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BH recebe a 
Expoabes MG 2012

 Nos dias 20, 21 e 22 de novembro, acontece em Belo 
Horizonte a Expoabes 2012, maior feira de tecnologia em sane-
amento e meio ambiente de Minas Gerais. O evento, realizado 
pela ABES-MG, com o apoio da Copasa, vai reunir um público 
altamente especializado e proporcionar a interação entre fabri-
cantes, fornecedores e clientes. Centenas de visitantes, interessa-
dos em novidades e no desenvolvimento do saneamento e meio 
ambiente, devem visitar a feira, muitos deles, com grande influên-
cia na definição de tecnologias apropriadas para seus projetos. A 
feira, que será realizada na sede da Copasa, tem entrada franca 
e estará aberta ao público, das 10:00 às 17:00 horas. Também 
estão convidados, e devem participar, órgãos públicos ligados ao 
setor, prefeituras, pesquisadores, professores, estudantes, proje-
tistas, empreiteiras e formadores de opinião. A novidade dessa 
edição é a realização do Campeonato Estadual de Operadores, 
que vai premiar a melhor equipe de cada modalidade. Não fique 
de fora, participe! Mais informações: expoabes@abes-mg.org.br

ABES-MG lança campeonato 
de operadores

Poucas pessoas sabem como são solucionados os vaza-
mentos e outras atividades nos sistemas de operação de água 
e esgoto de sua cidade. Uma boa oportunidade para conhecer 
um pouco dessa realidade é participar do Primeiro Campeonato 
Estadual de Operadores. O objetivo do campeonato, criado pela 
ABES e realizado pela primeira vez em uma versão estadual, é in-
centivar melhorias na execução desses serviços, dar visibilidade a 
métodos operacionais eficazes e contribuir com o aprimoramento 
dos processos de manutenção. A competição ajuda a difundir a 
rotina dos operadores e premia suas habilidades, neste campeo-
nato, nas seguintes categorias: ligação predial de água, que terá 
provas no dia 20/11; manutenção de bomba submersível Flygt, 
com disputa no dia 21/11;(prova incluída em um campeonato 
pela primeira vez no país), e a prova de detecção e correção de 
vazamento de cloro, no dia 22/11. Diversas equipes da Copasa 
estão inscritas para demonstrar como estão aperfeiçoando suas 
atividades. A disputa acontece de 10:30 às 13:00, na tenda mon-
tada junto a Expoabes MG 2012 e é aberta aos visitantes. Mais 
informações pelo telefone (31) 3224-8248.

Feira reúne Inovação 
e tecnologia 

Nos últimos anos, Minas Gerais tem apresentado um cres-
cimento expressivo na área de saneamento, devido à utilização 
de tecnologia e processos inovadores de gestão. Ciente disso, 
a ABES-MG convidou empresas de destaque, em diferentes ca-
tegorias, para apresentar ao público mineiro o que há de mais 
inovador, hoje, no país. Já confirmaram presença na Expoabes 
MG 2012 os seguintes fornecedores de equipamentos e servi-
ços: Albrecht, AVK Válvulas, Borges & Katayama, DMB Bombas, 
ENMAC, FAST ADB, Glass Bombas e Válvulas, Grupo Interativa, 
Grupo Pieralise, Guarujá Equipamentos, Kanaflex, Mikka Nacio-
nal Ltda, Masterfer, Mizumo, N Mello, Netzch, Prominas, Rigid Fer-
ramentas e Máquinas, Saint-Gobain Canalização, Sidrasul, Sulzer 
Pumps, VCW, Xylem do Brasil e Copasa. Durante três dias, os es-
tandes estarão abertos das 10:00 às 17:00, apresentando pro-
dutos e serviços de ponta. Também estão programadas palestras 
dos expositores, em um espaço exclusivo da feira, com agenda já 
disponível no site da ABES-MG. www.abes-mg.org.br  Não Perca!

Ponto Terra oferece curso “Criação de Animais Silvestres”
De 30 de novembro a dois de dezembro, a Organização Ponto Terra realiza, em Belo Horizonte, o curso “Criação de Animais 

Silvestres”. O objetivo é fornecer elementos para o planejamento, implantação e execução de todos os processos necessários à cria-
ção, com finalidade econômica, de animais como pacas, emas, papagaios, araras, catetos, cutias, queixadas e capivaras. Também 
haverá aulas práticas em criadouro de destaque. Mais informações: (31) 3275-3929 ou pontoterra@pontoterra.org.br e  https://www.
facebook.com/PontoTerra

Feira de saneamento é aberta ao público e tem entrada franca


