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Quatro mineiros 
estão na final do 
Prêmio ANA
Quatro projetos mineiros estão entre os finalistas 
do Prêmio ANA 2010, concedido anualmente pela 
Agência Nacional das Águas (ANA) às melhores 
iniciativas destinadas a promover o uso sustentável 
dos recursos hídricos no país. Foram selecionados, 
na categoria “empresa”, os projetos de gestão 
de recursos hídricos da Arcelor Mittal Brasil em 
João Monlevade; e de recuperação do Rio das 
Pedras, em Glaucilândia, a cargo da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). Na 
categoria “governo”, foram selecionados a Meta 
2010 de revitalização do Rio das Velhas e o projeto 
de regularização do uso dos recursos hídricos no 
Estado, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. A 
Meta 2010 é uma iniciativa do projeto Manuelzão 
e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad). A relação 
completa de todos os finalistas está disponível no site 
da ANA (www.ana.gov.br). Os vencedores em cada 
categoria serão conhecidos em 1º de dezembro, 
quando o prêmio será entregue em solenidade em 
Brasília. No total, foram inscritos 288 projetos. 

Barragens estão com níveis ainda mais baixos
Embora tenha chovido no Estado nos últimos dias, a água que caiu não foi suficiente para estabilizar os 
níveis de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas mineiras. Com exceção da barragem da usina 
de Marimbondo, no Rio Grande, em todas as outras, a quantidade de água armazenada foi reduzida a 
níveis ainda menores que o de final de setembro. São Simão, no Rio Grande, por exemplo, que operava 
com 63,89% de água, opera agora com apenas 38,52%. Nas demais usinas (Itumbiara, Águas Vermelhas, 
Emborcação, Nova Ponte, Furnas e Mascarenhas de Moraes), os percentuais de redução não foram tão 
expressivos, porém, houve queda em todas elas. 

Meta 2010, para o Velhas, está entre os finalistas

MARCElO ANDRé

Arsae-MG define normas
para prestação de serviço
A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário no Estado de Minas Gerais 
(Arsae-MG) publicou, no Minas Gerais do último dia 8, as 
normas para a prestação deste tipo de serviço no Estado. 
A resolução estabelece, por exemplo, como deve funcionar 
o atendimento telefônico aos usuários; como será feito 
o ressarcimento aos usuários, em caso de cobranças de 
valores indevidos pelo prestador de serviços; quando o 
usuário pode solicitar aferição do hidrômetro; se os usuários 
podem escolher a data de vencimento da conta de água e 
esgoto; qual a multa por atraso no pagamento da conta; 
quando o abastecimento de água poderá ser interrompido 
pelo prestador de serviços; quando não poderá haver 
interrupção dos serviços; e sobre o valor da tarifa de esgoto, 
entre outras questões que regem a prestação e utilização 
desses serviços. A íntegra da resolução está no site da 
agência, em www.arsae.mg.gov.br.

Câmara e Assembleia
devem retomar votações 
Passada o rescaldo das eleições, a Câmara Federal e 
a Assembléia legislativa de Minas devem retomar esta 
semana a discussão de projetos que estavam parados 
por causa da campanha eleitoral. Na Câmara Federal, 
a expectativa é em relação ao projeto de reforma do 
Código Florestal. Na Assembléia, tramitam dois projetos 
importantes na área de saneamento e recursos hídricos. 
Um é o orçamento do Estado, que contém a definição dos 
recursos para investimento em todas as áreas do governo 
de Minas, incluindo a Semad, Arsae e Copasa. Outro 
projeto importante é o que autoriza o Estado a contratar 
empréstimo de 100 milhões de euros para investimento 
em projeto de recuperação ambiental da bacia do Rio das 
Velhas. 


