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Minas se une em

Até o final do ano, os nove grupos que compõem o Movimento �Minas em
Defesa das Águas�, uma parceria do Legislativo mineiro com entidades da
sociedade civil, vão promover uma série de eventos para debater temas
relacionados com a crise energética e  a questão da água
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O
surgimento do Movi-
mento �Minas em De-
fesa das Águas�, lidera-
do pela Assembléia
Legislativa de Minas
Gerais, é resultado de

uma intensa mobilização da sociedade minei-
ra, ao longo dos últimos dois anos, na defesa
dos recursos hídricos do Estado. Em meados
de 1999, o tema já liderava a agenda política
do Legislativo mineiro, importância eviden-
ciada na iniciativa conjunta com a Assembléia
Legislativa do Espírito Santo de criação da
Comissão Interestadual Parlamentar de Es-
tudos para o Desenvolvimento Sustentável
da Bacia do Rio Doce (Cipe-Rio Doce). A
Cipe é composta de 12 deputados das duas
assembléias e tem o objetivo de congregar
esforços políticos e técnicos indispensáveis à
recuperação, à preservação e ao desenvolvi-
mento da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

O Rio Doce nasce nas Serras da
Mantiqueira e do Espinhaço, em Minas Ge-
rais, e percorre cerca de 970 km, até atingir o
Oceano Atlântico, no Município de Linhares,
no Espírito Santo. A bacia hidrográfica do
rio ocupa uma área de, aproximadamente, 72
mil km2 em Minas Gerais e 12 mil km2 no
Espírito Santo. Nestes dois anos de trabalho
e em mais de dez grandes encontros ou visi-
tas técnicas, a Cipe-Rio Doce constatou que
os principais fatores que deram origem aos
problemas ambientais da bacia, tais como a
erosão e o assoreamento do leito dos rios,
foram o desmatamento generalizado, o gran-
de volume de efluentes (industrial e mineral)
lançado às águas e o mau gerenciamento dos
solos agrícolas. As atividades industriais e
minerais realizadas no leito e nas margens dos
rios da bacia vêm contaminando as águas com
mercúrio e outros elementos tóxicos.

Nesse trabalho, a Comissão constatou
também uma intensa mobilização da socie-
dade civil, envolvendo organizações não-go-
vernamentais, representantes de instituições
públicas e privadas, inclusive do meio acadê-
mico, lideranças políticas e movimentos so-
ciais plenamente conscientes dos problemas
da região e com a intenção de provocar as
mudanças para reverter esse quadro negati-
vo. Com essa receptividade, a Cipe-Rio Doce
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apresentou, no seu relatório final, um con-
junto de medidas que poderá se desdobrar em
vários programas e ações a serem implemen-
tados pelos três Poderes, nos níveis federal,
estadual e municipal, para viabilizar a recu-
peração da bacia.

As medidas vão desde a definição de nor-
mas disciplinares para utilização de áreas crí-
ticas, tais como mananciais, fundos de vales,
altas declividades e áreas sujeitas a enchentes,
até a criação de programas de �incentivo ver-
de�, com benefícios para patrocinadores de
projetos de educação ambiental, por exem-
plo, ou para produtores rurais preservarem
ou recuperarem áreas degradadas, a criação
de um banco de dados e elaboração de estu-
dos sobre remanescentes florestais da bacia e
a divulgação das informações. A criação de
áreas de preservação e conservação que pos-
suam características naturais relevantes e o
incremento da fiscalização da legislação rela-
tiva às questões ambientais e do uso do solo
são outras propostas que constam do docu-
mento que está sendo agora distribuído às
autoridades.

Defesa das águas � Seguindo nessa mesma
trilha, em outubro de 1999, as Comissões de
Administração Pública e de Meio Ambiente
e Recursos Naturais realizaram audiência
pública para tratar da privatização das cen-
trais elétricas e dos recursos hídricos nacio-
nais, debatendo também o relatório final da
comissão criada pelo governo estadual para
realizar estudos avançados sobre a questão de
Furnas e dos recursos hídricos. O evento reu-
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Águas� foi lançado
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de representantes de

50 entidades da
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niu quase 200 participantes, entre autorida-
des do governo estadual e representantes de
entidades não-governamentais, no Auditório
da Assembléia. A relatora da comissão do
Executivo, a atual procuradora-geral do Es-
tado, Carmem Lúcia Antunes, defendeu que
�o Estado não pode fazer tudo para a socie-
dade, mas defender a água, um bem do povo,
é seu dever�.

Ela fez menção a Rui Barbosa e afirmou
que o ex-senador já denunciava a entrega do
patrimônio hídrico aos estrangeiros. �Uma
coisa é o neoliberalismo e a globalização em
países ricos. Outra coisa são os efeitos causa-
dos em países com Estados pobres como o
nosso�, argumentou. Carmem Lúcia explicou
a diferença entre bens públicos e bens priva-
dos e disse que a obrigação do governo é zelar
pelo que pertence ao povo. �Somos o quarto
ou quinto país com a maior porção de água
potável do planeta�, ressaltou a relatora. A
secretária adjunta do Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável, Lúcia Aquino,
ponderou ainda que a água é um bem essenci-
al à vida, mas corre risco de escassez.

Dois meses depois, em dezembro de 1999,
a Assembléia de Minas liderou outra
mobilização, agora em defesa da Usina Hi-

drelétrica de Furnas e contra a privatização
dos recursos hídricos nacionais. Um ato pú-
blico, realizado em 10 de dezembro, no Ple-
nário da Assembléia, com a presença de mais
de 500 participantes, marcou também o lan-
çamento da Frente Parlamentar Jorge Hannas
contra a Privatização de Furnas, que reúne
71 dos 77 deputados estaduais mineiros. O
evento reuniu lideranças políticas de expres-
são nacional, como o ex-governador e presi-
dente nacional do PDT, Leonel Brizola; o
ex-governador e ex-vice-presidente da Repú-
blica Aureliano Chaves; a ex-prefeita de São
Paulo Luíza Erundina; o deputado federal
Vivaldo Barbosa (PDT), presidente da Fren-
te Parlamentar em Defesa do Brasil, que reú-
ne 132 deputados federais e senadores; e o
prefeito de Belo Horizonte e coordenador da
Frente Nacional de Prefeitos, Célio de Cas-
tro (PSB).

O deputado Alberto Pinto Coelho (PPB)
discursou em nome da Frente Parlamentar
Jorge Hannas, afirmando que a manifestação
era um ato de resistência cívica, de consciên-
cia cívica. Segundo ele, o Brasil está trafegan-
do na contramão da história, pois os recur-
sos hídricos são considerados patrimônio
público nos mais diferentes países, e a ques-
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Somos o quarto ou
quinto país
com a maior porção
de água potável
do planeta.
O Estado não pode
fazer tudo para a
sociedade, mas
defender essa água,
um bem do povo,
é seu dever

Ato público contra a privatização de Furnas, realizado no Plenário da Assembléia de Minas, em dezembro de 1999
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tão da água é o grande desafio para o século
XXI. Depois desse evento e durante o reces-
so parlamentar de 1999, deputados e técni-
cos da Assembléia mantiveram-se mobiliza-
dos, preparando um novo encontro para o
início de 2000, logo após o reinício dos tra-
balhos legislativos.

Em março desse ano, a Assembléia reali-
zou o Ciclo de Debates �Nossas Águas, Nos-
sa Vida�. O ciclo foi aberto pelo então presi-
dente da Assembléia de Minas, deputado
Anderson Adauto (PMDB), que ressaltou a
importância do Rio São Francisco e da Hi-
drelétrica de Furnas para a economia nacio-
nal e disse que eles não devem ser deixados à
mercê dos interesses privados. O deputado
Anderson Adauto chamou atenção para o
problema da água e lembrou o seu Dia Mun-
dial: �A água é o mais nacional de todos os
bens e não se pode admitir, como prevê le-
gislação em tramitação no Congresso, que ela
possa vir a ser privatizada, e os seus múlti-
plos usos explorados pelo capital privado, seja
nacional ou internacional�, disse.

O deputado federal Haroldo Lima
(PCdoB/BA) salientou a questão da
privatização das hidrelétricas. �Quem possui
o controle das hidrelétricas comanda os rios
e seus afluentes. O controle do São Francis-

co é de domínio da Chesf, logo, se ela for
privatizada, o rio, que é de importância in-
calculável para o Nordeste, terá seu potenci-
al hídrico diminuído�, afirmou, referindo-se
à proposta de transposição das águas. O dire-
tor da Associação dos Acionistas Minoritários
das Centrais Elétricas de Furnas e do Institu-
to de Desenvolvimento Estratégico do Setor
Elétrico (Ilumina), Agenor de Oliveira, já
advertia o Estado para o risco de um raciona-
mento de energia e de água. Segundo Olivei-
ra, em agosto de 2000, o País já poderia pas-
sar por um problema de racionamento de
água e, se não fosse feita nenhuma interven-
ção, o Brasil iria enfrentar também uma drás-
tica falta de energia.

A partir desse evento, a Assembléia de
Minas teve várias outras iniciativas com o
objetivo de discutir especificamente a ques-
tão das águas. Em 2000, por exemplo, foi cri-
ada ainda a Comissão Especial do Rio São
Francisco para estudar as propostas de trans-
posição de águas do rio e a revitalização de
seus afluentes. Em agosto desse ano, a Co-
missão Especial, presidida pelo deputado
Marco Regis (PPS), já apresentou o seu rela-
tório final, elaborado pelo deputado Carlos
Pimenta (PSDB), ressaltando a dificuldade
que hoje os municípios ribeirinhos enfren-

O presidente da Alemg, deputado Antônio Júlio (PMDB), participa de manifestação em defesa das águas,
às margens do Lago de Furnas
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LIXOS

tam. O relator mostrou-se favorável à trans-
posição das águas do Rio São Francisco des-
de que o projeto não viesse prejudicar o Es-
tado de Minas Gerais.

Trajetória dos trabalhos � Entre as ativida-
des realizadas pela Comissão Especial, insta-
lada em 7 de abril de 2000, destaca-se a reali-
zação de uma audiência pública em 15 de ju-
nho, no Auditório da Assembléia. No encon-
tro, foi enfatizada a necessidade de se pro-
mover a revitalização do rio antes de execu-
tar a transposição de suas águas. Participa-
ram desse debate os deputados federais
Henrique Eduardo Alves, Marcondes
Gadelha, Fernando Gabeira, José Rafael
Guerra Pinto Coelho, Cleuber Carneiro
(PFL/MG), Betinho Rosado, Maria do
Carmo Lara (PT/MG), Philemon Rodrigues
(PMDB/MG), Regis Cavalcanti, Ronaldo
Vasconcellos (PFL/MG), além do então se-
cretário de Recursos Hídricos do Ministério
da Integração Nacional, Rômulo Macedo, e
do diretor de Obras de Cooperação do Exér-
cito Brasileiro, general Ênio Magalhães.

Aconteceu também, em 19 e 20 de junho
de 2000, o Ciclo de Debates sobre Transpo-
sição das Águas do Rio São Francisco. O pro-
jeto, agora provisoriamente engavetado pelo
governo federal, estava sendo intensamente
debatido naquela época. E, no encontro, fo-
ram discutidos os impactos sociais,
ambientais, técnicos e jurídicos da transposi-

ção, bem como as expectativas e demandas
dos Estados envolvidos. Segundo a represen-
tante da Secretaria de Estado do Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento Sustentável, Luciana
Felício Pereira, que participou dos debates,
40% do território mineiro pertence à Bacia
do São Francisco e 70% de suas águas origi-
nam-se em Minas Gerais. Diante dessas in-
formações, ela ressaltou a importância soci-
al, cultural e ambiental do São Francisco para
a sociedade e acrescentou que, para haver
transposição, é necessário um programa de
revitalização. �É preciso que as águas sejam
revertidas para o uso de pessoas que preci-
sam�, concluiu Luciana Pereira, que vê nas
audiências públicas a maneira mais eficaz de
participação da sociedade local e científica.

O professor Paulo Afonso Leme Macha-
do, da Universidade Estadual de São Paulo
(Unesp), ressaltou a importância de um
acompanhamento direto da população na
questão. Para isso, ele disse ser dever do
poder público facilitar o acesso da socieda-
de ao relatório de impacto ambiental para
saber se haverá prejuízos aos que usam a
água, assim como as conseqüências de um
possível impacto sobre o meio ambiente. O
vice-diretor da Coordenação dos Programas
de Pós-graduação em Engenharia (Coppe/
UFRJ), Luiz Pinguelli Rosa, preocupado
com obras de grande porte realizadas no
período do governo militar e que não trou-
xeram real benefício para a população, dis-
se que é preciso não cometer os mesmos er-
ros. Ele também afirmou que as águas de-
vem ser gerenciadas pelo governo e não por
uma empresa privada, uma vez que trará
impacto direto para a vida das pessoas.
Pinguelli temia que a transposição fosse ope-
rada por uma empresa privada. �O projeto
deve privilegiar a população carente e não
grandes fazendeiros da região�, afirmou.

Mobilização da sociedade � Foi nesse ambi-
ente, de intenso debate e ampla participação
da sociedade, que surgiu a proposta de cria-
ção do Movimento �Minas em Defesa das
Águas�. No final de março de 2001, foi reali-
zada a primeira reunião preparatória para o
lançamento do movimento, com a presença
de representantes de 40 entidades patronais,
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comanda os rios e
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seu potencial hídrico
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Grupo Coordenação

Coordenador-Geral do Movimento �Minas em
Defesa das Águas�

Deputado Ivo José (PT)

Desverticalização da Cemig Deputado Alberto Pinto Coelho (PPB)

Comissão Interestadual Parlamentar de
Estudos para o Desenvolvimento da Bacia
do Rio Doce (Cipe-Rio Doce)

Deputados Agostinho Silveira (PL) e
José Henrique (PMDB)

Comissão Interestadual Parlamentar de
Estudos para o Desenvolvimento da Bacia
do São Francisco (Cipe-São Francisco)

Deputado Wanderley Ávila (PPS)

Projeto Manuelzão � Rio das Velhas Deputado Fábio Avelar (PPS)

Furnas Deputado Marco Regis (PPS)

Saneamento Deputado Adelmo Carneiro Leão (PT)

Estudos Energéticos Deputado Anderson Adauto (PMDB)

Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais

Deputado José Milton (PL)

Comissão de Defesa do Consumidor Deputada Maria José Haueisen (PT)

de trabalhadores, de associações comunitá-
rias, ambientalistas e de recursos hídricos, de
representantes de órgãos governamentais e
das Secretarias de Estado de Turismo, Indús-
tria e Comércio e do Meio Ambiente.

Entre as propostas em discussão, estava a
de realização de ciclos de debates, no Plená-
rio da Assembléia, para discutir a gestão das
águas e subtemas como a privatização de
Furnas e a transposição das águas do Rio São
Francisco. Um outro ciclo tratou da atuação
dos legislativos nas bacias hidrográficas inte-
restaduais. Visitas técnicas e audiências pú-
blicas da Comissão de Meio Ambiente a ci-
dades-pólo das Bacias Hidrográficas dos Rios
Doce, São Francisco, Grande e Paranaíba
foram outras atividades promovidas pela
Assembléia.

Em 26 de abril de 2001, uma solenidade,
no Salão Nobre da Assembléia, marcou o lan-
çamento do Movimento �Minas em Defesa
das Águas�, reunindo os deputados da Fren-
te Parlamentar Jorge Hannas contra a
Privatização de Furnas e outras 50 entidades
representativas da sociedade civil. O movi-
mento é uma parceria com instituições pú-
blicas e entidades da sociedade civil, com o
objetivo de promover ações em face da situa-
ção em que se encontram os recursos hídricos
e energéticos do Estado e das ações do gover-
no federal. Entre essas ações, destacam-se as

propostas que o governo federal pautava na
época entre suas prioridades, incluindo a
privatização de Furnas, a divisão da Cemig
em três empresas, a transposição das águas
do Rio São Francisco, a privatização do se-
tor de saneamento e a interrupção de investi-
mentos nas empresas estatais dos setores
hídrico e energético, por exigência do Fun-
do Monetário Internacional (FMI), como
parte do ajuste negociado com o governo.

Entre as ações específicas do movimento,
estão as lutas pelo controle público dos recur-
sos hídricos e energéticos e contra a
privatização de Furnas; pela revitalização das
águas do São Francisco como condição prévia
para o debate sobre a transposição; pela ma-
nutenção da estrutura atual da Cemig; pela
implantação de uma política de saneamento
que garanta os princípios de universalização,
eqüidade e controle social; pela implementação
dos comitês de bacias hidrográficas no Estado
e pelo fortalecimento dos setores populares
nesses comitês; e pela retomada dos investi-
mentos públicos nos setores hídrico e
energético. O movimento apóia também pro-
jeto de lei que veda a privatização do setor
energético, do senador Roberto Freire.

Durante a solenidade, o presidente da
Assembléia Legislativa, deputado Antônio
Júlio (PMDB), afirmou que o momento é de
ação e deve repercutir em todo o País, já que
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os problemas que afetam a qualidade das águas
de Minas não atingem apenas o Estado. O
deputado Ivo José (PT), coordenador da cam-
panha, presidiu a cerimônia de lançamento
do �Minas em Defesa das Águas� e comen-
tou sobre a necessidade de união entre muni-
cípios mineiros, escolas e entidades na luta
pela preservação da água como recurso de
sobrevivência.

O movimento vem realizando, ao longo
deste ano, uma série de eventos para discutir
esse tema e culminará, conforme anunciou
seu coordenador, deputado Ivo José (PT),
numa grande mobilização, no início de ou-
tubro de 2001, na cidade de São Roque de
Minas, onde fica a nascente do Rio São Fran-
cisco, simbolizando a defesa dos recursos
hídricos do Estado. A proposta é a de, nessa
data, transferir a sede do Governo de Minas
e do Legislativo mineiro para o Município
de São Roque de Minas e, com a participação
da sociedade, promover um grande ato pú-
blico em defesa das águas.

Privatização de Furnas � Entre as diversas
atividades promovidas pelo movimento, des-
tacou-se a participação nas comemorações de
1º de maio de 2001. Com o tema �Furnas é
nossa. Privatização, não!�, dez deputados es-
taduais e quatro federais, além de prefeitos e
representantes de entidades da sociedade ci-
vil, somando quase 2 mil pessoas, participa-
ram do ato público, naquele dia, na sede da
Usina de Furnas, no Município de São José
da Barra. As autoridades posicionaram-se
contra a política do governo federal para o
setor hidrelétrico, argumentando que, em
países como Estados Unidos, Canadá, Fran-
ça e Alemanha, os principais recursos hidre-
létricos e as bacias hidrográficas são manti-
dos sob controle governamental, pela sua
importância estratégica, social e política.

Saneamento � A Coordenação de Saneamen-
to do Movimento �Minas em Defesa das
Águas� realizou ainda, em 11 de maio de
2001, uma discussão com diversas entidades
sobre o Projeto de Lei (PL) 4.147/2001, do
governo federal, que tramita no Congresso
Nacional. O coordenador de Saneamento é
o deputado Adelmo Carneiro Leão (PT).
Entre as propostas em discussão com as enti-

dades, estavam o encaminhamento, ao Con-
gresso Nacional, de uma carta de repúdio ao
projeto de lei e a elaboração de uma cartilha
sobre saneamento.

As Cipes na gestão de bacias � Em 21 de
junho, a Assembléia Legislativa promoveu
o Ciclo de Debates �Pré-diálogo Interame-
ricano de Gerenciamento de Águas�, um
encontro preparatório para o IV Diálogo
Interamericano de Gerenciamento de Águas,
que será realizado em setembro, em Foz do
Iguaçu (PR), e que tem a Assembléia de
Minas como um dos patrocinadores. A
Alemg participará desse evento em um
fórum especial, em que irá expor suas expe-
riências nas Comissões Interestaduais Par-
lamentares de Estudos (Cipes) de Bacias
Hidrográficas.

Foram debatidas no ciclo as experiências
das Cipes, a programação do IV Diálogo
Interamericano de Gerenciamento de Águas
e a proposta de formação da Cipe-Paraná-Pla-
tina. O deputado Wanderley Ávila (PPS), co-
ordenador da Cipe-São Francisco, fez a aber-
tura dos trabalhos, que contaram com a parti-
cipação de vários deputados, assessores de ou-
tras assembléias que integram comitês gestores
de bacias hidrográficas, prefeitos e especialis-
tas no assunto. O coordenador dos debates,
deputado Ivo José (PT), falou sobre o duplo
significado do ciclo, o de ser um evento pre-
paratório para o IV Diálogo e o de fazer parte
do Movimento �Minas em Defesa das Águas�,
um dos projetos mais importantes da Assem-
bléia neste ano, segundo o deputado.

Paulo Paim, ex-coordenador-geral do
Fórum Nacional de Comitês de Bacias
Hidrográficas, defendeu a idéia de que é de
extrema importância a participação do Po-
der Legislativo no processo de manutenção
dos recursos hídricos e da �saúde� das bacias
hidrográficas. Ele apresentou dados infor-
mando que, apenas no Estado de São Paulo,
já existem 20 comitês de bacias hidrográficas
e todos estão em plena atividade, enquanto
Minas Gerais tem 12 comitês e seis comis-
sões. Paulo Paim disse que a existência de
Cipes é de fundamental importância.

Cipe-São Francisco � O deputado
Wanderley Ávila (PPS), coordenador da
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Nenhum outro país
possui tamanha
maleabilidade de
transferência de
energia elétrica como
o Brasil, mas essa
maleabilidade tem
sido prejudicada pela
falta de
investimentos nas
áreas de transmissão
e distribuição
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HIDROELETRICA

Cipe-São Francisco, fez um histórico dos tra-
balhos da Comissão, criada em maio de 1992.
O deputado citou dois exemplos de ações
concretas da Cipe, lembrando a primeira reu-
nião realizada em Recife e a mais recente,
realizada em Belo Horizonte, em maio. Se-
gundo ele, na reunião de Recife, foram ela-
boradas 12 sugestões de emendas ao projeto
de lei que tramitava na Câmara dos Deputa-
dos, das quais oito foram acatadas pelo relator
e hoje contempladas na Lei Federal nº 9.433,
que institui os Comitês de Bacias Hidrográ-
ficas para a gestão de recursos hídricos. De-
pois do último encontro, a Cipe decidiu le-
var à Presidência da República sua posição
contrária à decisão de incluir a transposição
do Rio São Francisco como medida
emergencial de combate à seca. �A transposi-
ção não pode ser iniciada sem que estudos
prévios assegurem que a obra não trará ris-
cos ambientais ao Vale do Rio São Francis-
co�, ressaltou o deputado.

Cipe-Rio Doce � O deputado José Henrique
(PMDB), representando o relator da Cipe-
Rio Doce, deputado Eval Galazi, da Assem-
bléia do Espírito Santo, leu o relatório sinté-
tico da Comissão. Rogério Menezes, coorde-
nador adjunto do Fórum Nacional de Comi-
tês de Bacias Hidrográficas, afirmou que o
trabalho de defesa das águas é �um verdadei-
ro sacerdócio.� Na sua avaliação, a criação
dos comitês é um processo inovador na ges-
tão dos problemas ambientais e é uma con-
quista �silenciosa e irreversível�, que vem
sendo feita gradualmente. Ele ressaltou ain-
da que os comitês não são apenas fóruns de
debates, mas são, sobretudo, importantes ins-
trumentos de gestão de políticas de conser-
vação, preservação e recuperação de bacias
hidrográficas, além de terem um papel fun-
damental na gestão dos recursos destinados a
esse fim.

Água e cidadania � Em 7 maio, a Assem-
bléia Legislativa abriu novamente o Plenário
para mais uma grande discussão sobre as
águas. Com a presença de diversos deputa-
dos, representantes de órgãos governamen-
tais ligados ao meio ambiente, técnicos e es-
tudiosos sobre o assunto, foi realizado o Ci-
clo de Debates �Minas em Defesa das Águas�.

O presidente da Assembléia Legislativa, de-
putado Antônio Júlio (PMDB), abriu a reu-
nião marcando sua posição contrária às ini-
ciativas que prejudiquem a sociedade no uso
racional da água e da energia. �Quando fala-
mos da água, não podemos esquecer os con-
ceitos de vida e de cidadania. O homem não
sobrevive nem se desenvolve sem água, en-
quanto a cidadania não se consolida sem de-
senvolvimento�, assinalou.

Ele lembrou que o movimento
antiprivatista de Furnas teve início em Minas
Gerais, mobilizando, posteriormente, a opi-
nião pública nacional, em que hoje �os �con-
tra� superam os �prós� na venda do complexo
hidrelétrico�. Antônio Júlio chamou a aten-
ção dos presentes para a realidade das
privatizações do setor de saneamento
ambiental, compreendendo serviços de água,
esgoto, coleta e distribuição de lixo, controle
sanitário e drenagem pluvial, iniciadas no Bra-
sil há cerca de 20 anos. Para ele, nas áreas já
privatizadas, a qualidade do serviço piorou de
modo geral. �E hoje, acrescenta, a grande ques-
tão que se impõe é a de se estabelecer diretri-
zes e limites para operar o setor, nunca dei-
xando que um serviço de utilidade pública sir-
va exclusivamente para a obtenção de lucro.�

O Movimento �Minas em Defesa das
Águas� mantém uma série de atividades até
meados de outubro, para quando está pro-
gramada uma grande manifestação em defesa
dos rios que cortam Minas Gerais.
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