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Editorial

Nova gestão

Novo biênio: foco no associado e interiorização das ações

C

om a reeleição da
diretoria, vislumbramos para o futuro,
não apenas renovação,
mas a “continuidade” do
trabalho realizado neste biênio 2013-2015. Daremos
prosseguimento a ações que se revelaram
muito bem-sucedidas como, por exemplo,
os Encontros Técnicos que, desde 2014,
vem congregando os associados em uma
programação que une palestras e coquetel.

fortalecer ainda mais estas parcerias em
todo o Estado.
A descentralização das ações da ABES-PR
é, aliás, um dos projetos futuros, por meio
da oferta de cursos e palestras no interior
do Paraná. Outra novidade que estamos
preparando é a criação de canais diretos
com o associado: um site e uma newsletter,
com notícias e programação sempre atualizadas. E por falar em programação, os cursos promovidos pela ABES-PR seguem de
vento em popa. Em setembro e outubro já
estão previstos dois eventos inéditos ministrados por agências de cooperação alemãs.

Ampliar a oferta de cursos, palestras e
simpósios é outra forma que encontramos
de estreitar os laços com os associados e
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ria com a Universidade Pohídricos, entre outros
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Conheça a composição da
nova diretoria:
Presidente
Antonio Carlos Nery
Vice-presidente
Luiz Henrique Bucco
1° Secretário
Marco Antonio Archegas Ferreira
2° Secretário
Livia Knopki Nery
1° Tesoureiro
Celso Luis Thomaz
2° Tesoureiro
Nelson Ramos de Mello Junior
Diretores
Pedro Luis Prado Franco
Francisco Borsari Neto
Cristovão Vicente Scapulatempo Fernandes
Selma Aparecida Cubas
Conselho Fiscal Estadual
Titulares
Sergio Wippel
Wandir Nogueira Rocha
Amazilia Araujo Bruel
Suplentes
Fernando Fernandes
Nicolau Leopoldo Obladen
Francisco José Azevedo Freire
Conselho Consultivo Estadual
Agenor Zarpelon
Carlos Roberto Pinto
Arlineu Ribas
Nelson Hidemi Okano
Gilson Fernando Gomy de Ribeiro
Pedro Nelson Costa Franco
Representantes no Conselho
Diretor ABES-DN
Edgard Faust Filho
Antonio Roberto Sartor

Reconhecimento
Prêmio 2013-2014

A

cerimônia de posse da nova diretoria, que
será realizada no dia 20 de agosto, no
restaurante Madalosso, é a oportunidade
de prestar homenagem àqueles que contribuíram inestimavelmente para levar as ações de
saneamento ambiental a todo o Estado. Recebem o Prêmio ABES-PR 2013-2014:
• Categoria Instituição pública: a Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA), por sua
contribuição no objetivo de alcançar a
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universalização do saneamento no país e,
em especial, no Paraná.
• Categoria Instituição privada: Universidade
Positivo, parceira constante da ABES-PR, pela
excelência no ensino e, principalmente, por ter
abraçado a causa do saneamento ambiental.
• Categoria Profissional: Pedro Nelson Costa
Franco, atual conselheiro e ex-presidente da
ABES-PR, por sua importante atuação como
professor da UFPR e diretor da Sanepar.

Ações

Sentimento de dever cumprido
Conheça os principais eventos e ações empreendidos na gestão 2013-2015.

Encontros de integração

• Em 18 de julho de 2014, a palestra
“Pró-Biogás” foi ministrada pelo engenheiro ambiental Gustavo Rafael Collere
Possetti, da Sanepar.

Projeto de Lei 721/2013

Em 8 de dezembro 2014, o tema foi a Minuta do Projeto de Lei da Política Estadual de
Saneamento, em palestra ministrada pelo
Secretário do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, Antonio Caetano de Paula Júnior.
Iniciativa de grande sucesso, os Encontros
Técnicos promovem a confraternização entre
diretoria e associados na sede da ABES-PR.
Antes do bate-papo em clima de happy hour,
os participantes assistem a uma palestra técnica, ministrada por especialista convidado.
Os encontros já realizados mobilizaram cerca
de 50 associados por noite. Conheça:
• Em 23 de maio de 2014, o engenheiro
agrônomo Pedro Luis do Prado Franco,
representante da ABES-PR no Conselho
Diretor, falou sobre o Projeto de Lei 721
de proteção de mananciais.

Atuação marcante em
discussões estratégicas
Participante ativa em comitês, conselhos,
câmaras técnicas e comissões do setor no
Estado, a ABES-PR envolveu-se em duas
discussões fundamentais relacionadas ao
saneamento e ao meio ambiente.
Política Estadual de Saneamento – A entidade participou como relatora do grupo de trabalho criado pelo Conselho Estadual de Meio
Ambiente, que em julho de 2014 concluiu a minuta do projeto de lei para a criação da Política
Estadual de Saneamento, ora em trâmite nas
áreas competentes para a devida aprovação.

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 diretor
da associação e professor da UFPR, Cristovão Fernandes. Com a pressão das associações, o projeto foi retirado da Assembleia
Legislativa do Paraná, após ser discutido em
audiências públicas com a participação da
ABES-PR, da ABRH, do IEP, da Emater e da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sema).

O biênio 2013-2015 foi marcado pela realização
de três simpósios internacionais

Profa. Blanca Jimenez, palestrante no
Simpósio Internacional em Reúso de Água.

Simpósio Internacional em
Reúso de Água reúne mais
de 300 participantes
O evento promovido pela ABES-PR trouxe a
Curitiba, nos dias 28 e 29 de abril deste ano,
convidados renomados para discutir tecnologias e regulamentação para práticas de reúso.
O evento reuniu mais de 300 participantes,
entre acadêmicos, profissionais das indústrias, de órgãos ambientais e de gestão de
recursos hídricos e a sociedade organizada.
Para os palestrantes, não é possível criar
leis que regulamentem o reúso sem a integração de toda a sociedade. “A participação de líderes da comunidade facilita a
aceitação das pessoas”, afirmou James

Crook, membro da Comissão Técnica de
Elaboração do Guia de Reúso de Água da
Environmental Protection Agency – USEPA,
dos Estados Unidos. “Mas o reúso deve
ser feito caso a caso, conforme as condições locais”, considerou a representante da
Unesco, Blanca Jiménez Cisneros, ao falar
sobre a experiência mundial.
Durante o evento, evidenciou-se a necessidade de elaboração de uma proposta de
normatização a ser enviada ao CONAMA
para a implantação do reúso no Brasil em
todas as suas modalidades. Realizado em
conjunto com a Universidade Positivo, o
evento teve parceria do Consulado Geral da
Dinamarca e apoio da Sanepar, CREA-PR,
FUNASA e Peróxidos do Brasil.

Simpósio Brasil-Alemanha
discutiu micropoluentes
em efluentes
Uma parceria entre a ABES-PR, o mestrado
em Meio Ambiente Urbano e Industrial (PPG-

MAUI) da UFPR, o SENAI-PR e a Universidade de Stuttgart possibilitou a realização do
I Simpósio MAUI Brasil-Alemanha em Meio
Ambiente Urbano e Industrial, nos dias 25 a
28 de março de 2014. Com o tema “Nutrientes e Micropoluentes em Efluentes”, o evento
contou com a participação de palestrantes
provenientes do Brasil e da Alemanha que
falaram sobre temas essenciais para a garantia da manutenção da qualidade da água
nos rios, lagos e outros corpos hídricos.

3°. SIMGAMC discute
mudanças climáticas
Outra importante realização do biênio 20132015 foi o 3°. Simpósio Internacional de Gestão Ambiental e Mudanças Climáticas – SIMGAMC, em agosto de 2013, na Universidade
Positivo. O evento trouxe convidados de peso
como Henrique Leff, da Universidade Autônoma do México, e Peter Hack, da Universidade
de Trier, na Alemanha, para debater as mudanças climáticas e os processos de adaptação ambiental, social e econômica.
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Vem por aí

ABES-PR amplia canais de comunicação

em reúso de água - Prof. Miguel Aisse
(UFPR/diretor ABES-DN)
• 11h40 - Tendências do reúso de água
- Prof. Selma Cubas (Universidade
Positivo/ Diretora ABES-PR)
• 12h - Debate com a mesa e participantes

Em breve, a ABES-PR inaugura um
canal direto com o associado: um site
com notícias e programação de cursos,
palestras, simpósios e outros eventos.
Os sócios também passarão a receber
periodicamente, por e-mail, newsletters
com informações atualizadas sobre as
ações da entidade.

Seminário online
sobre reúso
Um dos desdobramentos positivos do
2.° Simpósio de Reúso de Água - SIRA
2015, será a realização de um seminário
online sobre o tema, no dia 29 de agosto,
às 11 horas. “Será um debate provocativo sobre regulação, políticas, tecnologias
e tendências no reúso de água, considerando também as experiências já vividas
no Brasil e em outros países”, explica o
diretor da ABES-PR e professor da PUCPR,
Pedro Franco, um dos coordenadores do
evento. Mais informações e inscrições, no
site www.eventials.com/abesdn/reuso-de-agua-debate-provocativo
Confira a programação:
• 11h - Regulação e políticas do reúso
de água - Prof. Pedro Franco (PUC-PR/
diretor ABES-PR)
• 11h20 - Tecnologias e viabilidades

Cursos inéditos em
parceria com a
Alemanha

A ABES-PR promove dois cursos inéditos
em parceria com agências de cooperação
internacionais da Alemanha. Nos dias 16 e
17 de setembro, um profissional da GEA-2H Water Technologies fala sobre “Filtros
Percoladores”. Em novembro, é a vez da
agência GIZ – Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit oferecer conhecimentos sobre o tema “Aspectos construtivos
de reatores tipo UASB e aproveitamento
energético”. Informações: abes-pr@abes.
org.br e (41) 3229-1535.

ABES-PR discute segurança hídrica no
41°. EPEC
Em novembro de 2015, a ABES-PR coordena debate sobre segurança hídrica no
41°. Encontro Paranaense das Entidades
de Classe – EPEC. Na edição anterior do

evento, no ano passado, a entidade recebeu a certificação Prata do 7°. PCQ – Prêmio CREA de Qualidade, criado para fortalecer e promover excelência em gestão nas
entidades de classe.

Encontro de Integração discute escassez
hídrica na RMC
O próximo Encontro de Integração terá como
tema “Prevenindo a escassez hídrica na Região Metropolitana de Curitiba. Entidades,
academia e órgãos públicos vão debater, em
data a ser definida em breve, a eficácia da
legislação na proteção de mananciais, com
foco no Decreto Lei 745 de 13/03/2015,
que objetiva regulamentar o ordenamento
territorial das áreas de mananciais de abastecimento público na Região Metropolitana
de Curitiba. O evento, mediado por um representante da ABES-PR, será seguido de
coquetel. Inscrições gratuitas: abes-pr@
abes.org.br. Informações: (41) 3229-1535.

Participe do maior
evento de saneamento ambiental da
América Latina

Nos dias 4 e 8 de outubro de 2015, o Rio
de Janeiro vai sediar o 28°. Congresso
Internacional de Engenharia Sanitária e
Ambiental. Desta vez, o evento terá como
tema central “Alterações Climáticas e a
Gestão do Saneamento Ambiental”. Mais
informações: http://www.abes-dn.org.br
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