
Arsae-MG tem novo diretor geral
Antônio Claret assumiu o cargo de diretor-geral da Arsae-MG, após passar por processo seletivo, promovido pelo programa Transfor-

ma Minas, e ter sua nomeação publicada no Diário Oficial do Estado, de 18 de dezembro de 2019. Desde que assumiu o cargo de diretor, 
em abril, Claret tem buscado dar visibilidade à Agência, fazendo com que a sociedade conheça o papel da regulação para a melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos. A transparência e a busca por maior protagonismo das agências reguladoras serão as bandeiras defendidas 
por ele em sua gestão. “Com a chegada do Novo Marco Regulatório do Saneamento, as agências reguladoras crescem em protagonismo na 
busca da universalização do tratamento de água e esgoto em Minas Gerais”, disse. Antônio Claret é advogado, foi presidente da FIEMG Jovem, 
procurador-geral do legislativo de Ribeirão das Neves e Subsecretário de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Em nome da ABES-MG, 
o presidente Rogério Siqueira parabeniza a Arsae-MG pela nova direção. “A ABES sempre contribuiu com as discussões e decisões referentes a 
regulação do setor e tem a Arsae-MG como importante parceira em eventos e seminários. Esperamos que, com a aprovação da nova legislação 
e a nova gestão da Agência, possamos continuar essa parceria, que tantos frutos produziram nos últimos 2 anos”, destacou.

Belo Horizonte sedia Seminário Nacional de Resíduos Sólidos

Salve 
essa data 
na sua 
agenda

De 23 a 25 de junho de 2020, Belo Horizonte 
sediará o 14º Seminário Nacional de Resíduos Sólidos. 
Realizado pela ABES, por meio da Câmara Temática 
de Resíduos Sólidos, o evento tem o apoio da CTRS da 
ABES-MG. O Seminário se propõe a avaliar o cenário 
dos resíduos sólidos no Brasil, considerando as diretri-
zes estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), e reunir subsídios para aprimorar a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que com-
pleta dez anos. Durante três dias, especialistas de todo 
o país compartilharão experiências, soluções e conhe-
cerão novas tecnologias. A 14ª edição abordará temas 
como a gestão e o gerenciamento; tecnologias e rotas 
de tratamento dos resíduos sólidos urbanos; implantação 
de aterros sanitários e encerramento de lixões; participa-
ção social; regulação e financiamento em sistemas de 
resíduos sólidos; coleta seletiva; logística reversa e parti-
cipação das associações e cooperativas de catadores. 
Além das palestras e painéis haverá a apresentação de 
trabalhos técnicos, espaço comercial e visitas técnicas. 
As inscrições para o envio de trabalhos técnicos vai até 
3 de março. Confira: http://snrs.com.br/ 
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Prêmio Jovem da Água de Estocolmo
Está aberto, até 22 de março de 2020, o processo seletivo de 

projetos candidatos à participação na etapa brasileira do Stockholm Junior 
Water Prize 2020. A competição recebe inscrições de projetos relacio-
nados à água, com significância ambiental, científica, social ou tecnoló-
gica. No Brasil, a promoção do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo 
é da ABES, por meio do Programa Jovens Profissionais do Saneamento 
(JPS). A finalidade do Prêmio é congregar jovens inovadores, incenti-
var seu interesse continuado em água e sustentabilidade e reconhecer 
o mérito de iniciativas de destaque. O vencedor representará o Brasil 
na final internacional, durante a Semana Mundial da Água de Estocol-
mo, na Suécia, em agosto de 2020. O Stockholm Junior Water Prize é 
uma competição promovida pelo Stockholm International Water Institute 
(SIWI), desde 1997. Desenvolvido em duas etapas, a  nacional, reali-
zada simultaneamente em cada país credenciado como organizador, e 
a etapa internacional, a se realizar em Estocolmo, sob responsabilidade 
do SIWI. Saiba mais: www.abes-mg.org.br 

Inscrições abertas para o XIX Silubesa 2020
Estão abertas as inscrições para 19ª edição do Simpósio Luso-

-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (SILUBESA), que será reali-
zado em Recife/PE, entre os dias 27 e 29 de abril de 2020. O simpósio, 
que acontece alternadamente no Brasil e em Portugal, a cada dois anos, 
é uma promoção da ABES em parceria com a Associação Portuguesa 
de Recursos Hídricos (APRH) e Associação Portuguesa de Engenharia Sa-
nitária e Ambiental (APESB). Este evento, ao longo de 30 anos, atingiu 
reconhecido prestígio por constituir um espaço privilegiado de transferên-
cia de conhecimento e debate de questões essenciais para os avanços 
da Engenharia Sanitária e Ambiental e áreas afins, em ambos os países. 
Voltado a engenheiros, técnicos, consultores, pesquisadores, acadêmicos, 
especialista e estudantes do setor de saneamento, o SILUBESA tem por 
objetivo possibilitar a atualização técnica-científica, de profissionais e es-
tudantes, dos países de língua portuguesa. Acesse: www.abes-mg.org.br


