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26º Congresso da 
Abes começa na
semana que vem

A Abes nacional convida a todos para o 26º Congresso 
brasileiro de engenharia e saneamento Ambiental, que acontece 
entre os dias 25 e 29 deste mês, em Porto Alegre. o tema, este 
ano, será a “A excelência da Gestão como Caminho para a uni-
versalização”. o encontro acontece paralelamente à maior e mais 
expressiva feira de tecnologias de saneamento ambiental de toda 
a América latina, a Feira internacional de tecnologias de sanea-
mento Ambiental (Fitabes), que está em sua nona edição. o evento 
vai reunir as principais empresas do setor de saneamento, que vão 
expor as novidades em tecnologias, produtos, serviços e equipa-
mentos. A feira será o ponto de encontro entre os tomadores de 
decisão e gestores de políticas e projetos em saneamento ambien-
tal; fornecedores de equipamentos; e prestadores de serviços para 
o  setor.  estão previstas no cronograma, várias palestras, debates, 
painéis e mesas-redondas. também está prevista a realização do ii 
Campeonato de operadores, que tem como objetivo promover a 
inclusão e participação, em várias, atividades, dos operadores de 
nível técnico das empresas prestadores de serviço. durante a com-
petição, são avaliadas a performance, segurança e a eficiência na 
realização de atividades diárias. saiba mais, participe, acesse o site 
e confira a programação: www.abes-dn.org.br

Municípios têm até dia 30 para atualizar SNIS
todos  os municípios brasileiros devem encaminhar, até o próximo dia 30, para a  secretaria nacional de saneamento 

Ambiental, do Ministério das Cidades,  os dados de 2010 sobre água, esgotos e manejo de resíduos sólidos  urbanos. os da-
dos são importantes porque vão compor o sistema nacional  de informações sobre saneamento (snis). os gestores públicos 
devem estar  atentos ao cumprimento do prazo de coleta de dados do snis, porque seu  envio é requisito para acesso aos re-
cursos do Ministério das Cidades  para saneamento, inclusive no Programa de Aceleração do Crescimento  (PAC). informações 
sobre os dados a serem enviados estão disponíveis no  site www.snis.gov.br.  A secretaria nacional de saneamento Ambiental  
também esclarece dúvidas  por telefone ou pela internet. sobre água e esgotos, os contatos são  (61) 2108-1402/1405 ou 
snis.ae@cidades.gov.br; sobre manejo de resíduos sólidos, (61) 2108-1403/1273 e 1229 ou snis.rs@cidades.gov.br

Inscrições abertas para
o Prêmio Hugo Werneck

estão abertas, até o próximo dia 30, as inscrições para 
o ii Prêmio Hugo Werneck de sustentabilidade & Amor à 
natureza. Podem ser indicadas ou inscritas todas as ações, 
cases, experiências ou iniciativas bem-sucedidas de pessoas 
jurídicas, físicas, instituições públicas, empreendedores e or-
ganizações do terceiro setor que merecem ser reconhecidas. 
o prêmio é concedido pela revista “ecológico” a pessoas e 
organizações que, por meio de atitudes e projetos, contribu-
am para a proteção do meio ambiente e a melhoria da qua-
lidade de vida. o formulário de inscrição está no site www.
premiohugowerneck.com.br

Curso para gestores de
resíduos de construção

estão abertas as inscrições para o curso de “Geren-
ciamento de Resíduos de Construção e demolição”, que 
acontece nos dias 29 e 30 deste mês, no Centro Mineiro 
de Referência em Resíduos (CMRR). os participantes rece-
berão capacitação técnica, teórica e prática e se tornarão 
aptos a elaborar projetos de gerenciamento desses resíduos 
em conformidade com as normatizações específicas em vi-
gor. o curso é voltado para a qualificação de profissionais 
das áreas de construção civil, engenharias civil, sanitária e 
ambiental, arquitetos, tecnólogos, consultores e estudantes 
de engenharia ambiental. Para conhecer o programa do cur-
so e obter mais informações acesse: http://cmrrmg.webnode.
com.br/ As inscrições podem ser feitas através do email: es-
cola@cmrr.mg.gov.br ou pelo telefone (31)3465-1203. os 
sócios da Abes-MG têm desconto especial.


