
Governo seleciona projetos de concessões de RSU
O Governo Federal lançou, em 16 de abril, um Chamamento Público para seleção de consórcios interessados em utilizar 

recursos da Caixa Econômica Federal para a estruturação de projetos de concessões no setor de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) de 
origem domiciliar.  De modo a contribuir com o acesso aos recursos federais a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Semad) está desenvolvendo, junto aos consórcios intermunicipais, a atualização dos diagnósticos regionalizados 
da gestão de RSU. A Secretaria oferecerá apoio técnico aos consórcios interessados em participar do edital, de modo a promover 
políticas de incentivo à gestão compartilhada dos resíduos sólidos urbanos. Os interessados poderão enviar propostas até o dia 17 
de julho de 2020. As propostas selecionadas receberão auxílio técnico e financeiro do governo federal para estruturação, licitação e 
concessão dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos. O link para o edital e formulário de cadastramento das propostas está 
disponível em nosso site: www.abes-mg.org.br 

Inundações e projetos para mitigação são temas do 
ABES Conecta

ABES-MG realiza 
webinar sobre 
drenagem 
urbana

A ABES lançou, em 14 de abril, o Programa ABES 
Conecta. A finalidade desse projeto é realizar uma série de 
webinars para levar informações técnicas consistentes, sobre 
o setor de saneamento, a um público amplo e qualificado. 
Sucesso de participação o ABES Conecta já discutiu: ‘As 
operadoras de saneamento e a pandemia de Covid-19’; 
‘Como o Sars Cov-2 tornou-se tão infectante’; ‘Pandemia 
Covid-19 e impactos jurídicos e regulatórios’; dentre outros. 
Integrando-se a essa nova realidade a ABES-MG está pre-
parando seu primeiro webinar. Em pauta, as inundações e 
os projetos para prevenção e mitigação dos danos. Para 
abordar as principais questões da engenharia no quesito 
drenagem urbana, a ABES-MG recebe os engenheiros 
Weber Coutinho e André Aroeira, da Secretaria de Obras 
da Prefeitura de Belo Horizonte. O encontro será online, 
no dia 20 de maio, às 16 horas, e terá a mediação do 
coordenador da Câmara Temática de Drenagem Urbana e 
Gestão de Águas Pluviais da ABES, Luiz Fernando Orsini de 
Lima Yazaki, e participação do presidente da ABES-MG, 
Rogério Siqueira. Participe! Acesse: www.abes-mg.org.
br, inscreva-se e assista as edições anteriores.
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ABES-MG terá quatro representantes nos 
Conselhos da ABES-DN

A Diretoria Nacional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (ABES) está em processo eleitoral, desde 7 de fevereiro, para preenchi-
mento dos cargos nos Conselhos Diretor, Fiscal e Diretoria Nacional, para o biênio 
2020/2022. Com destacada relevância, a ABES-MG foi convidada a compor 
a chapa e contará com quatro representantes na nova estrutura. A engenheira e ex-
-presidente da ABES-MG, Célia Regina Alves Rennó, foi indicada, pelo presidente 
da Copasa, Carlos Eduardo Tavares de Castro, para ser a nova Diretora Regional 
Sudeste. Para compor o Conselho Diretor foram indicados os engenheiros Nelson 
Cunha e Pegge Sayonara, e para Diretor da Juventude, Witan Silva, um dos 
coordenadores do Programa Jovens Profissionais do Saneamento (JPS/MG). O 
presidente da ABES-MG, Rogério Siqueira, parabenizou os indicados à nova 
gestão e agradeceu a contribuição dos representantes mineiros que estiveram a 
frente do conselho diretor na gestão que se encerra. São eles, Fernando Antônio 
Jardim, José Antônio da Cunha Melo, Maria Cristina Schembri, e o engenheiro e 
ex-presidente da ABES-MG, Márcio Pedrosa, atual diretor Regional Sudeste.

ABES-MG participa de reunião CIF Rio Doce
Em 15 de abril, a engenheira Flávia Mourão do Amaral, participou por 

videoconferência, da 43ª Reunião da Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos e 
Segurança Ambiental (CT-GRSA) do CIF Rio Doce, onde representa o comitê CBH 
Doce, por indicação da ABES-MG.  A Câmara foi criada para subsidiar tecnica-
mente o Comitê Inter federativo (CIF) na análise e acompanhamento dos programas 
socioambientais e socioeconômicos para recuperação, mitigação, remediação e 
reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, perten-
cente ao Complexo Minerário de Germano, em Mariana/MG. Tais programas 
constam do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), estabelecido 
no âmbito da Ação Civil Pública, ajuizada contra a Samarco e acionistas. Segundo 
Flávia, a reunião contou com a participação de mais de 40 pessoas, simultanea-
mente. Através da plataforma Microsoft Teams, foi possível a manifestação dos par-
ticipantes, a visualização das apresentações e o compartilhamento de documentos. 
A pauta contemplou a análise de duas notas técnicas, um relatório de entregas e 
esclarecimentos da Fundação Renova sobre o impacto da Covid-19 no andamento 
das ações. Leia mais detalhes sobre a reunião: www.abes-mg.org.br 


