mônica salienta que o Programa é resultado de um tra-
balho coletivo, fruto da articulação de instituições vin-
culadas às três esferas de governo e à sociedade civil 
organizada. Leia mais: www.abes-mg.org.br 

A ABES-MG 
deseja Boas Festas!

Após um ano de in-
tenso trabalho em prol do 
saneamento ambiental, 
a ABES-MG agradece 
a participação de 
todos que estiveram 
envolvidos em suas 
atividades durante 
2019. Comunica-
mos que a ABES-
-MG estará em 
recesso de 21 de 
dezembro a 5 de 
janeiro, retomando 
as atividades em 6 de 
janeiro de 2020.

Boas festas e um 
ano novo próspero em saúde 
e saneamento!


