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Promover a
gestão
sustentável
dos recursos
naturais é a
nossa paixão
Veja o balanço e fique por
dentro de todas as ações do
primeiro trimestre
da nova gestão ABES-PR
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Editorial

Nova gestão encerra trimestre com bons resultados

A

nova diretoria da ABES-PR seguiu
os passos da gestão anterior em
direção “à rua”, ou seja, chamando
o associado e a sociedade em geral para
participar de discussões estratégicas sobre saneamento e meio ambiente. Para
isso, fortalecem-se as parcerias para a realização de cursos, palestras e simpósios
com o CREA-PR, a Universidade Positivo,
a Universidade Federal do Paraná, a Sanepar, a CAIXA, entre outros.
O primeiro trimestre chega ao fim e, com
orgulho, anunciamos algumas boas realizações. A mais significativa delas é certamente a participação da ABES-PR na
relatoria da criação da Política Estadual de
Saneamento – uma bandeira empunhada
há anos pela entidade. Outro destaque foi
a realização, em março, do 1° Simpósio
MAUI Brasil-Alemanha em Meio Ambiente
Urbano e Industrial. O evento, organizado
em parceria com a Universidade Federal
do Paraná, a Universidade de Stuttgart e o
SENAI, semeou uma relação frutífera entre profissionais brasileiros e alemães que,
certamente, trará benefícios aos estudos

relacionados à gestão sustentável dos recursos naturais em ambos os países.
A ABES-PR também dá prosseguimento à
participação em conselhos, câmaras técnicas e comitês. O engenheiro agrônomo
Pedro Luis do Prado Franco, representante da ABES-PR junto ao Conselho Diretor,
participa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que apresenta a organização,
normas, critérios e procedimentos relativos ao Sistema Estadual de Gerenciamento
de Recursos Hídricos. A entidade também
participa do Comitê de Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Rio Ribeira, representada
por Agenor Zarpelon, e do Comitê de Bacias do Tibagi, representada por Nelson
Okano – ambos conselheiros consultivos
da entidade.
O trabalho dentro da sede também foi
grande. Realizamos, até 31 de março, mais
de dez reuniões, destinadas à discussão
de diversos temas do setor que afetam a
sociedade, tais como a Política Estadual de
Saneamento, o Projeto de Lei de Proteção
de Mananciais e o Plano Estadual para Sa-

neamento Rural. Algumas destas reuniões
também serviram para o planejamento de
eventos promovidos pela entidade.
Um desses eventos foi criado com o desejo de trazer o associado “da rua” para
a sede da entidade, que desde 2013 está
localizada em espaço central e confortável.
São os encontros de integração que serão
realizados trimestralmente entre a diretoria
e os sócios – regados a comes, bebes e
conversas produtivas. Em cada encontro
haverá uma palestra técnica ministrada por
especialista convidado.
Mas a agenda da ABES-PR e, portanto, de
seus associados ainda conta com uma ampla programação para 2014 como cursos
destinados ao aprimoramento profissional,
debates para implementação do projeto de
lei 721 de proteção dos mananciais e o 2°
Simpósio Internacional de Reúso de Água,
em setembro. Boa leitura!
Antonio Carlos Nery
Presidente ABES-PR
Gestão 2013-2015
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Ações

ABES-PR participa de
discussões estratégicas

A ABES-PR participa ativamente de comitês, conselhos, câmaras técnicas e
comissões organizadoras de eventos do
Estado. No primeiro trimestre deste ano,
envolveu-se em duas discussões fundamentais relacionadas ao saneamento e ao
meio ambiente.

Política Estadual de
Saneamento
A necessidade de criação de uma Política
Estadual de Saneamento, uma das mais importantes bandeiras levantadas pela ABES-PR, está prestes a se tornar realidade. E a
entidade vem fazendo a sua parte para que
isso aconteça como relatora do grupo de
trabalho criado pelo Conselho Estadual de
Meio Ambiente, na SEMA, que, desde agosto de 2013, elabora o projeto de lei para a
criação da política. “A Lei vai possibilitar a
criação de uma linha legal para a captação
de recursos, organização e regulação do
saneamento nas áreas mais carentes do
Estado, que hoje estão descobertas”, explica o diretor da ABES-PR Roberto Sartor,
relator do grupo de trabalho ao lado de Edgard Faust Filho, representante no Conselho
Diretor da entidade.Este grupo envolve profissionais de outras instituições do estado
como SESA, SEAB, SMMA, Emater, Sanepar, Mineropar e AguasParaná.

Projeto de Lei 721/2013

A ABES-PR e outras entidades identificaram inúmeros problemas no projeto de lei
721/2013, sobre a proteção de mananciais,
e exigiram sua reformulação. “A sociedade
não havia sido chamada para participar do
processo de elaboração da lei”, conta o
presidente da ABES Antonio Carlos Nery.
Com a pressão das associações, o projeto
foi retirado da Assembleia Legislativa do
Paraná e, após ter sido discutido em audiências públicas que tiveram a participação
da ABES-PR, da ABRH, do IEP, da Emater e
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos (Sema), está sendo
reformulado pelo Governo do Estado.

Balanço | ABES-PR

Na ponta do lápis
Primando pela transparência em todas as suas ações, a entidade apresenta
aos associados seu fluxo de caixa relativo ao trimestre de 2014.

Conquista

É

com satisfação que informamos a
aprovação do registro da ABES-PR
em sessão plenária do CREA-PR,
após a realização de um pleito que contou
com a participação de todos os seus associados. Com esta conquista, a entidade
torna-se a primeira a obter o registro junto
ao conselho regional. Agora, aguarda homologação de seu registro pelo CONFEA.
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Eventos

Simpósio
Brasil-Alemanha

A

primeira edição do Simpósio MAUI
Brasil-Alemanha em Meio Ambiente
Urbano e Industrial, realizado de 25
a 28 de março de 2014, foi bem-sucedida
ao discutir o tema “Nutrientes e Micropoluentes em Efluentes”. O evento, realizado
pela ABES-PR em parceria com o Mestrado em Meio Ambiente Urbano e Industrial
(PPGMAUI) da Universidade Federal do
Paraná, o SENAI-PR e a Universidade de
Stuttgart, reuniu 122 inscritos no Centro
de Eventos FIEP, em Curitiba.

Encontros de integração
Cada vez mais, a ABES-PR quer contar
com a participação de seus associados
nos debates e ações relacionados aos
problemas do saneamento no Paraná. Para
isso, irá promover trimestralmente encontros de integração e confraternização com
o associado, realizados sempre às sextas-feiras, a das 18h30 às 19h30, na sede da
ABES, que incluem uma palestra técnica,
ministrada por um especialista convidado
e um coquetel. Os dois primeiros eventos
já estão definidos, anote aí!

O simpósio fez parte das atividades da
Comemoração do Ano da Alemanha no
Brasil e, por isso, contou com a participação de palestrantes provenientes dos dois
países em palestras, debates, mesas-redondas e minicursos sobre questões
como: riscos à saúde pública e meio ambiente; aplicação da legislação, regulação
e alternativas; detecção, monitoramento
e controle; tratamentos de efluentes para
remoção de nutrientes e prevenção da eutrofização; tratamentos de efluentes para
remoção de micropoluentes; e recuperação de nutrientes. “São temas essenciais
para a garantia da manutenção da qualidade da água dos rios, lagos e outros
corpos hídricos”, explica o presidente da
ABES-PR, Antonio Carlos Nery.

- Dia 23 de maio – Palestra sobre o Projeto de Lei 721, ministrada pelo engenheiro
agrônomo Pedro Luis do Prado Franco,
representante da ABES-PR no Conselho
Diretor.
- Dia 18 de julho – Palestra “Pró-Biogás”,
ministrada pelo engenheiro ambiental Gustavo Rafael Collere Possetti, da Sanepar.

Vem por aí
Fique por dentro dos
cursos e simpósios que a
ABES-PR realiza nos
próximos meses.
Cursos
1) Curso de Gaseificação e MBT como soluções para a destinação dos Resíduos Sólidos – nos dias 12 e 13 de agosto.
2) Curso de Tratamento de Água – nos dias
14 e 15 de julho, com o professor Luiz di Bernardo, no prédio do IEP.
3) Curso de Gestão de Saneamento – previsto para o segundo semestre, com os professores Arlindo Philippi, Cleverson Andreoli
e Ari Haro dos Anjos Jr.

4 | ABES-PR Informa - Edição 2014

Seminário Executivo de Sustentabilidade Empresarial
A ABES-PR une-se à Paraná Metrologia –
Rede Paranaense de Metrologia e Ensaio para
realizar, em setembro, o Seminário Executivo
de Sustentabilidade Empresarial – Inovação
Tecnológica para a Problemática dos Resíduos Sólidos. O objetivo do evento é discutir a
problemática dos resíduos sólidos urbano e
industrial entre profissionais e empresas das
áreas de produção, inovação, infraestrutura e
meio ambiente.

2° Simpósio Internacional de
Reúso de Água
A ABES-PR já deu início aos preparativos da
segunda edição do Simpósio Internacional

de Reúso de Água, que será realizado em
novembro deste ano, em Curitiba. A exemplo
da primeira edição do evento, realizada com
sucesso em outubro de 2012, os participantes terão a chance de conhecer experiências
inovadoras relacionadas ao reúso de água
praticadas no Brasil e no exterior – em um
momento em que boa parte das cidades
enfrentam problemas sérios decorrentes da
escassez do recursos natural. Convidados
de universidades e instituições brasileiras e
estrangeiras irão discutir questões como as
práticas e tecnologias mais usadas para o
reuso da água, suas modalidades e necessidade de políticas e regulação.
Para inscrições e mais informações sobre
os cursos, entre em contato pelo telefone:
41 3229-4216.

