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Uma pausa
para reflexão
O ano de 2011 está terminando e estamos novamente
envolvidos nos atribulados preparativos e comemorações de
final de ano. Em meio a tantos compromissos, precisamos de
um tempo para fazer o balanço das realizações e manter atualizada a eterna lista das propostas e busca dos sonhos! Essa
mensagem é para lembrar a todos os associados e amigos
da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental de Minas Gerais (Abes-MG), dos trabalhos que fizemos
em 2011 em prol do saneamento no Brasil e convidá-los a
pensar nos planos para 2012.
Em 2011, nos encontramos em diversos eventos de
sucesso, entre os quais destaco quatro. O Congresso Nacional da Abes, realizado em Porto Alegre, reuniu mais de
5 mil profissionais, todos em busca de conhecimento e tecnologias que auxiliem na luta pela universalização do saneamento. Em Belo Horizonte, realizamos o Seminário de
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) que, de forma pioneira
no país, discutiu a fundo a gestão desses resíduos e lançou
um Manual capaz de monitorar a aplicação de Planos de
Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.
Também na capital, aconteceu o Seminário para
Jovens Profissionais de Saneamento da Abes (JPS) que,
durante uma manhã de sábado, reuniu dezenas de jovens profissionais e estudantes para discutir o mercado
de trabalho e as ações necessárias a uma maior eficiência
e dinamismo do setor. Não menos importante foi o encontro “Ecos do Congresso” que repercutiu em Belo Horizonte
as atividades do 26º Congresso Nacional de Engenharia
Sanitária e Ambiental, com a apresentação das moções e

recomendações geradas durante o congresso e o trabalho
técnico vencedor, entre os 1153 inscritos.
Também preciso lembrar que em Minas, assim como
em mais 26 Estados e no Distrito Federal, foram realizadas
eleições e posse das novas diretorias das seccionais. Além
disso, a Abes-MG manteve-se ativamente representada em
diversos Conselhos e Comitês de Bacias Hidrográficas em
Minas Gerais, através do apoio e colaboração de dezenas
de associados. Por tudo isso, agradeço a todos pela destacada participação em nosso meio e reafirmo que queremos
e precisamos, cada vez mais, tornar a nossa associação
mais abrangente e participativa. É papel de todos nós fazer
a Abes, ao longo do tempo, mais reconhecida, não só pelo
importante papel que já exerce na engenharia sanitária e
ambiental, como também por sua relevante contribuição
na construção da democracia participativa do nosso país.
Assim, reforço nesse momento o nosso permanente
convite a vocês, nossos associados e parceiros, que visitem nosso site, nossa Sede, falem conosco, participem
mais dos eventos e das várias atividades oferecidas pela
Abes-MG ao longo do ano.
Mais que uma mensagem de otimismo da Abes-MG
pelo ano que logo se inicia, aproveito para desejar a todos
um Feliz Natal, com muita paz e alegria, e um Ano Novo de
muita saúde e realizações.
Abraços
Célia Rennó
Presidente da Abes-MG

MS determina regras para qualidade da água
O Ministério da Saúde publicou, no último dia 12 de dezembro, a Portaria 2.914, que dispõe sobre os procedimentos
de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. A medida, que
revoga a Portaria MS/GM nº518, de 25-03-2004, determina que toda água destinada para consumo humano, seja ela
distribuída coletivamente, por meio de sistema ou solução, ou proveniente de solução individual, deve ser objeto de controle e vigilância. Além de definir as competências da União, Estados e Municípios, a nova Portaria trata dos padrões de
potabilidade, planos de amostragem e penalidades. O conteúdo completo você confere em www.abes-mg.org.br ou www.
cremesp.org.br/Legislação
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