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Ano 2/núMeRo 87/ 15 A 29 de FeveReiRo 

Belo Horizonte
recebe, em março
o XV Silubesa

Falta um mês para belo Horizonte receber o Xv simpó-
sio luso brasileiro de engenharia sanitária e Ambiental (si-
lubesa). de 18 a 22 de março, no ouro Minas Palace Hotel, 
diversos especialistas e autoridades locais, nacionais e inter-
nacionais abordarão importantes temas para o saneamento 
ambiental. serão onze paineis, três mesas redondas com os 
assuntos mais atuais, além da apresentação de cerca de 400 
trabalhos, selecionados entre os mais de 800 recebidos pela 
Abes para avaliação. A lista dos aprovados já está disponível 
em www.abes-dn.org.br e, até o final de fevereiro, os autores 
receberão a confirmação com o dia e horário das apresen-
tações. os temas abordados incluirão informações e visões 
dos colegas portugueses da Associação Portuguesa de Recur-
sos Hídricos (APRH) e da Associação Portuguesa de estudos 
de saneamento (Apesa), parceiras da Abes na realização do 
evento. As discussões contemplarão a gestão de infraestrutura 
no setor de saneamento; geração de energia a partir de lodo 
e biomassa; assuntos polêmicos, como os tipos de contrata-
ção e as Parcerias Público Privadas (PPP); e temas técnicos, 
como eficiência energética, controle de perdas nos sistemas 
e segurança da água para consumo humano. Paralelamente, 
acontecerá a expo silubesa, ótima oportunidade para con-
hecer as inovações em produtos e serviços para o setor.

Doce inicia cobrança
pelo uso da água

em abril próximo começa a cobrança pelo uso da água na 
bacia do Rio doce. o contrato de gestão foi assinado em janeiro, 
entre os seis comitês de bacia hidrográfica da parte mineira do Rio 
doce e o instituto bioAtlântica (ibio), que será a agência de bacia, 
com interveniência do instituto Mineiro de Gestão das Águas (igam). 
A cobrança incide sobre usuário outorgados e outorgáveis. os va-
lores foram definidos pelo plano integrado de recursos hídricos e 
pelos planos de ação de cada bacia, e aprovados pelo Conselho 
estadual de Recursos Hídricos (CeRH) e pelos comitês de bacia. 
os cálculos são feitos pelos órgãos gestores, AnA, igam e instituto 
estadual de Meio Ambiente do espírito santo (iema), com base nos 
valores aprovados. o pagamento será anual e os valores acima de 
120 reais serão divididos em três parcelas trimestrais. A cobrança 
é uma compensação a ser paga pelos usuários de água e os va-
lores arrecadados serão investidos em ações para a garantia dos 
padrões de quantidade e qualidade estabelecidos para a bacia. 
leia mais em: www.abes-mg.org.br 

Abes Nacional reúne
Conselho Diretor no Rio

no dia 10 de fevereiro, aconteceu na sede da Abes nacio-
nal, no Rio de Janeiro, a primeira reunião do Conselho diretor em 
2012. entre os assuntos da pauta, a atual situação da entidade, 
apresentada pela presidente, Cassilda teixeira de Carvalho. A 
superintendente-executiva, Maria isabel Pulcherio Guimarães, in-
formou sobre o calendário eleitoral, os preparativos para o 26º 
silubesa, de 18 a 22 de março, em belo Horizonte e também so-
bre a participação da Abes no XXXiii Congresso interamericano de 
engenharia sanitária e Ambiental (Aidis), em salvador, de 3 a 7 de 
junho. Já a presidente da Abes Rio Grande do sul, nanci begnini 
Giugno, apresentou o plano de uso dos recursos arrecadados du-
rante o 26º Congresso brasileiro de engenharia sanitária e Ambi-
ental, ocorrido em setembro de 2011, em Porto Alegre.

brasil e Portugal debatem soluções para o saneamento

TV Ponto Terra entrevista
presidente da Abes-MG

o presidente da onG Ponto terra, Ronaldo vasconcellos, 
visitou a sede da Abes-MG no último dia 2, para a gravação de 
mais um quadro da tv Ponto terra. o site da entidade vem pro-
duzindo e divulgando diversos vídeos, com entrevistas exclusivas 
sobre temas ambientais atuais. nesse programa, a presidente da 
Abes-MG, Célia Rennó, apresenta a sede da entidade, fala da 
instituição, da participação ativa dos seus associados em diver-
sos comitês e conselhos e ressalta a relevância das contribuições 
de caráter técnico-cientifico em diferentes debates. Faz também 
um relato das atividades desenvolvidas pela Abes-MG que con-
tribuem para a discussão das questões fundamentais do sanea-
mento. Assista esta e outras entrevistas em http://www.pontoterra.
org.br/videos/video_abes.htm ou www.abes-mg.org.br


