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ABES-MG faz balanço das atividades de 2020
Os membros da diretoria e conselhos da ABES-MG reuniram-se de forma online, em 15 de dezembro, para um balanço das atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2020. O presidente, Rogério Siqueira, relembrou as principais ações e eventos afetados pela
pandemia de covid-19, e que levaram a ABES a inovar no formato
online. Em seguida, agradeceu o empenho e a dedicação de todos os
envolvidos nas representações, junto aos conselhos, comitês, Câmaras
Temáticas e aos Jovens Profissionais do Saneamento. Agradeceu ainda a confiança dos associados, que apesar de todas as dificuldades
enfrentadas no decorrer do ano, mantiveram em dia seu compromisso
com a ABES e contribuíram para viabilizar eventos, seminários, debates e cursos. Após propor alguns planos para 2021, finalizou pedindo
apoio de todos para que a ABES-MG continue sendo sempre atuante.
Saiba mais sobre as atividades de 2020 em: www.abes-mg.org.br

ABES lança Fitabes edição 2021

Em 15 de dezembro, a ABES realizou de forma online, o
pré-lançamento da Edição 2021 da Fitabes – Feira Internacional de
Tecnologias de Saneamento Ambiental, que será transmitida pelo
canal da ABES no YouTube. A Fitabes será realizada juntamente com
o 31º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, de
17 a 20 de outubro de 2021, em Curitiba, Paraná, apresentando
as mais recentes inovações tecnológicas do setor de saneamento
inseridas no contexto das cidades inteligentes. Esta edição terá como
tema central “Cidades Inteligentes conectadas com o saneamento e
o meio ambiente: desafio dos novos tempos”. O Congresso da ABES
é o mais importante evento de saneamento e meio ambiente do
Brasil. Há mais de cinco décadas reúne, discute, planeja e integra
ações de forma a vencer os desafios da universalização do saneamento, visando à proteção do meio, à saúde e bem estar de todas
as pessoas, por meio da participação de grandes especialistas do
setor, pesquisadores, profissionais e estudantes, conectando órgãos
públicos e privados, empresas e organizações sociais à ciência,
pesquisa e inovação tecnológica. Saiba mais: www.abes-mg.org.br

14º SNRS abre
inscrições
e divulga
programação
preliminar
Foi publicado no site do 14º Seminário Nacional
de Resíduos Sólidos
da ABES a programação preliminar, o
resultado dos trabalhos técnicos aprovados e os valores
de inscrição no
evento. O seminário ocorrerá na modalidade online, de
16 a 18 de março
de 2021, e avaliará o cenário recente
dos resíduos no Brasil, considerando a
política nacional,
as alterações do
marco legal do sa- Presença confirmada de Carlos
neamento, a ges- Manuel Martins
tão dos resíduos
durante a pandemia da covid-19 e as diretrizes internacionais para atingir
as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU. Outra novidade dessa edição será a realização do I
Painel Internacional de Resíduos Sólidos, que trará experiências exitosas de todos os países da América Latina e Caribe
na gestão dos resíduos durante a pandemia de covid-19.
Também está confirmada a participação do ex-Secretário
de Estado do Meio Ambiente de Portugal, Carlos Manuel
Martins, que ministrará a palestra magna durante a abertura.
Confira os detalhes em: www.snrs.com.br

A ABES-MG
deseja Boas Festas!
Após um ano de intenso trabalho em prol do
saneamento ambiental, a ABES-MG agradece a
participação de todos os envolvidos em suas atividades
durante 2020. Comunicamos que a ABES-MG estará em
recesso de 23 de dezembro a 3 de janeiro, retomando as
atividades em 4 de janeiro de 2021.
Boas festas e um ano novo com mais saúde e
saneamento!
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