
   
 

 
 

                        

 
Fórum de Saneamento e Recuperação Energética divulga conselho consultivo 

 
O Fórum de Saneamento e Recuperação Energética, chancelado pela IFAT, feira líder 
mundial de tecnologias ambientais, anuncia as associações que fazem parte do conselho 
consultivo. O evento acontece no dia 26 de abril, entre 9h e 18h, em São Paulo, de forma 
presencial. Lembrando que a entrada é gratuita e as palestras contarão com tradução 
simultânea em Inglês e Português. 
 
“Trouxemos associações e entidades que atuam fortemente nas áreas de Saneamento e 
Recuperação Energética de forma que o evento seja uma experiência única para 
visitantes, levando conteúdo de qualidade referente à implementação do Novo Marco 
Legal do Saneamento e suas aplicações na prática”, revela Rolf Pickert, CEO da Messe 
Muenchen do Brasil.  
 
Integram o conselho consultivo a ABCON SINDCON (Associação e Sindicato Nacional das 
Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto), ABES (Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental), ABREN (Associação Brasileira de 
Recuperação Energética de Resíduos), ABIMAQ- SINDESAM (Sindicato Nacional das 
Indústrias de Saneamento Básico e Ambiental) e IFAT (feira líder mundial de tecnologias 
ambientais). 
 
Organizado pela Messe Muenchen do Brasil, o evento trará profissionais de empresas 
nacionais e internacionais, além de autoridades, que irão debater sobre o 
desenvolvimento das ações referentes à implementação do Novo Marco Legal do 
Saneamento na prática, os desafios encontrados pela indústria, os projetos em estudo 
e execução, além de como a recuperação energética no país se encaixa nesse processo. 
 
Dividido em dois blocos, os profissionais poderão acompanhar painéis com participação 
de especialistas da esfera pública e do setor privado, sobre possíveis configurações, prós 
e contras de cada possibilidade, bem como preparação institucional, jurídica e 
operacional para alavancar o saneamento e o mercado de recuperação energética de 
resíduos. 
 
Lembrando que as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do evento Fórum 
de Saneamento e Recuperação Energética. 
 
Mario Brilhante 
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11 3897 4122, ramal 206 
11 9 9930 5293 
 
Sobre a Messe Muenchen do Brasil  
A Messe München, organizadora da IFAT, é uma das maiores empresas de feiras de 
negócios do mundo e operadora dos principais centros de convenções e exposições de 
Munique na Alemanha. Há mais de 5 décadas conectando pessoas em todo o globo, o 
portfólio conta com mais de 200 eventos na Alemanha, China, Índia, Rússia, Turquia, África 
do Sul, Nigéria, Vietnã, Irã e Brasil, além de ter representação em aproximadamente 70 
países. 
 
Como parte da estratégia de expansão internacional, em 2017 foi fundada a subsidiária 
Messe Muenchen do Brasil com o propósito de trazer para o mercado nacional os níveis de 
excelência e inovação estabelecidos na sede da Alemanha e apoiar o desenvolvimento de 
feiras de negócios em uma direção especializada e internacionalizada. 
 
Serviço 
Fórum de Saneamento e Recuperação Energética  
Data: 26 de abril de 2022 
Horário: 09h às 18h 
Local: Centro de Convenções do Expo Center Norte 
Formato: Presencial e gratuito 
Para mais informações: Site oficial do evento. 

Inscrições: Direto no site do evento 
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