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Aesbe faz 
campanha para 
desonerar esgoto

 A Associação das Empresas de Saneamento Bási-
co Estaduais (Aesbe) vai lançar, em novembro, uma cam-
panha nacional para pressionar a presidente Dilma Rou-
sseff a cumprir sua promessa de campanha: desonerar 
o PIS e COFINS do setor para liberar investimentos. Em 
outubro de 2010, a então candidata Dilma lançou o que 
chamou de “programa de incentivo a serviços públicos”: 
para zerar o pagamento de Programa de Integração So-
cial (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social (COFINS) para as empresas de energia 
elétrica, transporte e saneamento. Segundo José Carlos 
Barbosa, presidente da Aesbe, como não houve nenhu-
ma proposta até agora, uma campanha nacional nas 
mídias sociais, jornais e até televisão vai mostrar a reali-
dade do setor e como os impostos impactam o custo do 
saneamento. Atualmente o setor paga R$ 2 bilhões por 
ano de PIS e COFINS. Já o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) mostra que em 2012, 42,9% 
das residências do país ainda não dispõe de acesso à 
rede de esgoto. Saiba mais em: www.abes-mg.org.br 

A ABES apoia a universalização e a desoneração do setor

Ponto Terra debate 
Licenciamento Ambiental 

No dia 28 de novembro, a Ponto Terra reunirá 
um time de especialistas para analisar o processo de 
revisão das normas brasileiras para o licenciamento 
ambiental. A avaliação tomará como base a Lei Com-
plementar 140/11, que atribui aos municípios o licen-
ciamento ambiental. Estarão em debate as implicações 
da lei, os instrumentos de cooperação, as competências 
administrativa e legislativa, as diversas ações que visam 
garantir o desenvolvimento sustentável, dentre outros 
assuntos. Participe!  O encontro será no dia 28 de no-
vembro, quinta-feira, das 18h30 às 22h30, no auditó-
rio Phoenix da Universidade Fumec (Rua Cobre, 200 
- Cruzeiro - BH) Mais informações: (31) 3275-3929, ou  
www.pontoterra.org.br 

EXPOABES 2014, já tem data 
marcada.

Já começaram os preparativos para a maior feira 
de tecnologia e saneamento ambiental de Minas Gerais, 
a EXPOABES 2014. Anote na sua agenda, entre os dias 
7 a 10 de abril, Belo Horizonte receberá o que há de 
mais avançado em saneamento. A EXPOABES também 
contará com a segunda edição do Campeonato de Ope-
radores, com várias provas como, instalação de rede de 
ligação de água, manutenção de bombas submersíveis, 
detecção de vazamento de cloro e outras novidades. 
Como nos anos anteriores, o evento reunirá as princi-
pais empresas fornecedoras de materiais, equipamentos, 
serviços e outras tecnologias bastante diversificadas, que 
trazem o que há de mais eficiente e inovador para a me-
lhoria dos serviços de saneamento do país. Por ser pon-
to de encontro entre renomados profissionais do setor, 
professores, técnicos e estudantes, oferece também uma 
excelente oportunidade de network e negócios. Aguarde!

4ª Conferência do Meio Ambiente aprova documento final 
 A 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que terminou dia 27 de outubro em Brasília, teve como finalidade 

elaborar propostas para efetivar a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no país.  Durante a ce-
rimônia de encerramento, a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, recebeu o documento final com as  propostas 
elaboradas e votadas pelos 1.340 delegados dos 27 Estados. As prioridades foram votadas no dia 26 de outubro, em 
quatro reuniões plenárias temáticas. Das 160 sugestões selecionadas, 60 entraram na versão final, que subsidiará as 
ações do governo necessárias a tornar a PNRS uma realidade. Esta Conferência foi a maior realizada país em número de 
participantes, consideradas as quase 200 mil pessoas que discutiram e aprovaram, nos Estados e municípios, as propos-
tas analisadas. Nas votações preliminares,  realizadas após discussão em grupos específicos, os temas que dominaram 
os debates fim dos lixões,  a obrigatoriedade da coleta seletiva, o calendário de implantação da PNRS e a valorização 
dos catadores. Leia mais: www.abes-mg.org.br  


