
Agenda dos representantes em março
Em 3 de março de 2020, membros da diretoria e conselhos reuniram-se na ABES-MG;  em 4/3, Heloisa Greco, partici-

pou de reunião do CBH Pará; em 10/3, Rogério Siqueira reuniu-se com o Comusa-BH e membros da comissão organizadora do 
14º Seminário de Resíduos Sólidos reuniram-se por videoconferência; em 11/3, Rogério Siqueira participou da reunião do Copam, 
onde foram empossados os 108 conselheiros para o mandato 2020/2022; em 12/3, Maria do Carmo Varella reuniu-se com o 
CBH Pomba e Muriaé; em 13/3, Flávia Mourão reuniu-se com a Câmara Temática de Resíduos Sólidos da ABES-MG e, Rodrigo 
Polizzi, participou de reunião do Conselho Curador da Feam, onde a ABES-MG foi eleita para o mandato 2020/2022; em 16/3, 
Márcio Pedrosa participou de assembleia geral da agência de bacia AGB Peixe Vivo e a ABES-MG adotou o sistema de trabalho 
home office; em 18/3, Flávia Mourão participou de reunião da Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos e Segurança Ambiental do 
Comitê Interfederativo CIF do Rio Doce. Outras participações, como Congresso da Assemae, reunião dos presidentes da ABES, em 
São Paulo, e homenagem da Ponto Terra ao presidente Rogério Siqueira, foram canceladas em virtude da pandemia COVID-19.

Medidas visam reduzir a propagação do vírus COVID-19 

ABES cancela 
eventos em 
virtude da 
pandemia                                                                                       

Diante do surto de coronavírus (COVID-19) que afeta 
o país, e das decorrentes normativas e orientações do Ministé-
rio da Saúde, governos estaduais e municipais, a Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) suspen-
deu, por tempo indeterminado, a realização de vários eventos 
programados para o primeiro semestre. Foram cancelados o III 
Simpósio Ranking ABES da Universalização do Saneamento, 
edição 2020, que seria realizado em São Paulo, em 31 de 
março; o XIX Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária 
e Ambiental (SILUBESA), que aconteceria em Recife, de 27 
a 29 de abril; e o 14º Seminário Nacional de Resíduos Só-
lidos, marcado para 23 a 25 de junho, em Belo Horizonte. 
Em virtude das recomendações a ABES Nacional e a ABES-
-MG também adotaram a rotina de trabalho em home office, 
desde o dia 16 de março. A todos os inscritos, palestrantes 
e coordenadores de painel, a ABES informa que a inscrição 
feita e paga está garantida. Aos autores que submeteram seus 
trabalhos técnicos, a entidade informa que estão devidamente 
salvos para análise e seleção tão logo sejam agendadas as 
novas datas dos eventos. Para o Seminário de Resíduos Sóli-
dos, informamos que um novo cronograma e prazo para envio 
de trabalhos técnicos será definido. 

ABES-MG -  RUA SÃO PAULO, 824, 14º ANDAR - BELO HORIZONTE, MG - CEP 30170-131 - FONE: (31) 3224 8248
E-MAIL: abesmg@abes-mg.org.br – abes-mg@abes-dn.org.br – www.abes-mg.org.br

Ano 11/número 274 - 1º a 15 de abril de 2020

ABES lança recomendações sobre 
Covid-19 e gestão de resíduos

Cumprindo sua missão de compartilhar conhecimento para o 
desenvolvimento do saneamento ambiental, e ajudar a esclarecer dúvi-
das sobre a epidemia de coronavírus (COVID-19) que afeta o Brasil, a 
ABES lançou dois guias de recomendações. Um aborda os principais 
sintomas e cuidados para se prevenir da doença e o outro aborda a 
gestão dos resíduos sólidos durante a situação de pandemia. Por meio 
de suas Câmaras Temáticas Nacionais de Resíduos Sólidos, Saúde Am-
biental e Comunicação, e a colaboração de integrantes da Comissão 
de Estudos Especiais de Resíduos de Serviços de Saúde, da Associa-
ção de Normas Técnicas (CEE129 ABNT), disponibilizou em seu site 
o documento de 12 páginas com “Recomendações para a gestão de 
resíduos em situação de pandemia por Coronavírus (COVID-19)”. Os 
guias também estão disponíveis em: www.abes-mg.org.br 

Governo Federal inicia a coleta de 
dados do SNIS

O Governo Federal deu início, em 31 de março, à coleta 
de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS), ano de referência 2019. Os prestadores de serviços deverão 
enviar as informações até 25 de maio. Essa é a primeira etapa da 
construção dos diagnósticos anuais e o preenchimento dos dados é 
de responsabilidade do prestador dos serviços, seja ele a prefeitura 
municipal, autarquias, companhias estaduais ou empresas privadas. 
As informações devem ser preenchidas no sistema coordenado pelo 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). A coleta de dados 
do SNIS, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento (SNS), é 
um processo contínuo e tem alcançado um número relevante de loca-
lidades. A amostra atual reúne indicadores sobre o abastecimento de 
água em 5.146 municípios (92,4% das cidades brasileiras) e sobre o 
saneamento básico em 4.050 municípios (72,7% do total).  O diag-
nóstico é um importante instrumento de gestão para políticas públicas 
e o relatório de 2019 deverá ser publicado em dezembro de 2020. 
Leia mais: www.abes-mg.org.br


