
Morre o  
ex-presidente  
da ABES-MG, 
Fábio Avelar
A ABES-MG 

lamentou o faleci-
mento do engenheiro 
civil, Fábio Lúcio Ro-
drigues Avelar, em 26 
de janeiro de 2021. 
Fábio Avelar foi pre-
sidente da Seção Mi-
nas Gerais da ABES 
por dois mandatos 
(1983/1985 e 
1985/1987) e fez 
parte da diretoria e 
conselhos em muitas 
outras gestões. Ao 
longo de sua trajetó-
ria, o engenheiro na-
tural de Lagoa Santa, 
deu importante contri-
buição ao saneamen-
to e questões ambien-
tais. Nascido em 29 de abril de 1949, Fabinho, como 
era carinhosamente chamado pelos colegas, trabalhou 
muitos anos na Companhia de Saneamento, onde ocu-
pou o cargo de Diretor de Operações e Expansão da 
COPASA-MG. Em 1999, trilhou os caminhos da polí-
tica e foi eleito deputado estadual, onde permaneceu 
por três mandatos, até 2011. Nesse período, tornou-se 
membro da Comissão Permanente de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais da Assembleia Legislativa. Fábio tam-
bém foi presidente da Associação Brasileira de Águas 
Subterrâneas (ABAS); diretor presidente da Fundação 
de Seguridade Social de Minas Gerais (Previminas); 
presidente da Fundação Libertas de Seguridade Social 
(Previdência Privada dos Funcionários da COPASA); e 
era membro efetivo do Conselho Deliberativo do Insti-
tuto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas 
Gerais.
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14º Seminário Nacional de Resíduos Sólidos 
terá desafio de Startups

Estão abertas, até 15 de fevereiro de 2021, as inscrições para 
o “Desafio do Saneamento com Foco em Resíduos Sólidos”. O desafio 
de startups está em busca de soluções inovadoras para as temáticas 
de gestão, tratamento e destinação de resíduos. A iniciativa faz parte 
do 14° Seminário Nacional de Resíduos Sólidos da ABES, que acon-
tecerá na modalidade online, de 16 a 18 de março. A chamada 
visa mobilizar startups, empresas e empreendedores para resolução 
de desafios e conversão de oportunidades que o segmento apresenta. 
Os melhores projetos serão apresentados, em 15 de março, no PITCH 
DAY para uma comissão julgadora, via plataforma digital. O júri ava-
liará critérios referentes à aderência ao desafio, potencial de escala, 
empreendedorismo, potencial de inovação e maturidade da proposta 
desenvolvida. Os vencedores receberão instruções de profissionais se-
niores da ABES para que possam acelerar ainda mais seus negócios, 
além da possibilidade de obter financiamento e aporte de capital por 
parte de apoiadores da iniciativa. Conheça o edital inscreva-se e di-
vulgue. www.abes-mg.org.br 

Livro sobre riscos dos RSS será lançado no 
14º SNRS

O livro “Um olhar sobre a coleta de resíduos de serviços de 
saúde e os riscos de infecção pelas hepatites B e C associados” será 
lançado durante o 14º Seminário Nacional de Resíduos Sólidos da 
ABES. A obra, de autoria de Marcos Paulo Gomes Mol, doutor e mes-
tre em Saneamento e Meio Ambiente pela UFMG, será divulgada em 
18 de março, das 12h às 12h20, via plataforma virtual do seminário. 
A publicação trata dos perigos biológicos, químicos e físicos à saúde 
dos trabalhadores envolvidos na coleta, transporte e armazenamento 
de resíduos de serviços de saúde (RSS), que devido às suas caracte-
rísticas, são potenciais fontes de disseminação de agentes etiológicos. 
O trabalho avalia o risco de infecção pelos vírus das hepatites B e C 
inerente à atividade de manuseio de RSS, se comparado ao manuseio 
de resíduos sólidos domiciliares, bem como a percepção dos trabalha-

Engenheiro deu grande 
contribuição ao saneamento

Palestrantes internacionais confirmados para o 14º SNRS
O I Painel Internacional de Resíduos Sólidos, que será realizado durante o 14º Seminário Nacional de Resíduos 

Sólidos da ABES, trará experiências exitosas na gestão dos resíduos sólidos na América Latina e Caribe durante a pandemia 
de covid-19. Especialistas de sete países participarão do Painel, promovido pela ABES, em conjunto com a AIDIS/DIRSA 
(Divisão Técnica de Resíduos Sólidos da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental). Os palestrantes 
trarão as medidas aplicadas em relação à geração, coleta e tratamento de resíduos, regulação dos serviços, impacto na 
saúde dos trabalhadores do segmento e as consequências do processo na sociedade durante a pandemia. Estão confirma-
dos: Argentina: Rosalba Sarafian; Colômbia: Geovanis Arrieta Bernate; El Salvador: Guillermo Ulmaña; México: Gustavo 
Solorzano e Pilar Tello; Peru: Marcos Alegre; Uruguai: Mariana Robano; Equador: Lenin Villalba e Francisco De La Torre; e 
Brasil: Mário Russo e José Alberto da Mata Mendes. A solenidade de abertura contará ainda com palestra magna do ex-
-ministro de meio ambiente de Portugal, Carlos Martins, sobre “O panorama internacional dos resíduos sólidos”.


