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Messias comemora R$ 63,1 milhões para saneamento básico   

(Não Assinado)

Ao perguntar a qualquer um dos prefeitos da região do Entorno, principalmente os que fazem fronteira com o Distrito 
Federal, sobre os problemas que mais afligem seus municípios, as res-postas são parecidas: transporte urbano, saúde, 
emprego e saneamento básico. A?ordem dos itens varia, mas os itens são os mesmos. Em Águas Lindas de Goiás, a 
questão saneamento básico tem sido um desafio para os gestores do município desde a sua emancipação política, há 14 
anos. A cidade está entre as mais carentes de infraestrutura de saneamento básico e en-grossa as estatísticas da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), de que 53% dos brasileiros não têm acesso à rede geral de esgoto. Para diminuir esta estatística 
cruel, o Brasil teria que inves-tir anualmente, num período de 20 anos, R$ 11 bilhões. 

Por enquanto, estes recursos ainda estão aquém da capacidade disponível pelos governos fede-ral, estadual e municipal. 
Mesmo com a escassez de recursos, na quinta-feira, 26, os governa-dores do Distrito Federal, José Roberto Arruda 
(DEM), e o de Goiás, Alcides Rodrigues (PP), assinaram Ordem de Serviço conjunta, dando início às obras do sistema 
de esgotamento sani-tário de Águas Lindas, beneficiando cerca de 80 mil pessoas, com investimentos de R$ 63,1 
milhões. As obras, com previsão de execução de 18 meses, são do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e 
financiadas pela Caixa Econômica Federal. 

Palavras de Arruda: “Ao implantarmos a rede de esgoto em Águas Lindas, estamos evitando a poluição da barragem do 
Rio Descoberto, que fornece dois terços da água para o DF, por isso, levar infraestrutura a essa comunidade é diminuir a
pressão no DF”. Já o governador de Goiás, Alcides Rodrigues, enfatizou que é uma obra importante para a cidade. 
“Com a autorização das melhorias, daremos atenção ao meio ambiente e à saúde da população de Águas Lindas e do 
Distrito Federal, beneficiando os moradores dos dois lados.” 

O prefeito de Águas Lindas, Geraldo Messias (PP), falou da importância da implantação de re-de de esgoto e água 
tratada na cidade, não só para evitar doenças, mas sobretudo pelo resga-te da autoestima das pessoas que vivem, 
trabalham e amam a cidade. Lembrou também que a parceria com o governo federal por intermédio do presidente Lula, 
do governador de Goiás e companheiro no PP, Alcides Rodrigues, e do governador José Roberto Arruda, tem ajudado 
muito no desenvolvimento do município, “resgatando uma cruel dívida social de anos de omis-são e descaso”. Ao 
agradecer os três governos, Messias enfatizou que as obras já realizadas e em execução no município são parcerias que 
envolvem o esforço de deputados federais, se-nadores e uma equipe empenhada 24 horas do dia em servir a população. 
“Todo o nosso empe-nho tem um único objetivo: colocar Águas Lindas definitivamente na rota do desenvolvimento, 

            social e econômico com qualidade de vida”. 

Caesb e Saneago — O Consórcio Águas Lindas, formado pelas empresas Caesb, do DF, e Sa-neago, de Goiás, será o 
responsável pela execução das obras. O sistema de esgotos a ser im-plantado nessa fase inicial atenderá a área de maior 
densidade populacional, cerca de 45% da região urbana da cidade. Essa área tem grande influência na bacia de drenagem
do reservató-rio do Lago do Descoberto, responsável pelo abastecimento de água de 65% da população do DF. Serão 
implantadas 21.600 ligações, com 458 km de redes. 

Na primeira etapa serão construídas quatro estações elevatórias de esgoto, uma estação de tratamento de esgotos, 
emissários, redes coletoras e linhas de recalques. A segunda etapa do sistema de esgotamento sanitário encontra-se em 
fase de conclusão de projetos e definição de linhas de financiamentos. 

Para o Distrito Federal, a implantação das obras é de fundamental importância para a preserva-ção da qualidade da água 
da barragem do Rio Descoberto, que abastece mais metade da popu-lação Distrito Federal. Em 2005, ainda com o 
objetivo de proteger a barragem do Descoberto, os dois governos assinaram um protocolo de intenções para a criação de 
dois parques ecológi-cos, um do lado do DF e outro de Goiás, para frear o crescimento desordenado de Águas Lin-das. 

Água potável — Diante das ameaças representadas pelo avanço urbano em Águas Lindas, que cresce a taxas altíssimas, 
a Caesb e a Saneago criaram há seis anos o Consórcio Águas Lin-das, assumindo o abastecimento de água potável da 
cidade, que era dominado por empreende-dores particulares, conhecidos na região como “poceiros”. A transferência dos 
antigos siste-mas existentes para o novo consórcio se deu por meio de aquisições. 

O Consórcio Águas Lindas já detém atualmente quase 100% do sistema de abastecimento de água da cidade, 
representando mais de 32 mil ligações domiciliares, 500 km de redes e benefi-ciando 150 mil habitantes. O consórcio 
Águas Lindas já investiu cerca de R$ 17,5 milhões no sistema de abastecimento de água da cidade. 

Até o final de 2009, o Consórcio Águas Lindas espera ter concluído os processos licitatórios para implantação definitiva
do sistema de abastecimento da cidade. Serão investidos mais R$ 13 milhões, com a construção de dois centros de 



reservação, um com capacidade de 3 mil me-tros cúbicos e outro com 1,5 mil metros cúbicos, mais redes de distribuição
de água potável e melhorias diversas no sistema. 

A entrada da Saneago e Caesb em Águas Lindas se deu por meio de concessão municipal. O tempo para exploração dos 
serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgo-tos pelas duas empresas é de 31 anos, renovável por 
igual período. (Com informações da Ca-esb)


