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Porto Alegre recebe 
Congresso da Abes

A  Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (Abes)  convida para o 26º Congresso Brasileiro 
de Engenharia de Saneamento  Ambiental, que acontece 
entre os dias 25 e 29 de setembro, em Porto  Alegre, e 
terá como tema “A Excelência da Gestão como Caminho 
para a  Universalização”. O encontro acontecerá parale-
lamente à maior e mais  expressiva feira de tecnologias de 
saneamento ambiental de toda a  América Latina,  a Feira 
Internacional de Tecnologias de Saneamento  Ambiental (Fi-
tabes), que está em sua nona edição. O  encontro vai reunir 
as principais empresas do setor de saneamento para  expor 
as novidades em tecnologias, produtos, serviços e equipa-
mentos. A  feira será o ponto de encontro dos tomadores de 
decisão e gestores de  políticas e projetos em saneamento 
ambiental com fornecedores de  equipamentos e presta-
dores de serviços para o setor. Várias palestras,  debates, 
painéis e mesas-redondas estão programados e devem en-
riquecer o  evento.  As inscrições para o II Campeonato de 
Operadores  já estão abertas. A iniciativa visa promover a 
inclusão e participação  dos operadores de nível técnico 
das empresas prestadores de serviços de  saneamento em 
atividades que avaliem a performance, segurança e  efici-
ência na realização de atividades diárias. Acesse o site e 
confira a  programação: www.abes-dn.org.br

Pós em gestão ambiental começa em agosto 
Estão  abertas as inscrições para o curso de pós-graduação em Planejamento e  Gestão Sustentável de Municípios. As aulas co-

meçam no dia 13 de agosto,  na sede da Abes-MG. Segundo seus coordenadores, Cláudio Jorge Cançado e  Suzana Viégas Batista, 
o objetivo do curso é complementar a formação dos  profissionais que atuam ou queiram atuar com sustentabilidade  econômica, 
social e ambiental nos municípios. O curso, que é oferecido  em parceria com a Fundação Pedro Leopoldo (FPL), vai colaborar  para 
reduzir os problemas decorrentes da falta de políticas de  planejamento e gestão nessa área, ocorrida principalmente entre as  décadas 
de 70 e 90. Segundo Suzana, essas décadas deixaram graves  problemas de cunho sócio-econômico-ambiental, como o crescimento 
das  favelas, o aumento do, trabalho informal e a falta de saneamento básico,  entre outros. Para conhecer o programa do curso, que 
tem duração de 360  horas, e fazer sua inscrição, acesse www.abes-mg.org.br. Para mais informações, ligue (31) 3686-1461. As aulas 
acontecem quinzenalmente, aos sábados, de 8h30 as 17h30.

Comitês fazem 
reunião em Itajubá

O  Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí con-
voca para a XIX Reunião  do Fórum Mineiro de Comitês de 
Bacias Hidrográficas. As reuniões são  abertas a todos repre-
sentantes de segmentos sociais presents nos comitês de  ba-
cias hidrográficas. O encontro será nos dias 4 e 5 de agosto, 
no  Centro de Excelência em Eficiência Energética na Univer-
sidade Federal de  Itajubá (Unifei). Além dos informes e en-
caminhamentos, as palestras,  apresentações e debates vão 
abordar temas como o monitoramento e alerta  de cheias, a 
apresentação do atlas de vulnerabilidade a inundações, a  ex-
periência dos comitês na implantação da cobrança pelo uso 
da água, o  tratamento de esgoto, a inserção das pequenas 
centrais hidrelétricas na  bacia hidrográfica e a integração 
entre os sistemas de recursos hídricos  e de meio ambiente 
dentro da estrutura do Estado. Para conhecer a  programação 
completa, acesse www.cbharaguari.org.br/ 

ANA abre debate 
sobre barragens

A Agência Nacional das Águas (ANA) abriu, no último dia 
19,  o  prazo para a realização de audiência pública para discu-
tir a gestão  de barragens. O prazo para o encaminhamento de 
contribuições vai até 17  de agosto, exclusivamente por meio da 
internet, no endereço http://audienciapublica.ana.gov.br/.  Po-
dem contribuir para o aprimoramento do regulamento os gran-
des proprietários públicos  de barragens, as secretarias estadu-
ais de recursos hídricos, associações  técnicas e profissionais e 
consultores de engenharia de todo o País.  Mais informações 
podem ser obtidas pelo e-mail audienciapublica@ana.gov.br.


