
ANA seleciona Secretaria Executiva para CBH Grande
Está aberta a seleção de organização da sociedade civil (OSC) interessada em exercer a função de secretaria executiva do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande). O edital de seleção estará disponível até 9 de novembro e o link de acesso 
está em: www.abes-mg.org.br A OSC selecionada deverá instalar e operacionalizar o escritório de apoio ao CBH Grande, em Poços de 
Caldas (MG), onde fica a sede do Comitê, o que inclui montagem de estrutura física e de pessoal. A organização deverá realizar ações 
para o funcionamento do colegiado e apoiar ações de implementação do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Grande, 
aprovado em 2017, que contém diretrizes e ações para gestão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica. Deverá implementar ações 
de comunicação e de mobilização social para estimular a participação da sociedade da região, nos assuntos pertinentes e prestar apoio 
à realização do processo eleitoral para a renovação dos membros do comitê. A iniciativa visa prover o CBH Grande de estrutura funcional 
e apoio institucional para permitir que o colegiado delibere sobre temas relevantes para a bacia. 
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ABES assina carta aberta pela governança 
das águas

A ABES, juntamente com outras 12 organizações técnicas, científi-
cas e da sociedade civil, lançaram, em 22 de outubro, Carta Aberta por 
uma Agenda Nacional de Recursos Hídricos e fortalecimento da Governança 
das Águas. Em função das modificações ocorridas no cenário institucional e 
político brasileiro, com interface direta à governança hídrica, as instituições 
consideram essencial promover essa Agenda e se dispõem a contribuir com o 
novo Sistema de Recursos Hídricos, de modo a garantir a segurança hídrica 
da população, das atividades produtivas e dos ecossistemas. Manifestam-se 
ainda pelo alinhamento dos ingressantes à Diretoria Colegiada da ANA com 
os novos desafios e com a manutenção das conquistas e avanços alcança-
dos. A integra da Carta Aberta, subscrita pela: ABES, Associação Brasileira 
de Recursos Hídricos (ABRhidro); Associação Brasileira de Águas Subterrâ-
neas (ABAS); Rede Brasileira de Organismos de Bacia (REBOB); Observató-
rio da Governança das Águas (OGA); Brasil Fundação SOS Mata Atlântica; 
The Nature Conservancy (TNC); Instituto Trata Brasil; Instituto Democracia e 
Sustentabilidade (IDS); Associação Águas do Nordeste (ANE); Associação 
Paulista de Geólogos (APG); Instituto Água Sustentável; e Federação Brasilei-
ra de Geólogos (Febrageo), está em www.abes-mg.org.br 

Sabatina aprova novo diretor da ANA
 A Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado Federal apro-

vou, por unanimidade, em 19 de outubro, a indicação de Vitor Eduardo de 
Almeida Saback, para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de 
Águas e Saneamento (ANA). Agora, a indicação para a vaga ocupada por 
Ney Maranhão, até julho de 2019, será deliberada pelos senadores no Ple-
nário. Saback é graduado em Administração pela Universidade de Brasília 
(UnB) e pós-graduado em Finanças e Mercado de Capitais, pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). Trabalhou na Caixa Econômica Federal, no Ministério 
Público da União, na Secretaria de Relações Institucionais do gabinete do 
procurador-geral da República e na subchefia de Assuntos Parlamentares da 
Secretaria de Governo da Presidência da República. Desde 2019, exerce 
a função de assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, nas 
demandas que tenham relação com o Congresso Nacional. Ele ainda atua 
como conselheiro de administração da Companhia Imobiliária de Brasília 
(Terracap), cargo ao qual deverá renunciar se assumir a diretoria da ANA.

Cidades inteligentes e sua relação com a água

ABES realiza 
III Simpósio 
Internacional de 
Reuso de Água

A Seção Paraná da Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), com apoio 
da Diretoria Nacional, realizará, de 16 a 23 de no-
vembro, o III Simpósio Internacional de Reuso de Água. 
Com o tema: “Cidades inteligentes e sua relação com 
a água” esta edição do evento será totalmente online, 
por meio do programa ABES Conecta (transmitido ao 
vivo no YouTube). As palestras abordarão: Reuso de 
água como instrumento de gestão em cidades inteli-
gentes; Visão geral do reuso de água no Brasil; Poten-
cialidades e barreiras da implementação do reuso no 
Brasil; A evolução e os cases de sucesso do reuso de 
água no contexto internacional; Bioeconomia e reuso 
de água; Por que no Brasil o reuso não se desenvolveu 
de forma sistêmica? Reuso descentralizado, estudo de 
caso predial; O que precisamos para ter segurança no 
reuso (legislação, monitoramento), quem deve contro-
lar? Quem deve estar envolvido no sistema? As inscri-
ções são gratuitas e o link está em nosso site: www.
abes-mg.org.br Confira a programação completa e 
participe!


