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Copasa é destaque
entre as vencedoras
do PNQS 2010

Trinta e quatro unidades de empresas públicas estaduais 
de saneamento, duas concessionárias privadas municipais e 
um sistema autônomo intermunicipal foram os vencedores 
do Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS) 
deste ano. A Copasa foi uma das empresas mais premiadas. 
No Nível 3 (Troféu Platina), foram contempladas duas 
Diretorias da Companhia; no Nível 2 (Troféu Ouro), duas 
unidades da Cagece (Ceará), uma da Sabesp (São Paulo), 
uma da Sanepar (Paraná), mais uma Diretoria da Copasa e 
toda a empresa Copasa. No Nível 2 (Troféu Prata), uma da 
Corsan (Rio Grande do Sul) e uma da Sabesp; e no Nível 
1 (Troféu Bronze), uma da Cagece; uma da Cesan (Espírito 
Santo), uma da Corsan, duas da Sanepar, duas da Casal 
(Alagoas), e uma da Deso (Sergipe), todas companhias 
estaduais de saneamento, além da Águas do Paraíba, 
empresa privada que det ém a concessão dos serviços no 
município de Campos dos Goytacases, no estado do Rio de 
Janeiro. Receberão Diplomas de Participação Especial duas 
unidades da Cagece, oito da Corsan, três da Sabesp, uma 
da Cesan, a empresa Foz do Cachoeiro, concessionária 
privada do município de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito 
Santo, e o Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto (Simae), 
dos municípios de Joaçaba e Herval do Oeste, em Santa 
Catarina. Os prêmios serão entregues ainda em novembro.

Confira a agenda de cursos da Abes-MG
A agenda de cursos da Abes-MG neste final de ano está variada. Confira: Propagação de Plantas Ornamentais 

(19/11); Controle de Emissões Gasosas e Aproveitamento Energético de Biogás em Reatores Anaeróbicos (22, 23 e 24/11); 
Avaliação Estatística de Dados de Monitoramento Ambiental (25 e 26/11); Impermeabilização Inferior e Superior de Aterros 
Sanitários (27/11);  Processos de Lodos Ativados com Remoção de Nutrientes em Tratamento de Esgotos (1, 2 e 3/12); 
Simulação Hidráulicas usando o Software Epanet (10 e 11/12) e Gestão para a Manutenção de Resultados. Foco em 

Saneamento (14 e 15/12). Mais informações pelo telefone (31) 3224-8248 ou pelo site www.abes-mg.org.br

Fapemig lança
edital para pesquisas
sobre efeito estufa

 A Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Minas 

Gerais (Fapemig) quer incentivar a elaboração de pesquisa 

a respeito do aquecimento global e da emissão de gases de 

efeito estufa no Estado. O edital já foi publicado, devendo 

as propostas ser enviadas até o dia 2 de março do ano que 

vem. O edital prevê a destinação de R$ 3 milhões para as 

pesquisas.O valor máximo de financiamento para cada 

pesquisa é de R$ 300 mil. Informações mais detalhadas 

sobre o assunto podem ser obtidas no site da Abes-MG: 

www.abes-mg.org.br

Comitê do Grande
é empossado

O secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, 

Silvano Silvério, participou, nesta terça, 9, às 10h30, em 

Poços de Caldas, da solenidade de posse do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Grande (CBH Rio Grande). A bacia do Rio 

Grande é de domínio da União e situa-se no Sudeste do país, 

na região Hidrográfica do Paraná, com uma área de drenagem 

de aproximadamente 143 mil quilômetros quadrados, sendo 

cerca de 40% no estado de São Paulo e 60% em Minas Gerais, 

compreendendo 393 municípios, cujas áreas se encontram 

total ou parcialmente inseridas na bacia. A Abes-MG está 

representada no Comitê.


