
Painel apresenta 
“Panorama 

Internacional dos 
Resíduos Sólidos”

O I Painel 
Internacional de Re-
síduos Sólidos, será 
aberto pela Palestra 
Magna “Panorama 
Internacional dos Re-
síduos Sólidos”, com 
o mestre em Plane-
jamento Regional e 
Urbano de Portugal, 
Carlos Martins. Licen-
ciado em Engenharia 
Civil, Carlos Martins 
ocupou cargos im-
portantes em Portu-
gal, ao longo de sua 
trajetória. De 1996 
a 2002, integrou a 
presidência do Insti-
tuto dos Resíduos do 
Ministério do Am-
biente. Também pre-
sidiu o Conselho de Administração da empresa Águas 
do Alto Minho AS, e ocupou o cargo de Secretário de 
Estado do Ambiente, de 2015 a 2019. O I Painel In-
ternacional, integra a programação do 14º Seminário 
Nacional de Resíduos Sólidos da ABES, que ocorrerá 
na modalidade online, de 16 a 18 de março de 2021. 
Fruto de uma parceria entre a Câmara Temática de Resí-
duos Sólidos da ABES e a DIRSA/AIDIS (Divisão Técnica 
de Resíduos da Associação Interamericana de Engenha-
ria Sanitária e Ambiental), a iniciativa visa compartilhar 
experiências exitosas no enfrentamento do impacto da 
covid-19 sobre os serviços de coleta e tratamento de 
resíduos sólidos urbanos, no Brasil e outros países da 
América Latina e Caribe. Inscrições abertas em: www.
abes-mg.org.br 
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CBH Velhas doa 90 mil mudas de espécies 
florestais nativas

Até o dia primeiro de março de 2021, as prefeituras, órgãos gover-
namentais, cooperativas, ONGs e demais entidades interessadas em retirar 
gratuitamente, mudas de espécies nativas da Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas, podem se candidatar ao chamamento público proposto pelo Comitê. 
As plantas são produzidas no Viveiro Langsdorff, em Taquaraçu de Minas, Mé-
dio Alto Rio das Velhas, por meio de uma parceria entre o Comitê, a empresa 
Arcelor-Mittal e a Agência Peixe Vivo. A parceria produz anualmente cerca 
de 90 mil mudas de espécies florestais nativas. São mais de 60 espécies da 
Mata Atlântica, todas adaptadas ao nosso clima, altitude e pluviosidade, já 
que derivam de sementes coletadas na região. O objetivo principal da parce-
ria entre o Comitê Rio das Velhas e a ArcelorMittal Brasil em torno do viveiro 
é recuperar áreas degradadas, nascentes e matas ciliares da bacia e mitigar 
os gases de efeito estufa decorrentes das emissões geradas no transporte de 
produtos da empresa até seus clientes finais. Acesse e o chamamento público 
e saiba como solicitar as mudas: www.abes-mg.org.br.

Mestrado gratuito em Gestão e Regulação 
de Recursos Hídricos

Estão abertas, até 18 de fevereiro, as inscrições para o Mestrado Pro-
fissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (Pro-
fÁgua). São oferecidas 243 vagas, em 14 universidades públicas. O intuito é 
qualificar esse público para lidar com os desafios complexos da gestão e da 
regulação das águas no Brasil. O curso tem duração de 24 meses e utilizará 
o ensino remoto emergencial para realização das atividades acadêmicas e 
tecnologias de educação a distância (EaD), enquanto perdurar a pandemia 
do novo coronavírus. Criado e fomentado pela Agência Nacional de Águas 
e Saneamento Básico (ANA), desde 2015 o ProfÁgua vem formando, em 
todas as regiões do País, profissionais nas diversas temáticas que envolvem 
os recursos hídricos, aprimorando suas competências pessoais e profissionais. 
Os candidatos devem apresentar proposta de projeto de pesquisa aderente a 
uma ou mais linhas de pesquisa do mestrado, que são: Instrumentos da Políti-
ca de Recursos Hídricos e Regulação, ou Governança de Recursos Hídricos; 
anexar os documentos listados no edital e pagar a taxa de inscrição de R$ 
73,00. Saiba mais: www.abes-mg.org.br 

Palestrante Carlos Martins, ex-
Ministro de Meio Ambiente de 
Portugal.

Primeiras atividades dos representantes da ABES-MG em 2021
Em 6 de janeiro, a Câmara Temática de Resíduos Sólidos da ABES-MG reuniu-se e retomou os preparativos para o 14º 

Seminário Nacional. Em 8 de janeiro, reunião da comissão organizadora do 14º SNRS; em 12/01, Rogério Siqueira, Célia Rennó e 
Flávia Mourão participaram de reunião com a SEMAD sobre o Plano Estadual de Saneamento (PESB), voltando a se reunir em 20/01. 
Em 15/01, Márcio Pedrosa participou de reunião do GT de Saneamento ligado à CT de Planos, Programas, Projetos do CBH São 
Francisco, o qual coordena, e novamente em 01/02, quando passou também a compor o GT sobre a gestão e maturidade dos Co-
mitês emitido pela CGU. Em 18/01, Márcio reuniu-se com o CBHSF e Agência Peixe Vivo; e, em 28/01, como coordenador do GT 
de Saneamento, reuniu-se com a diretoria do CBHSF. Em 21/01 e 10/02, reuniões da CTRS da ABES-MG; em 22/01, 29/01 e 
12/02, reuniões da comissão organizadora do 14º SNRS; em 5/02, a Prefeitura de Uberaba nomeou o representante da ABES-MG 
no Comitê Federal do Rio Paranaíba, João Eduardo Della Torres Ferreira, para Diretor da Companhia Operacional de Desenvolvimento, 
Saneamento e Ações Urbanas (CODAU). Em 8/02, Aline Guerra participou de reunião do Conselho do Parque Estadual Serra do Rola 
Moça, e Márcio Pedrosa, passou a integrar o GT de estudos dos aquíferos Urucuia e Cárstico, representando a DIREC/CBHSF.


