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BH sedia  
cerimônia de 
entrega do PNQS

Os troféus do Prêmio Nacional da Qualidade em Sanea-
mento (PNQS) foram entregues durante solenidade realizada no 
dia 25 de novembro, em Belo Horizonte. A premiação aconteceu 
na Serraria Souza Pinto e contou com as presenças do governa-
dor de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho; do ex-governador e 
senador eleito por MG, Antônio Anastásia; do vice-prefeito Délio 
Malheiros e várias lideranças das empresas premiadas. No Ciclo 
2014, a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Ge-
rais (Copasa) recebeu a premiação máxima, o troféu Diamante. 
O governador parabenizou a Companhia e seus funcionários e 
disse que a Copasa é motivo de muito orgulho para os mineiros. 
Ele também enfatizou a constante obrigação da empresa para 
ampliar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sa-
nitário e contribuir com a qualidade de vida da população. Os 
premiados foram divulgados pelo Comitê Nacional de Qualida-
de da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 
(Abes), que contemplou 35 empresas ou instituições de saneamen-
to. A presidente do PNQS, Cassilda Teixeira, relembrou a criação 
do Prêmio e disse que agora, ao completar 18 anos, o sonho 
adquiriu maturidade. O presidente da Abes, Dante Ragazzi Pauli, 
afirmou que o PNQS vem cumprido seu papel e melhorando o 
saneamento no País. Leia mais em: www.abes-mg.org.br  

ANA e Igam definem restrições de 
uso da água no Jaguarí

A Agência Nacional de Águas (ANA) e o Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas (Igam) realizaram um encontro, no dia 19 
de novembro, em Extrema (MG), para discutir com os irrigantes, as 
indústrias e as companhias de saneamento da bacia do rio Jaguari, 
como serão as regras de restrição de uso da água na região. O 
superintendente adjunto de Regulação da ANA, Patrick Thomas, e 
o gerente de Pesquisa e Desenvolvimento do IGAM, Thiago Figuei-
redo, apresentaram as propostas da Resolução conjunta. ANA e 
Igam determinam o Estado de Alerta, no trecho a montante (rio aci-
ma) da divisa entre Minas Gerais e São Paulo, quando o rio tiver 
vazões entre 2,52m³/s e 5,04m³/s, no ponto de monitoramento 
Pires. O Estado de Restrição será para vazões iguais ou menores 
que 2,52m³/s, quando haverá redução de 20% da captação do 
volume outorgado aos usuários, ou a suspensão da captação, entre 
18h às 23h, para consumo humano e dessedentação de animais. 
Para a indústria e a irrigação a redução será de 30% e a suspensão 
das captações, das 7h às 13h e das 12h às 18h, respectivamente. 
No Estado de Restrição, os demais usos da água serão paralisados, 
exceto a aquicultura. As restrições valem também para os usuários 
que captam tanto abaixo de 10 l/s quanto a partir desta vazão.

Cibapar e Igam promovem I 
Fórum das Águas 

Para discutir a situação atual dos rios do estado de Minas 
Gerais, o Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraopeba (Cibapar), em parceria com o Instituto Mineiro de Ges-
tão das Águas (Igam), realiza nos dias 4 e 5 de dezembro, o 1º 
Fórum das Águas. O encontro, que será realizado no Instituto Inho-
tim, a partir de 9h, será norteado pelo tema “Escassez Hídrica e 
Saneamento: Desafios e Impactos”. Especialistas e autoridades vão 
apresentar o panorama dos impactos da estiagem de 2014, e as 
avaliações e análises subsidiarão a elaboração do Plano de Ação 
2015, com abrangência e execução em todo o estado. Um dos 
focos da conferência será a Bacia do Paraopeba, principal afluente 
do Rio São Francisco, que apresentou queda no volume da água 
em alguns trechos. A proposta é tentar reduzir os possíveis proble-
mas decorrentes da seca, com o desenvolvimento de ações de 
conscientização voltadas a população dos 48 municípios mineiros 
impactados. Também será apresentado o projeto executivo de sa-
neamento e implantação de rede de esgoto na Bacia do Paraope-
ba, e o Protocolo de Intenções pelo Saneamento que será assinado 
pelos representantes do executivo dos municípios.

FIEMG debate produção e consumo sustentáveis
O Instituto Cidade Sustentável (ICS), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) e Federação Nacional das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) promovem, no dia 3 de dezembro, o Seminário 
Produção e Consumo Sustentáveis. Serão realizados painéis sobre produção sustentável, compras públicas, consumo consciente, 
sustentabilidade no varejo, cadeia de fornecedores e ciclo de vida dos produtos. O evento que ocorre na sede da FIEMG, à 
Avenida do Contorno, 4456, em Belo Horizonte também tem como objetivo debater os principais temas do 1º Ciclo de Implan-
tação do Plano de Produção e Consumo Sustentável (PPCS 2011/2014). As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. Mais 
informações: contato@institutocidadesustentavelcom.br 

A Copasa recebeu o prêmio máximo do saneamento 2014


