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Copasa discute PPP
em audiência pública

Mais de 250 pessoas, entre sindicalistas, representan-
tes de órgãos do governo federal e estadual, da sociedade 
civil, dirigentes e técnicos da Companhia de saneamento de 
Minas Gerais (Copasa), participaram da audiência pública 
realizada pela empresa, no dia 27 de fevereiro, para discutir 
a adoção de Parceria Pública Privada (PPP) na expansão do 
sistema produtor de água Rio Manso, na Região Metropolita-
na de belo Horizonte (RMbH). de acordo com os estudos da 
Copasa, a ampliação do sistema é necessária para garantir 
o abastecimento da RMbH nos próximos anos. Após a am-
pliação, que demandará investimento de R$ 450 milhões, 
a produção deverá subir de 4 para 5,8 metros cúbicos de 
água por segundo. A proposta já foi aprovada pelo Con-
selho de Administração e pela Assembleia de Acionistas e 
publicada no site da Companhia para receb er sugestões e 
comentários até o dia 6 de março. Cumpridos os prazos 
legais, será lançado o edital para contratação do parceiro 
privado, que atuará por um período de 15 anos. A PPP deve 
evitar impacto na capacidade de endividamento da Copasa 
e permitirá alavancar recursos para ampliação e melhoria 
de outros sistemas de abastecimento de água e de esgo-
tamento sanitário em Minas. o XV silubesa apresentará o 
painel “Parceria Público Privada no setor de saneamento” no 
dia 21 de março, no Hotel ouro Minas, em belo Horizonte. 
saiba mais: www.abes-mg.org.br

CoPAsA

ONU lança Campanha
pelo Dia Mundial da Água

um bilhão de pessoas no mundo já convive com a 
fome ou mora em áreas de grande pressão sobre os recur-
sos hídricos. Para contribuir com o acesso a alimentos nutri-
tivos, a organização das nações unidas para a Agricultura 
e Alimentação (FAo) lança a campanha mundial “Água e 
segurança Alimentar”, no próximo dia 22 de março. A pro-
posta é erradicar a fome e reduzir o consumo de água com a 
adoção de uma dieta mais saudável e sustentável. estatísticas 
mostram que o consumo médio de água por indivíduo varia 
entre 2 a 4 litros por dia. A ideia é divulgar dietas que redu-
zam o desperdício de alimentos, que hoje chega a 30% da 
produção e, além disso, estimular práticas que aumentem a 
produção, a qualidade e a economia de água. saiba sobre a 
campanha em http://www.un water.org/worldwaterday/

Conselheiro da Abes é
nomeado diretor da Arsae 

Publicada no diário oficial do estado, no dia 15 de fe-
vereiro, a designação de Hubert brant Moraes para o cargo 
de diretor da Agência Reguladora de serviços de Abasteci-
mento de Água e de esgotamento sanitário do estado de 
Minas Gerais (Arsae-MG). o engenheiro civil e sanitarista é 
formado pela escola de engenharia da uFMG e ocupava o 
cargo de coordenador técnico de regulação operacional e 
fiscalização dos serviços da Arsae-MG. Com o convite do 
governador Antônio Augusto Anastasia, Hubert passa a com-
por a diretoria colegiada do orgão ao lado do diretor Antônio 
Maurício Fortini e do diretor-geral Antônio A. Caram Filho. o 
engenheiro sanitarista também é membro do Conselho dire-
tor da diretoria nacional da Abes, eleito para o período de 
2008 a 2012. Atuou como assessor técnico da Associação 
das empresas de saneamento básico estaduais (Aesbe) em 
brasília, e, entre 2009 a 2010, foi diretor de informação Pes-
quisa e Apoio técnico da Agência de desenvolvimento da 
Região Metropolitana de belo Horizonte.

Audiência pública da PPP Rio Manso reuniu cerca de 250 pessoas

Abes-MG também está no Twitter
Pensando em atender a um público cada vez mais conectado, Abes-MG agora está no twitter. siga-nos através do @

abesmg e fique por dentro dos principais assuntos relacionados à engenharia sanitária e ambiental no país e no mundo. se 
você ainda não possui uma conta, acesse www.twitter.com e crie a sua. Você receberá informações atualizadas sobre o XV 
silubesa, sobre a Feira exposilubesa e tudo o que estiver acontecendo de forma rápida e atualizada. Com o twitter, você 
recebe mensagens em sua caixa de e-mails todas as vezes que a Abes-MG publicar alguma novidade. Acesse também a 
nossa página: www.abes-mg.org.br


