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1 intentos tia área”, afirma

cristina.frli,s I@grupofutha-rom.hr

Alexandre Lope,v ice presi
dente ria Abon (que reúne
empresas privadas do setor).
Urna ai tenra tiva é que a
ANA estimule a lortnaçao de
grupos de cidades para rtn
tratação dos serviços, o que
tornaria a operação niais
atrativa, segundo Lopes.

-

Ei ubora atraente à primei
ra vista, i proposta resultarh,
o tutuen lo ria desigualdade
na prestação do serviço (lesa
nearnen É (1’’, diz jerson ICei

nistra JsK concessões.

ntafl, presir lente ria Sabesp.
“Entendemos os arqumcn
los e podeniris alterar o ICXIO
11.1 CIIV lá- lo (UnO 1 rojeto de
lei”, diz licmrane de Miratida,
diretorda SeLretada Nacional
de Saneamento Atnbientai.
“ti essen( ial ú que a regu
lação nacional seja aprova
da, o resto pode Ser rhsculidr,
depois”, djz Rog€iio’lavares.
rlrreto rIa Aeqea, que ai tu ii

t

MERCADO ABERTO

Municípios
viáveis, que são
poucos, serão
privatizados, terão
tarifa menor e
serviço melhor. Os
mais pobres ficarão
mal atendidos, com
empresas estaduais
sem recLirsos.
Não dá para lo
privadol levar o 111€
e deixar o osso

“O projeto incentiva com
peticão e aumento (lOS inves

haveria interesse.

As ro’ npanl nas pra É i ani
prcços iguais tatuo em cidades
rentáveis quanlonasdeficitá
rias. Com a nova regra, dizia
vares, só nas superavitárias

Proposta de regulação de saneamento
opóe estatais e iniciativa privada
Urna proposta de medida
provisória ([UQ alteraria a te
golat ão de serviços de água e
sgoIo no pais gera divergri
eia entre t ronpariluas es! adu
ais e empresas privadas.
Há consenso sobre padro
nizara regulação dosegmen
lo, O 1 IUO o teXto prevê ao atri
buir à Agência Nacional de
Aguas (ANA) lareta de (lar (li

A disrordànria está no

reLuzes à prestação do serviço.

resse privado, haveria licita•

1)01110 que obriga cidades a
realizar 1 latuamentl püb li
co antes de renovar contratos
de saneamento (0111 empre
sas estaduajs. Caso haja inte
ÇdO do serviço.
A regra atual permite a as
sinatura ([e contratos cc tU 8
Md na is sem licitação.
“Locais maisalastados ,o
rieriani ter tarifas mais a
ras”, diz. Roberto ‘lavares,
presidI.nte da Aeshe (associ
açan (las estaduais).
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