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ProSun: Arsae-MG estabelece método de
avaliação dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário
A Arsae-MG publicou no dia 07/04 no
“Minas Gerais” a Resolução nº 108/2018
sobre o Projeto Sunshine (ProSun):
Regulação por Exposição. As normas
estabelecidas têm o objetivo de elevar
a transparência e o controle social
sobre os serviços de água e esgoto no
estado, traduzindo os resultados de
indicadores selecionados em cores de
fácil interpretação:
Cor verde: serviços prestados de
maneira satisfatória;
Cor amarelo: serviços prestados
de forma moderada;
Cor vermelho: serviços prestados
de maneira insatisfatória.
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As faixas de metas sugeridas para
a avaliação dos municípios com
serviços regulados pela Agência foram
estabelecidas pela equipe com base em
estudos comparativos com os demais
municípios de Minas Gerais, além de
consultas às normatizações e à legislação
relacionada ao setor de saneamento.
Houve grande preocupação da Agência
em não adotar metas únicas para
todos os municípios de forma arbitrária,
mas comparar grupos de municípios
que
apresentam
características
e
comportamentos similares em relação
a cada indicador em estudo, a fim de
aplicar metas mais aderentes a contextos
mais e menos favoráveis.
Regulação por Exposição
A ideia essencial do ProSun é facilitar
o acesso dos usuários, do poder
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público e dos demais interessados às
informações sobre a qualidade dos
serviços, promovendo um entendimento
mais simplificado
sobre
questões
que envolvem o setor de saneamento
e incentivando a participação em
discussões sobre o tema. Com a
implementação da metodologia de
avaliação pretende-se prover os usuários
e demais interessados de um instrumento
para avaliar a qualidade dos serviços
prestados.
Os dados utilizados para a avaliação
do ProSun são extraídos do Snis (Sistema
Nacional
de
Informações
sobre
Saneamento). A metodologia utilizada
pela Agência deverá ser mantida ao
longo de quatro anos, a fim de que os
prestadores tenham clareza sobre quais
objetivos deverão ser alcançados para a

obtenção de resultados satisfatórios. Ao
fim dos quatro anos as regras poderão ser
revistas, dando início a um novo ciclo de
verificação.
A Arsae-MG pretende publicar os
resultados das duas primeiras avaliações
(anos base 2015 e 2016) ao longo de 2018,
após rodada de discussão dos resultados
preliminares com os prestadores de
serviços. A divulgação é uma forma de
reconhecer bons trabalhos realizados e
abrir espaço para o compartilhamento
de boas práticas. Além disso, a
publicidade de resultados insatisfatórios
tende a pressionar os prestadores pela
busca de melhorias. Espera-se com isso
a inserção gradativa de uma cultura de
acompanhamento e gestão de resultados
no setor de saneamento no estado.

No dia 09/10/17 a Arsae-MG realizou audiência pública para debater o ProSun.
INÍCIO
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Processo administrativo concluiu que a Copasa descumpriu
padrões de eficiência de tratamento de esgoto no município

Arsae-MG marca presença nos
Fóruns Mundiais da Água
Entre os dias 17 e 23 de março aconteceu
em Brasília o 8º Fórum Mundial da Água
e, simultaneamente, o Fórum Alternativo
Mundial da Água. O diretor geral da
Arsae-MG Gustavo Cardoso marcou
presença nos eventos representando
tanto a Agência quanto a ABAR.
Segundo ele, a prioridade das atividades foi
dada às palestras relativas ao saneamento
e regulação. As discussões giraram em torno
da preocupação com a privatização do
setor e com as alterações propostas pela
MP do marco regulatório do saneamento.
Várias apresentações questionaram o
trabalho da regulação na busca pela
qualidade na prestação de serviços
ao mesmo tempo que tem dificuldade
em garantir recursos para investimentos
necessários,
comprometendo
a
universalização. A falta de autonomia e
independência das agências reguladoras
foi criticada. Além disso, falou-se sobre o
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direito humano à água, onde foi ressaltado
que o prestador público ou privado não tem
instrumentos para garantir recursos hídricos
a todos, inclusive os que não pagam.
“Foi elogiada a iniciativa da tarifa social
que ameniza o problema para os mais
carentes. Considero que os debates foram
muito importantes no sentido de sinalizar
preocupação com a universalização do
saneamento e com o direito humano à
água”, declarou. Com relação a esse
último ponto, Gustavo afirmou que a
regulação da Arsae-MG tem enfrentado a
discussão com propostas efetivas como a
Tarifa Social, o estudo sobre a capacidade
de pagamento, o fim da regressividade da
tarifa e a normatização sobre a questão da
inadimplência dos beneficiários da Tarifa
Social que não mais perderão o desconto
caso deixem de pagar três faturas. “Vamos
transformar a Tarifa Social em direito do
usuário”, contou.
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No 8º Fórum Mundial da Água, Gustavo
Cardoso participou da assinatura
do acordo de cooperação entre
a Companhia de Saneamento de
Minas Gerais (Copasa) e a Fundação
Banco do Brasil para promover ações
de preservação e recuperação de
nascentes e mananciais do estado. Os
recursos para o Pró Mananciais foram
garantidos a partir da Revisão Tarifária
da Copasa realizada pela Agência.

Durante o Fórum Mundial da Água,
a ABAR recebeu em seu stand
representantes da WAREG (European
Water
Regulators),
membros
da
diretoria da Associação e associadas.
O encontro preparou para a assinatura
do Protocolo de Cooperação Técnica
entre as entidades, que tem como
objetivo promover o intercâmbio
bilateral, estabelecer quadro de
cooperação técnica, administrativa e
institucional a ser desenvolvido pelas
partes nos domínios de seus ambientes,
em especial, na regulação dos serviços
públicos de água e esgotamento
sanitário. O Presidente da WAREG e
também Comissário da ARERA (Autorità
di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente) de Milão, Alberto Biancardi,
fez apresentação com o tema ‘Water
regulation: the case of Italy’.
Fotos: Abar
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Servidor palestra durante o
Fórum Mundial da Água

O Gerente de Informações Econômicas
Samuel Barbi foi convidado pela ABAR
para participar do 8º Fórum Mundial de
Água para falar sobre ODS (Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável) nos setores
de água e esgotamento, e como que as
agências reguladoras devem atuar nesse
assunto. “Vejo o Fórum como uma ótima
oportunidade de humanizar um tema que
é predominantemente técnico. Encontrar
pessoalmente profissionais que são
referências para nós e a possibilidade de
interagir com eles é muito interessante. Para
mim serviu como grande estímulo”, disse.
A palestra do servidor foi acompanhada
pelo diretor geral Gustavo Cardoso.

práticas regulatórias, que são práticas
internacionais. A ideia é que esses princípios
passem a incutir na mentalidade dos
reguladores e construir um ambiente mais
favorável para que a regulação funcione
de fato. É um passo importantíssimo para
a construção de um futuro melhor para a
população e para o meio ambiente. Da
mesma forma, o Fórum é uma ferramenta
muito importante para criar esse mesmo
pensamento na população e nas novas
gerações”, acredita.

Projeto Acertar

Durante o Fórum Mundial, foi realizada
uma iniciativa de divulgação do Projeto
Acertar recebida de forma muito positiva.
O Projeto foi divulgado com um conceito
de realidade virtual, em que a pessoa
era capaz de aprender sobre a situação
de saneamento no Brasil, entender a
necessidade da regulação e da Abar e,
por fim, compreender a necessidade e o
que é o Projeto Acertar

Para o gerente, a regulação deve
ter olhos para além dos interesses
privados,
preocupando-se
com
as
responsabilidades
sociais,
a
universalização dos serviços, os direitos
humanos, a proteção do meio ambiente,
o
accountability
(transparência,
controle social e prestação de contas).
“Temos insistido em falar sobre as boas
INÍCIO
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Diretor Geral debate revisão do Marco
Regulatório do Saneamento no Planalto
O diretor geral da Arsae-MG e vicepresidente da ABAR Região Sudeste,
Gustavo Cardoso esteve em Brasília no dia
02/04 para participar de reunião na Casa
Civil sobre a proposta do Governo Federal
de atualização da Lei 11.445/2008, Marco
Regulatório do Saneamento Básico no
país.
De acordo com Gustavo, a posição
defendida foi de que a Lei de fato precisa
ser revista, está completando 10 anos, no
entanto, é preciso haver debates com
todos os setores interessados. “Podemos
ver que o Governo Federal está recuando
da ideia de editar uma Medida Provisória
com as alterações na Lei. O processo não
seria democrático e muitas questões que
julgamos importantes ficaram de fora,
INÍCIO

já que a própria ABAR não foi ouvida.
Acreditamos que será apresentado um
Projeto de Lei que permitirá uma ampla
discussão”.
Para o diretor geral, a maneira como é
realizada a distribuição de dividendos
para os acionistas e o cálculo da base
de ativos estão entre os temas mais
importantes que precisam ser repensados.
Estiveram presentes também o presidente
da ABAR, Fernando Franco e o diretor
da Ageman (Agência Reguladora dos
Serviços Públicos Delegados do Município
de Manaus), Fábio Alho. Os representantes
da Associação foram recebidos pela
chefe da Assessoria Especial da Casa
Civil, Martha Seillier.
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Gustavo Cardoso fala dos trabalhos
realizados à frente da CTJI da ABAR
Fotos: Abar

387/2015. Atualmente, o grupo trabalha no
embasamento jurídico das discussões da
CTSan (Câmara Técnica de Saneamento
Básico, Recursos Hídricos e Saúde). Num
futuro próximo, deverá discutir proposta de
modernização do Marco Regulatório do
Saneamento do Governo Federal (Lei nº
11445/07).

A ABAR conversou com o diretor geral
da Arsae-MG Gustavo Cardoso, que
coordena a CTJI (Câmara Técnica de
Assuntos Jurídicos e Institucionais da
Associação Brasileira de Agências de
Regulação), e com a nova Secretária
Executiva da CTJI, Flavine Meghy Metne,
da Agenersa (Agência Reguladora de
Energia e Saneamento Básico do Estado
do Rio de Janeiro).
De acordo com Gustavo, a CTJI foi
criada para discutir as questões jurídicas
e institucionais das agências reguladoras,
bem como para trocas de experiências
e proposições de entendimentos comuns
às normas jurídicas afetas às agências.
“Estimulamos a participação de todos
os dirigentes interessados no assunto e
especificamente as assessorias jurídicas das
agências, além dos técnicos que atuam na
área”, explicou.
Nas primeiras reuniões da CTJI, em 2016, o
assunto mais pautado foi o da autonomia
das agências, com a análise do PLS nº
INÍCIO

Todas as Câmaras Técnicas têm um
papel muito importante na formação
e padronização de entendimentos de
processos regulatórios junto aos técnicos das
agências. A troca de experiências e ações
exitosas contribuem para que as agências
possam avaliar seus procedimentos. No
caso da CTJI, a atuação tem sido focada
nas discussões de normas jurídicas que
de alguma forma afetam o cotidiano das
agências.
“Na oportunidade de nos reunirmos durante
o 8º Fórum Mundial da Água, em Brasília,
tive a grata satisfação de ser apresentado
pelo Conselheiro da Agenersa, Luigi Troisi,
à Flavine, que possui grande experiência
em direto regulatório e aceitou de pronto
o desafio de secretariar a CTJI, dando
continuidade aos trabalhos e trazendo novas
perspectivas de assuntos a serem debatidos
entre os procuradores e técnicos. Estamos
planejando uma reunião extraordinária em
abril deste ano, em Brasília, para retomar
os debates sobre os temas jurídicos mais
relevantes no momento. Tal reunião será
preparatória para que em julho possamos
participar em Porto Alegre das reuniões
conjuntas das outras Câmaras”, contou.
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1ª Capacitação sobre Racionamento
conscientiza gestores de
municípios da Zona da Mata
No dia 26 de março, a GFO (Gerência de
Fiscalização Operacional) promoveu uma
capacitação sobre a Gestão de Eventos
de Escassez Hídrica que mobilizou gestores
dos municípios de Ubá, Visconde do Rio
Branco, Paula Cândido, Ervália, Guidoval,
Santana
de
Cataguases,
Piraúba,
Cipotânea e Miraí, que compareceram
à unidade da UAITEC (Universidade
Aberta Integrada de Minas Gerais) em
Ubá. A próxima atividade será no dia 3
de maio voltada às cidades do Vale do
Jequitinhonha.
A diretora da Agência, Camila Carvalho,
responsável pela articulação com a
Sedectes (Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino
INÍCIO

Superior) que disponibilizou a estrutura das
UAITECs, ressaltou que a webconferência
possibilitou um diálogo positivo com os
gestores municipais responsáveis pelo
saneamento da região de Ubá. “Além
de esclarecimentos quanto ao processo
de racionamento, foram levantados os
principais desafios a serem superados para
melhoria dos serviços de água e esgoto
em cada localidade”, contou.
Para
o
gerente
de
Fiscalização
Operacional da Agência, Henrique
Barcelos, responsável por conduzir a
videoconferência, esse primeiro encontro
foi excelente, pois os representantes
puderam expor suas necessidades e sanar
dúvidas. “Abordamos essencialmente o
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ainda projetos para a orientação quanto
à qualidade da água, serviços de
esgotamento sanitários e outros. Além
disso, achamos importante que toda a
Arsae-MG adote essa ferramenta como
melhoria da prestação de serviços em
saneamento, uma vez que a orientação
dos municípios pode vir a ser uma ação
que beneficiará a todos nós, funcionários
públicos e usuários dos serviços”, sugere.
tema Escassez Hídrica, mas percorremos
assuntos como Plano Municipal de
Saneamento, direitos e deveres do
consumidor, do prestador e do poder
concedente, tarifas e problemas técnicos
enfrentados em campo, descumprimentos
de metas, falta de investimentos dentre
outros”, detalhou.

Próximas capacitações
A próxima web conferência será no
dia 03/05 e falará sobre racionamento,
tarifas social e de esgoto. Os convidados
se reunirão na Uaitec de Jequitinhonha.
Segundo a diretora, a intenção é realizar
uma webconferência por mês durante
2018, passando por todas as regionais de
Minas Gerais. “Ter uma interlocução mais
consistente com os municípios é nossa
prioridade”, declarou.

Ainda de acordo com o gerente,
foram levantadas algumas solicitações,
reclamações e dúvidas dos municípios.
“Ubá, por exemplo, relatou que o Plano
de Racionamento foi mal divulgado pela
Copasa e que lidam com a dificuldade
de conseguir informações do prestador.
Foi geral a reclamação quanto ao
descumprimento de prazos e falta de
investimentos nos municípios. Reclamaram
ainda da falta de planejamento do
Prestador, mas deixamos claro que
eles, enquanto titulares dos contratos e
maiores conhecedores das demandas
da população, precisam assumir essa
responsabilidade – sempre alinhados
com o conhecimento adquirido pelo
prestador”, esclarece.

“No momento, a GFO está analisando
os acertos e o que pode ser melhorado.
“Continuamos com o foco na escassez
hídrica, mas talvez realizemos uma
abordagem um pouco diferente para
que mais municípios participem. Temos

INÍCIO
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Arsae-MG fiscaliza abastecimento de
água em Santo Antônio do Grama
após acidente com mineroduto
De acordo com Elbert, a empresa responsável
pelo
empreendimento
providenciou,
durante o período em que o sistema esteve
paralisado, a distribuição de água potável
para a população através de caminhõespipa.

O assessor da Coordenadoria Técnica de
Regulação Operacional e Fiscalização dos
Serviços, Elbert Santos, visitou nos dias 20
e 21 de março a cidade de Santo Antônio
do Grama, na Zona da Mata Mineira,
para verificar como ficou a prestação do
Serviço de Abastecimento de Água após
o rompimento do mineroduto no começo
do mês. “Fomos verificar a efetividade
das medidas adotadas pela Copasa para
garantir o abastecimento e a qualidade
da água distribuída à população, uma vez
que cerca de 318 toneladas de minério de
ferro atingiram o ribeirão Santo Antônio,
utilizado como manancial de captação
de abastecimento de água do município”,
explicou.
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Para o servidor, as ações adotadas pela
Copasa em conjunto com a empresa
empreendedora foram suficientes para
garantir o abastecimento e a qualidade da
água distribuída à população, bem como
para proteger as unidades de tratamento
do sistema de abastecimento. “Durante a
fiscalização em campo foram realizadas
análises de qualidade da água em amostras
coletadas na rede de distribuição e os
parâmetros físico-químicos e bacteriológicos
analisados estavam em conformidade com
os padrões definidos na Portaria 2914 do
Ministério da Saúde”, afirmou.
De acordo com a Copasa, a captação no
ribeirão Santo Antônio foi interrompida antes
da chegada do minério de ferro ao ponto
de retirada da água, o que evitou danos às
unidades de tratamento de água.
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Agência capacita municípios
sobre Tarifa Social
A convite da Sedpac (Secretaria de Estado
de Direitos Humanos, Participação Social e
Cidadania), a Arsae-MG participou no dia
06/04 da Capacitação sobre Direito Humano
à Água e Tarifa social promovida pela
Secretaria.
O evento reuniu mais de 300 pessoas de 100
municípios por meio de web conferência
transmitida a partir da Cidade Administrativa.
A diretora Camila Carvalho, a ouvidora Maria
Cristina Pereira, o analista de regulação Lucas
Pessoa e o assessor da Ouvidoria Evandro Brasil
apresentaram a Agência, esclareceram os
participantes sobre a atuação da Arsae-MG
e tiraram dúvidas. O objetivo, entre outros, foi
ampliar a divulgação aos usuários quanto ao
direito à Tarifa Social e estimular a adesão dos
enquadrados no CadÚnico ao benefício.
A
Sedpac
tem
promovido
diversas
qualificações para difusão de políticas
públicas no estado. Como explica Camila, a
Arsae-MG foi convidada pelo secretário Biel
Rocha para abordar questões relacionadas
à tarifa social e ao papel da Ouvidoria
através do sistema UAITEC. “Vale destacar
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que organizamos no mês de março a nossa
primeira web conferência, que teve o intuito
de abordar as diretrizes elaboradas pela
Arsae-MG relativas ao racionamento com os
municípios da região de Ubá. Desse modo,
a Agência busca estabelecer um diálogo
constante com a sociedade, buscando atingir
as mais diversas regiões de Minas Gerais”,
ressalta.
Para o analista de regulação Lucas Marques,
a participação da Agência foi bastante
proveitosa, tanto para orientação das
Prefeituras, como para receber feedback
dos municípios a respeito da tarifa social.
“Os questionamentos foram pertinentes ao
cotidiano do saneamento, vivido por quem
trabalha com o atendimento aos cidadãos.
Essas dúvidas costumam ser relatadas aos
fiscais no momento das fiscalizações, quando
entrevistamos representantes do poder
concedente (prefeituras). Portanto, são
problemas de conhecimento dos servidores da
GFO que sempre em seus relatórios apontam
as melhores práticas para solucionar tais
problemas”, conta.
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Consulta Preliminar discute
alterações na Resolução nº40
A Arsae-MG realizou no dia 21 de março
uma Consulta Preliminar presencial sobre
a revisão da Resolução nº 40/2013, que
estabelece as condições gerais para a
prestação dos serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário. A
gerente de Regulação Operacional, Lívia
Gamboge, destaca que a revisão busca
aprimorar a norma e passará a conter
apenas os aspectos jurídicos, econômicos e
financeiros da prestação dos serviços, já que
os aspectos técnicos serão regulamentados
pelas Resoluções Específicas de Água e de
Esgoto.
O evento realizado no Crea reuniu o diretor
Gustavo Gibson e os servidores Raphael
Castanheira, Lívia Gamboge, Izabela
Abreu e Paula Almeida e representantes
do Ministério Público (Procon Estadual)
e do Procon de Contagem. O objetivo
da Consulta foi aprofundar o diálogo e
avançar o máximo possível antes de a
Agência disponibilizar os documentos
à participação popular. Além disso, os
participantes tiveram até o dia 06/04 para
contribuir, por email, com a construção
dessa nova norma.

Além dos tópicos apresentados pela
equipe da Arsae-MG, os representantes do
Ministério Público Estadual e do Procon de
Contagem relataram dificuldades referentes
aos erros de faturamento em virtude de
hidrômetros danificados. Eles contaram que
são comuns os casos em que os hidrômetros
são antigos e continuam operando após o
término de sua vida útil. Em muitos casos, os
prestadores cobram dos usuários os custos de
verificação dos hidrômetros. Por essa razão,
a representante do Procon de Contagem
sugeriu que a Arsae-MG crie uma previsão
para a solução dessa questão, uma vez que,
atualmente, esses casos têm sido resolvidos
apenas por via judicial.

Próximos passos
Todas as sugestões encaminhadas serão
acolhidas e haverá avaliação técnica
para acatar ou rejeitar as proposições.
Posteriormente, será iniciada a elaboração
da Minuta da Nova Resolução de Condições
Gerais, que será submetida à Audiência
Pública ainda neste semestre.
INÍCIO
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Gustavo Gibson e Maria Cristina acompanhados do prefeito de Juiz de Fora
Bruno Siqueira e do diretor-presidente da Cesama André Borges de Souza

AGÊNCIA participa da inauguração
de ETE em Juiz de Fora
A convite da Cesama, o diretor Gustavo
Gibson participou da inauguração da
nova Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) União-Indústria, no Bairro Granjas
Bethel, em Juiz de Fora. No evento, Gibson
estava acompanhado da Ouvidora
Maria Cristina Alves Pereira.
A estação custou R$ 25 milhões, vai
receber parte do esgoto que atualmente
é despejado no rio Paraibuna que corta a
cidade e é parte integrante das obras de
despoluição iniciadas pela Companhia
em agosto de 2013. A vazão pode
chegar a 850 litros de esgoto por segundo
e a expectativa é que a ETE trate cerca
de 50% do material produzido em Juiz
de Fora até o final e 2018. No futuro, a
estação deve tratar até 70% do esgoto
da cidade.
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Os dejetos serão transportados até a ETE
por redes coletoras e interceptoras que
foram implantadas na região central nos
últimos anos.
Gustavo Gibson reforçou o compromisso
da Arsae-MG de proporcionar condições,
a partir da disponibilização de recursos
destinados a investimentos, para a
universalização do tratamento de esgoto,
em sintonia com as diretrizes apontadas
no Plano Municipal de Saneamento.
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Ouvidoria aprimora os trabalhos
A ouvidora da ArsaeMG Maria Cristina Alves
Pereira
esteve
no
Rio de Janeiro onde
participou do evento
Ouvidoria 3.0 que trouxe
uma articulação do setor
privado com o setor público apontando
para inovações, como reflexão sobre as
mudanças na gestão e no tratamento
das manifestações de usuários, a partir
da implantação de ouvidorias nas
instituições. Consequentemente, revendo
até produtos, processos e dinâmica das
atividades desenvolvidas nas empresas.
Segundo
ela,
apesar
de
alguns
atores admitirem as dificuldades na
compreensão do papel da Ouvidoria
como uma ferramenta de gestão,
essa instância veio como instrumento
de transparência, controle social e
participação. “Vários exemplos foram
apresentados, tanto do setor privado
quanto do público. Alguns palestrantes
apontaram para novos caminhos das
Ouvidorias a partir da chegada da Lei
13.460/2017, sinalizando necessidade
de aprofundamento na legislação para
sua implementação diante dos vários
contextos encontrados no Brasil. Todos
apontaram para o uso da criatividade
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no cotidiano como elemento agregador
e resolutivo na equipe que compõe as
Ouvidorias”, contou.
O evento trabalhou a sensibilização
dos presentes com dinâmicas que
aprofundam
a
conscientização
e
humanização, “pois o mundo moderno e
contemporâneo trouxe tecnologias que
foram incorporadas no nosso cotidiano,
porém há necessidade de termos
compreensão que elas são ferramentas
para melhoria de qualidade de vida, mas
não substituem pessoas, convivência ou
vivências.”
Outro ponto destacado foi a estimulação
da articulação dos Ouvidores para
divulgar sua função no mundo do
trabalho. Portanto, colaborando como
mediador entre as instituições e o
cidadão.

Ouvidoria visita prestadores
Com o objetivo de estreitar as relações
e aprimorar o trabalho realizado pela
Ouvidoria da Arsae-MG, a ouvidora Maria
Cristina Alves Pereira esteve na Cesama em
Juiz de Fora e no Saae de Itabira. A ideia é
conhecer e trocar informações sobre boas
práticas na rotina de trabalho e também
incentivar os prestadores que ainda não
têm a implantar uma Ouvidoria.
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Cesama

Em Juiz de Fora, Maria Cristina foi recebida
pelo
Ouvidor da Cesama Nelson Luiz
Rezende de Barros, que apresentou o
setor. Ele destacou a aquisição do Sistema
de Gestão para Ouvidoria OMD, que
faz o controle de demandas, como uma
importante ferramenta de trabalho na gestão
das manifestações e trâmites da Ouvidoria.
Nelson apresentou as chefias, funcionários e
estrutura física dos canais de atendimento
da Cesama e apontou a necessidade de
melhorar o tempo de resposta.
Saae Itabira

Acompanhada dos servidores Adenilson
Miranda da Ouvidoria e Ronaldo Coelho
da GFO, a ouvidora Maria Cristina realizou
vista técnica ao Saae de Itabira no dia 26
de março. Os servidores foram recebidos
pelos diretores administrativo Marcos Batista
e Operacional Jorge Borges e pelo Gerente
Administrativo
José
Fernando
Rocha
Figueiredo. Eles conheceram a estrutura física,
os funcionários do canal de atendimento 115
e a agência de atendimento presencial. “Em
reunião fizemos apresentação e discutimos
a implementação da Resolução 94 da
INÍCIO

Arsae-MG e da Lei 13.460/2017, bem como
da necessidade de criação da Ouvidoria na
instituição”, relatou.
Já no dia 05/04 foi a vez da Arsae-MG
receber a visita do diretor-presidente do
Saae Itabira Leonardo Lopes e do diretor
operacional Jorge Borges. Foi feita uma
reunião para apresentação da estrutura e
funcionamento da Ouvidoria. A equipe falou
da rotina, do fluxo de trabalho, da tratativa
das manifestações e apresentou alguns
dados do Relatório Anual de 2017 relativos
ao Saae.
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Servidora integra Grupo de
Proteção aos Animais da CAMG
GPA comemora dois anos de atuação e realiza eventos para arrecadar fundos
“Podemos julgar o coração de um homem
pela forma como trata os animais”. A
frase, atribuída ao filósofo Immanuel Kant,
traduz o espírito fraternal com que o GPA
(Grupo de Proteção aos Animais) da
CAMG se dedica, desde 2016, a resgatar
os bichos perdidos ou abandonados na
Cidade Administrativa. Atualmente o GPA
possui, aproximadamente, 1500 membros
voluntários, que auxiliam das mais diversas
formas. A servidora Katherynne Rodrigues,
que atua na Ouvidoria da Arsae-MG, é uma
dessas pessoas, que doam parte do seu
tempo e recursos para auxiliar no resgate
desses animais.
Ela integra o GPA desde o início, quando o
grupo ainda era composto por um número
pequeno de membros e garante que é muito
gratificante participar de ações como essa.
“Resgatar um animal que já sofreu tanta
coisa, vê-lo se recuperar, voltar a confiar
em humanos e ser adotado por uma família
que lhe dê muito amor, é extremamente
gratificante. Alimentar os diversos cães que
vagam pela CAMG dá a sensação de que
pelo menos por hoje eles não irão dormir
com fome”, garante.
INÍCIO

Grupo depende de doações para dar
continuidade às atividades
O GPA atua no resgate dos cães e gatos,
dando encaminhamento clínico para
tratamentos iniciais, tais como realização
de consultas, hemogramas, teste de
leishmaniose,
banho,
vermifugação,
aplicação de remédios contra pulgas e
carrapatos e outras intervenções que a
situação de cada um demandar. Após
o resgate, o animal é encaminhado para
alguma das clínicas conveniadas, onde
é realizado o tratamento de saúde e os
cuidados necessários. Em seguida o animal
é encaminhado para adoção. O GPA
realiza feiras de adoção mensalmente em
locais estratégicos de Belo Horizonte. “As
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despesas fixas mensais do Grupo ficam em
torno de R$6 mil, aproximadamente. Todo
o dinheiro vem de doações e iniciativas
para angariar recursos, como rifas, bazares,
venda de produtos como bombons,
calendários, camisas e outros”, explica.

adquirindo os produtos vendidos no bazar;
● Doando tortas/bolos para o festival de
tortas, bem como adquirindo os produtos
vendidos no festival;
● Doando itens para serem rifados pelo
GPA;
● Comprando e vendendo bilhetes da rifa
do GPA;
● Doando medicamentos;
● Doando ração para ser oferecida
aos animais monitorados na Cidade
Administrativa (fase pré resgate);

Ao todo, 71 animais foram resgatados,
entre cães e gatos, 52 adotados e 13
aguardando por adoção. Seis animais
morreram em função da saúde debilitada
ou de atropelamentos dentro e no entorno
da Cidade Administrativa. Outros 26
animais foram resgatados por iniciativas
independentes dos servidores da CAMG,
sem responsabilidade financeira do GPA,
mas com o auxílio do Grupo no momento
do resgate e na indicação de clínicas para
receber o animal resgatado.
A servidora destaca ainda que o Grupo
tem parceria com clínicas veterinárias nos
bairros Santa Mônica, Planalto e no Serra
Verde, em Belo Horizonte, que também
servem de abrigo (lar temporário) para os
animais resgatados e que cerca de 90%
deles apresentam desnutrição, anemia,
doença do carrapato, o que demanda um
gasto alto de recursos financeiros.
Saiba como ajudar
● Doando itens diversos (roupa, calçado,
livro, bijuterias, aparelhos eletrônicos, dentre
outros) para venda no bazar, bem como
INÍCIO

● Divulgando a página do Facebook;
● Divulgando os animais que aguardam
adoção;
● Ajudando durante as feiras de adoção;
● Oferecendo lar temporário para os animais
saudáveis que aguardam adoção;
● Realizando depósito voluntário, de
qualquer valor, na seguinte conta bancária:
Banco do Brasil/ Ag: 1967-4/ Conta Corrente
18104-8 / Daniela Maria Avelar de Carvalho
● Adotando um animal resgatado.

Quem quiser conhecer mais sobre o
trabalho ou contribuir de alguma forma,
pode obter informações nas mídias sociais:
www.facebook.com/gpacamg
Instagram: @gpacamg.
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