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Congresso da Abes,
em Porto Alegre, 
foi um sucesso

 durante  cinco dias, cerca de 4.200 mil profissionais 
do setor de saneamento de  todo o país estiveram reunidos, 
esta semana, no 26º Congresso brasileiro  de engenharia de 
saneamento Ambiental, em Porto Alegre. o encontro,  pro-
movido pela Abes, teve como tema “A excelência da Ges-
tão como Caminho  para a universalização”. os técnicos 
e profissionais da área tiveram a  oportunidade de parti-
cipar de mais de 20 painéis, reuniões, diálogos  setoriais, 
mesas redondas, visitas técnicas e seminários. no dia 26,  
participaram do painel de abertura o ministro das Cidades, 
Mário  negromonte; o governador do Rio Grande do sul, 
tarso Genro; o prefeito  de Porto Alegre, José Fortunati; a 
presidente nacional da Abes, Cassilda  teixeira de Carvalho; 
o secretario nacional de saneamento Ambiental,  leodegar 
tiscoski e vários representantes de companhias estaduais de  
saneamento. durante o Congresso, foram discutidos temas 
como o financiamento do setor, as parcerias público priva-
da  e o controle de perdas, entre outros. durante o evento,  
foram apresentados cerca de 900 trabalhos técnicos.  Além  
disso, paralelamente ao Congresso, aconteceu a maior feira 
de  tecnologias de saneamento ambiental de toda a América 
latina, a Feira  internacional de tecnologias de saneamento 
Ambiental (Fitabes), em sua  nona edição.  saiba tudo sobre 
o evento em nosso site: www.abes-mg.org.br

Prazo extra para envio de trabalhos
dois dos eventos a serem promovidos pela Abes nacional tiveram os prazos para o envio de trabalhos técnicos dila-

tados. Para o XV silubesa, o prazo vence na próxima sexta, dia 30. o evento acontecerá em belo Horizonte, em março do 
ano que vem. no caso do XXXiii Congresso interamericano de engenharia sanitária e Ambiental, o prazo para remessa de 
resumos de trabalhos técnicos vence em 18 de outubro. o evento será promovido pela Aidis na cidade de salvador, capital 
da bahia, de 27 a 30 de maio de 2012. Para mais informações, consultar: www.abes-dn.org.br/portal

Furnas Ouro Azul
recebe projetos

termina na próxima sexta, dia 30 o prazo para envio 
de projetos ao 10º Prêmio Furnas ouro Azul. A iniciativa dos 
diários Associados de Minas em parceria com a eletrobrás 
Furnas vai premiar projetos e ações viáveis de revitalização, 
conservação e uso racional das águas em Minas Gerais. Po-
dem participar empresas públicas e privadas, onGs e asso-
ciações comunitárias, pessoas físicas e estudantes de nível 
superior (pós-graduado, mestrado, doutorado) e mirim (5 a 
10 anos). As inscrições devem ser enviadas para: Jornal es-
tado de Minas - 10º Prêmio Furnas ouro Azul - Av. Getúlio 
Vargas, 291 - 5º andar - Funcionários - CeP: 30112-020 
- belo Horizonte/MG. Para conhecer o regulamento e saber 
mais sobre o prêmio acesse ou faça contato em contato@
ouroazul.com.brwww.ouroazul.com.br

Abes lança livro sobre
a história da entidade 

A  Abes lançou, no último dia 27, durante o 26º Con-
gresso brasileiro de  engenharia sanitária e Ambiental, em 
Porto Alegre, o livro “uma história  viva e preservada da 
Abes”, que conta a história dos  45 anos de atuação da 
entidade. segundo seu autor, o engenheiro Antônio  Geraldo 
brandão Alves, está tudo registrado, desde o processo de  
criação, em reunião histórica ocorrida em 15 de junho de 
1966, no Clube  de engenharia, no Rio de Janeiro, quan-
do foi eleito seu primeiro  presidente, o engenheiro enaldo 
Cravo Peixoto, até os dias atuais. em  breve, todos os asso-
ciados deverão receber um exemplar. os demais  interessa-
dos em adquirir o livro devem acessar o endereço: http://
portal.abes-rs.org.br/?page_id=3552 , preencher os dados 
e aguardar o envio de mais informações.
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