


A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES é uma associação com fins não
econômicos que reúne no seu corpo associativo cerca de 10.000 profissionais do setor. A ABES tem
como missão ser propulsora de atividades técnico-científicas, político-institucionais e de gestão que
contribuam para o desenvolvimento do saneamento ambiental, visando à melhoria da saúde, do
meio ambiente e da qualidade de vida das pessoas.

A Seção Estadual da Bahia (ABES BA) foi a primeira a ser criada, no mesmo ano em que foi fundada a
Sede Nacional (1966), na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, pelos professores
Orlando Costa e Nelson Dacach, sendo esse último o primeiro presidente da Seção Estadual. A ABES
Bahia visa promover uma postura crítica da Associação e de seus sócios, onde possamos
democratizar o espaço decisório e ampliar os debates para as questões da Engenharia Sanitária e
Ambiental de forma mais crítica e independente. A ABES Bahia deve se tornar ainda mais plural,
transparente e democrática, sendo realmente uma entidade representativa desse segmento tão
importante para a sociedade baiana.

 Desconto na participação nos cursos do Programa de Atualização profissional – PAAP da
ABES Bahia, Congressos, Seminários, Feiras e Simpósios promovidos pela ABES;

 Desconto de 20% na compra de livros do fundo editorial da ABES, além da comodidade
de fazer reservas por telefone, e-mail e site;

 Revista “Bio”, com edições trimestrais, disponíveis no site da ABES DN (https://abes-
dn.org.br/) na “Área do Associado”. Esse produto disponibiliza matérias e artigos
técnico-científicos atuais que envolvem a área da Engenharia Sanitária e Ambiental;

 Boletim “ABES Informa e ABES Alerta”, com periodicidade semanal, enviado por email
pela ABES Nacional, trazendo atividades que ocorrem na área de Engenharia Sanitária e
Ambiental no Brasil e no mundo;

 Descontos na Livraria Cultura: Compras efetuadas por meio do link descrito na “Área do
Associado”, do site da Abes DN, tem 10% de desconto em livros, exceto livros didáticos,
e-books e livros que já estejam com preço promocional.

 E-mails enviados diariamente com informes de eventos e oportunidades, referente as
áreas de saneamento e meio ambiente no Estado da Bahia.

Quais as vantagens de ser um associado?

BOLETIM ABES INFORMA 
E ABES ALERTA REVISTA BIO REVISTA ESA

O que é a ABES?



Para atender aos nossos associados, o fundo editorial da ABES dispõe de diversos títulos,
tanto com edição própria, como de outras editoras, sendo vendidos com 20% de desconto e
a comodidade de reservar os livros por telefone, e-mail e site.

Valores da associação:

Fundo editorial da ABES Bahia:

Categoria Valor 
anual

Desconto de 10%
(venc.: 

31/01/2018)

Desconto de 5%
(venc.: 

28/02/2018)

2º Trimestre 
(Abril, Maio e

Junho)

3º Trimestre
(Julho, Agosto e 

Setembro)

4º Trimestre 
(Outubro, 

Novembro e 
Dezembro)

Estudante de 
graduação¹ R$ 93,50 R$ 84,15 R$ 88,83 R$ 70,13 R$ 46,75 R$ 23,38

Técnico¹ R$ 183,43 R$ 165,08 R$ 174,25 R$ 137,57 R$ 91,71 R$ 45,86

Profissional R$ 347,88 R$ 313,09 R$ 330,48 R$ 260,91 R$ 173,94 R$ 86,97

Empresas e 
Instituições 
de Ensino

Entrar em contato conosco para análise de categoria e valor.

¹ Para as categorias estudante de graduação e técnico será necessária comprovação.

CARTÕES DE CRÉDITO BOLETO

Os boletos podem ser gerados na “ Área do Associado” no site da 
ABES DN. Há possibilidade de parcelamento na modalidade cartões 
de crédito (via Pagseguro).

Formas de pagamento:

Alameda das Espatódeas, 479, sala 203, Caminho das Árvores, Salvador – BA  
Tel: (71) 3341-1380 / abes-ba@abes-dn.org.br  /  www.abesba.org.br /  

facebook.com/abes.ba   /    instagram.com/abesbahia



Veja os principais eventos com promoção e apoio da ABES Bahia no ano de 2017:

A Abes Bahia faz acontecer!

...e muito mais! Confira tudo em: http://www.abesba.org.br

Alameda das Espatódeas, 479, sala 203, Caminho das Árvores, Salvador – BA  
Tel: (71) 3341-1380 / abes-ba@abes-dn.org.br  /  www.abesba.org.br /  

facebook.com/abes.ba   /    instagram.com/abesbahia
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