
Vem aí o maior 
Seminário de Resíduos 
Sólidos do país

Últimos dias para inscrever-se no 14º Seminário 
Nacional de Resíduos Sólidos da ABES. O maior evento 
sobre resíduos do país, será realizado na modalidade on-
line, de 16 a 18 de março de 2021. Serão avaliados o 
cenário recente dos resíduos no Brasil, considerando a Po-
lítica Nacional, o Marco Legal do Saneamento, a gestão 
dos resíduos durante a pandemia de covid-19 e as diretri-
zes internacionais para atingir as metas dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU. A programação 
contemplará ainda o I Painel Internacional de Resíduos 
Sólidos, com experiências exitosas da América Latina e 
Caribe na gestão dos resíduos durante a pandemia. Es-
tão confirmados especialistas da Argentina, Colômbia, El 
Salvador, México, Peru, Uruguai, Equador, Brasil, e pales-
tra magna do ex-Ministro de Meio Ambiente de Portugal, 
Carlos Martins. No dia 15, o Pitch Day Startups - Desafio 
do Saneamento com foco em Resíduos Sólidos, abrirá as 
atividades do SNRS. O evento mobilizará startups, empre-
sas e empreendedores para resolver desafios e convertê-
-los em oportunidades. Os projetos vencedores receberão 
tutoria de Profissionais Seniores da ABES para acelerar os 
negócios e podem obter financiamento e aporte de capi-
tal dos apoiadores. Participe: www.abes-mg.org.br 
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ABES define calendário das Eleições 
Estaduais 2021/2023

A ABES deu início ao processo de renovação da diretoria 
e presidência de suas Seções Estaduais. Em reunião realizada em 
01 de fevereiro de 2021 foi designada a Comissão Coordenado-
ra Nacional (CCN), composta por sócios efetivos individuais, em 
dia com suas obrigações estatutárias, que irão dirigir o processo 
das Eleições Locais. Serão renovados os cargos da Diretoria das 
Seções Estaduais, os Representantes das Seções junto ao Conselho 
Diretor, a Diretoria e Representante da Subseção junto ao Conselho 
Consultivo, para o Biênio 2021/2023. O processo eleitoral teve 
início em 02 de fevereiro e segue até a proclamação dos eleitos, 
em 28 de junho. Compõem a CCN, Josivan Cardoso (Presidente); 
Lúcio Henrique Bandeira e Júlio Cesar Oliveira Antunes (Membros). 
O registro provisório das Chapas e candidaturas deve ser realiza-
do até 31 de março. A votação será exclusivamente pela internet, 
nos dias 16, 17 e 18 de junho. Edital, normas e mais informações: 
www.abes-mg.org.br 

Inscrições abertas para o XIX SILUBESA
As inscrições para a 19ª Edição do Simpósio Luso Brasileiro 

de Engenharia Sanitária e Ambiental (SILUBESA) já estão abertas. 
O encontro, que acontece a cada dois anos alternadamente no 
Brasil e em Portugal, será realizado presencialmente de 26 a 28 de 
agosto de 2021, em Recife-PE. Ao longo de 30 anos, o SILUBESA 
se tornou um espaço privilegiado de transferência de conhecimento 
e discussões essenciais para o avanço da engenharia sanitária e 
ambiental. A programação prevê a realização de 11 painéis, que 
dentre os temas, abordarão: O impacto das mudanças climáticas 
no saneamento ambiental; O cenário atual frente ao Marco Legal 
do Saneamento; Clima e escassez hídrica: ciência e sabedoria po-
pular para soluções no saneamento rural (que será conduzido pela 
ex-presidente da ABES-MG e coordenadora da CT de Saneamento 
Rural da ABES, Mônica Bicalho); Escassez hídrica e mecanismos 
regulatórios para seu enfretamento; Energias Renováveis e a resi-
liência para enfrentar as mudanças climáticas; e outros. Conheça a 
programação completa e inscreva-se: www.abes-mg.org.br

Últimos dias para inscrições no 14º Seminário Nacional da ABES

Atividades dos representantes da ABE-MG em fevereiro
Em 01/02, Márcio Pedrosa reuniu-se com o GT de Saneamento, ligado à CT de Planos, Programas e Projetos do CBH 

São Francisco, passando a compor o GT de gestão e maturidade dos Comitês da CGU. Em 4/2 e 15/2, o presidente Rogério 
Siqueira reuniu-se com a Diretoria Sudeste da ABES; em 5,12,19 e 26/2 com a Comissão Organizadora do 14º Seminário de 
Resíduos Sólidos; em 5/2, a Prefeitura de Uberaba nomeou o representante da ABES-MG no CBH Rio Paranaíba, João Eduardo 
Della Torres Ferreira, para Diretor da CODAU. Em 8/02, Aline Guerra reuniu-se com o Conselho Consultivo do Parque Estadual 
Serra do Rola Moça, e Márcio Pedrosa, passou a integrar o GT de estudos dos aquíferos Urucuia e Cárstico, representando a DI-
REC/CBHSF. Em 9/2, Rogério Siqueira reuniu-se com o presidente da Copasa, Carlos Tavares; em 10/2, participou de plenária 
do COPAM e de reunião da Câmara de Resíduos Sólidos da ABES-MG; em 12/02, reuniu-se com o presidente do SINDILURB, 
enquanto Maeli Estrela Borges e Pegge Sayonara reuniram-se com a COPAGRESS; em 17 e 18/2, Rogério participou de reunião 
sobre o Programa de Redução de Riscos de Inundação e Melhorias Urbanas na Bacia do Ribeirão Isidoro; e em 23/2, reuniu-se 
com o COMUSA/BH, depois com a Secretária Marília Melo da Semad, e com o Subsecretário de Saneamento, Rodrigo Franco.


