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ABES participa de estruturação do PESB
A ABES participou, em 28 de dezembro de 2020, jun-

tamente com outras entidades que atuam em pautas energéticas 
e sanitárias, de reunião conduzida pela Subsecretaria de Gestão 
Ambiental e Saneamento (SUGES). O objetivo foi discutir critérios 
para a gestão compartilhada dos Resíduos Sólidos Urbanos entre 
os municípios. Participaram a Diretora Sudeste da ABES, Célia 
Rennó, o presidente da ABES-MG, Rogério Siqueira, e a coorde-
nadora da Câmara Temática de Resíduos Sólidos, Flávia Mou-
rão. Foi apresentado às entidades um questionário de validação 
sobre a viabilidade, tanto técnica quanto econômica, de agrupar 
os municípios para a gestão compartilhada. No intuito de reunir 
subsídios, em 6 de janeiro, foi realizada uma reunião com outros 
membros da Câmara Temática para apresentação do questioná-
rio. Segundo Flávia Mourão, apesar do formulário não se apro-
fundar muito no tema é fundamental que a ABES-MG, por meio de 
seu corpo técnico, proponha melhorias relevantes. As sugestões 
foram entregues à SUGES, em 8 de janeiro, e uma nova reunião 
para expor as propostas está marcada para 20 de janeiro. 

Inscrições abertas para o XIX SILUBESA
Estão abertas as inscrições para a XIX Edição do Simpósio 

Luso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (SILUBESA), 
que será realizado presencialmente nos dias 26, 27 e 28 de 
agosto de 2021, na cidade de Recife-PE. O adiamento do SILU-
BESA, previsto para 2020, foi provocado pelo surto de coronaví-
rus no Brasil e no mundo, e uma série de Portarias do Ministério da 
Saúde, Governos Estaduais e Prefeitura do Recife, com restrições 
para prevenção a Covid-19. Ao longo de 30 anos, o evento atin-
giu reconhecido prestígio por constituir um espaço privilegiado de 
transferência de conhecimento e discussão de questões essenciais 
para o avanço da engenharia sanitária e ambiental em ambos os 
países. Acesse: www.abes-mg.org.br e saiba mais sobre o even-
to, hospedagem, programação preliminar e inscrições. Participe!

Formulário de contribuições está disponível para o 
cidadão

Plano Estadual 
de Saneamento 
Básico inicia 
diagnóstico

O Plano Estadual de Saneamento Básico (PESB), 
documento que vai nortear as políticas e programas 
voltados para o setor em Minas Gerais, encontra-se 
na fase de Diagnóstico da Situacional Preliminar. Esse 
é o primeiro dos cinco produtos que serão apresenta-
dos pela Companhia Brasileira de Projetos e Empreen-
dimentos (Cobrape). A empresa foi contratada pela 
SEMAD por meio licitatório, através da Subsecretaria 
de Gestão Ambiental e Saneamento (SUGES), para a 
executar o PESB. Concluído o diagnóstico, serão rea-
lizadas as Pré-Conferências Regionais, em seguida o 
Diagnóstico Situacional Consolidado e Prognóstico, a 
Conferência Estadual, e apresentação da Versão Preli-
minar do PESB-MG. A expectativa é concluir o plano 
em 18 meses. Para que a população possa fazer co-
mentários e sugestões, durante todo o processo de ela-
boração do Diagnóstico Preliminar encontra-se disponí-
vel no site da SEMAD um formulário de contribuições. 
Saiba mais e contribua: www.abes-mg.org.br 

14º SNRS terá desafio para startups
Está disponível no site do 14º Seminário Nacional de Resíduos Sólidos da ABES a programação preliminar, o re-

sultado 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 saneamento, a gestão dos resíduos durante a pandemia da covid-19 e as diretrizes interna-
cionais para atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Outra novidade dessa edição será 
a realização do Pitch Day Startups – Desafio do Saneamento com foco em resíduos sólidos. A proposta partiu dos Jovens 
Profissionais do Saneamento (JPS) e recebeu o apoio da Câmara Temática da ABES que trata de Inovação e Tecnologia da 
Informação. O regulamento será divulgado nos próximos dias, juntamente com o prazo de inscrições. O desafio de Startups 
vai mobilizar empresas, investidores e principalmente empreendedores que buscam oportunidades no segmento. O 14º 
SNRS também trará o I Painel Internacional de Resíduos Sólidos, com as experiências exitosas dos países da América Latina 
e Caribe na gestão dos resíduos durante a pandemia de covid-19. Saiba mais:  www.snrs.com.br 


