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7º ENA MOBILIZA
O SETOR

nesta edição: #SOMOSMAISSANEAMENTO

Evento promovido pelo SINDCON discute as
principais questões do saneamento e repercute
entre associados, parceiros e autoridades

Saneamento de
qualidade para todos
A gestão eficiente dos serviços é uma necessidade.
CEOs das empresas privadas do setor foram até o 7º ENA para debater o
assunto e confirmar a importância de se investir nas melhores práticas.

Foto: Katia Gardin e João Raposo
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Momento de Decisão
ALEXANDRE LOPES
Presidente do SINDCON

As eleições se aproximam. Escolheremos em breve um novo presidente, novos governadores e parlamentares que serão responsáveis pelas decisões que
afetarão o futuro do país nos próximos quatro anos.
Nunca o saneamento foi tão debatido às vésperas de uma eleição quanto
agora em 2018. Prova disso foi a relevância dada ao tema no primeiro debate
dos presidenciáveis, realizado no início de agosto, pela Rede Bandeirantes. O tópico “saneamento” chegou a ficar no quarto lugar entre os mais comentados
nas redes sociais que repercutiram o debate.
O saneamento está se tornando uma prioridade nacional, à medida em que a
sociedade desperta para o fato de que o déficit de água tratada e coleta e tratamento de esgoto se prolonga há anos, afetando negativamente – e muito – a
saúde pública.
Durante o 7º ENA – Encontro Nacional das Águas –, que o SINDCON promoveu nos dias 7 e 8 de agosto, em São Paulo, tivemos a oportunidade de convidar
representantes de alguns dos principais partidos políticos a apresentarem suas
propostas para o saneamento. O saldo do painel – realizado em parceria com
campanha #SomosMaisSaneamento – foi muito positivo.
Essa contribuição ao debate foi um dos pontos altos do ENA, que agradou
bastante aos associados que estiveram no evento. Outros destaques estão
retratados nesta edição da Revista Canal, inclusive os assuntos técnicos e de
gestão que foram abordados no segundo dia de Encontro.
A capacidade das concessionárias privadas solucionarem os problemas de
abastecimento e serviço nas regiões em que atuam fica cada vez mais nítida
para os observadores de nosso setor. Isso ficou evidenciado nos painéis do
evento, que trouxeram um pouco das experiências bem-sucedidas de nossos
associados que estão ajudando a transformar o cenário do saneamento no país.
Esperamos que essa contribuição – ainda pequena, diante de nosso potencial – possa aumentar, beneficiar mais e mais pessoas e, não menos importante,
encher de orgulho todos os colaboradores das concessionárias privadas de saneamento que atuam Brasil afora.
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> NESTA EDIÇÃO

Trazemos uma cobertura do 7º ENA, com os melhores momentos do evento.
São várias páginas repletas de relatos e fotos que retratam o que de mais relevante aconteceu no Encontro, que definitivamente deixa de ser um acontecimento restrito às concessionárias privadas de saneamento para se tornar uma
referência na agenda do setor.
Confira a partir da página 8 desta edição da Revista Canal.
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Boas ideias
que saem do papel
Projeto inovador
da Iguá escolhe
dez startups para
resolver desafios
do saneamento

Facebook, Netflix, Google. Essas três gigantes são exemplos de empresas que surgiram pequenas e se desenvolveram a partir de ideias que necessitaram de um incentivo inicial para se firmarem.
O modelo de startups (empresas criadas para desenvolver projetos
ou serviços inovadores) é uma realidade e já está decolando também no
saneamento. A Iguá acaba de escolher, a partir de sua iniciativa Iguá Lab
(www.igualab.com.br), dez startups que vão contar com o apoio da empresa para saírem do papel, seja a partir de mentoria, contrato de prestação de
serviços ou investimento.
O objetivo é contar com essas ideias para enfrentar cinco desafios do
saneamento: inadimplência, perdas de água, comunicação com os clientes,
treinamento de colaboradores e infraestrutura.
Confira os vencedores e um resumo de suas ideias:
FINTECH
Quero Quitar: Plataforma online, neutra e amigável para quitação de dívidas.
Pop Recargão: Solução para clientes desbancarizados: pagamento dos
serviços de água e esgoto por meio de créditos inseridos no celular.
COMUNICAÇÃO
Vazou: Ideia para o desenvolvimento de app aberto ao público para informar perdas de água, com sistema de pontuação ao usuário por denúncia
comprovada.
TREINAMENTO
Talent Matching: Treinamento à distância por meio de games que podem
ser customizados em tempo real. Geração de planilhas com dados sobre
aderência e pontuação dos participantes.
Eruga: Permite produção de imagens e veiculação do conteúdo por óculos
de realidade virtual. É direcionado para treinar pessoal técnico na operação
de equipamentos e processos.
LifeLike: Sistema online (não app) que estimula a interação com o usuário a
partir de storytelling.
TECNOLOGIA
S.O.Esco: Promover autogeração de energia elétrica, a partir do uso de
bomba que funcione como turbina, utilizando a estrutura de tubulações já
existente.
Itatijuca: Remoção de compostos inorgânicos por meio da precipitação
controlada de estruvita; geração renovável de fósforo para agricultura.
PERDAS
I.System: Sistema que administra válvulas redutoras de pressão.
Stattus4: Identificação de perdas de água por meio de haste capaz de identificar vazamentos utilizando princípios da geofonia.
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A “Meca”
do saneamento
ambiental
A IFAT (Feira Internacional para Gestão de Água, Esgoto, Lixo e Residuo) é considerada a
maior feira de saneamento ambiental do mundo. E isso não é força de expressão. Quem já
esteve neste evento, que acontece de dois em dois anos em Munique, na Alemanha, sabe
do que estamos falando.
“É até difícil escolher o que visitar em um evento da dimensão da IFAT. São mais de
3.300 expositores, o que significa que a IFAT é quase 15 vezes maior do que qualquer
evento brasileiro de grande porte dedicado ao saneamento e meio ambiente”, comenta
André Lermontov, conselheiro do SINDCON. “Num evento nacional, em uma tarde você
visita tudo. Na IFAT, no último dia você ainda precisa correr para tentar dar conta do que
está exposto”, compara ele.
Para quem visita a IFAT pela primeira vez, a dica de Lermontov é chegar à feira com um
roteiro já definido. Em maio, ele esteve em Munique para participar do evento pela quarta
vez, e agora comenta para a Revista Canal o que viu de mais interessante na IFAT 2018:

Lermontov; “Recomendo a
participação dos formadores de
opinião neste tipo de evento.”
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Nosso
conselheiro
esteve na IFAT
e conta como é
visitar a maior
feira do setor no
mundo

Delegação brasileira na IFAT 2018

“No primeiro dia fomos recebidos pelo comitê de boas vindas da Messe München e dos organizadores da IFAT que nos passaram as principais diretivas do evento. Também foi um momento de
networking de várias empresas que vieram do Brasil.”
“São 18 pavilhões internos, fora a área externa, com demonstrações ao vivo de superestruturas e
diversos caminhões. Para ir de uma entrada a outra direto é mais fácil utilizar o transporte público,
ou seja, o metrô, do que ir andando.”
“Um aspecto interessante deste ano é que a IFAT deve duas seções distintas. A área com empresas
do setor de água ficou do lado oeste, e as empresas de resíduos sólidos estiveram concentradas no
lado leste.”
“Ao longo do tempo, foi possível identificar diversas tendências neste evento. Oito anos atrás, o
foco inovador era a recuperação de recursos (Resource Recovery), hoje já consolidado na Europa.
Neste ano, as principais novidades estavam na autossuficiência energética e veículos elétricos.”
“Na área de água, notamos cada vez mais o uso de elevatórias prontas, tipo plug ’n’ play, que dispensam a construção em concreto, economizando recursos e tempo na execução. Entretanto, três
empresas já apresentaram soluções tecnológicas de elevatórias secas, ou seja, elevatórias para
operarem em formato de “booster”. Com uso de tecnologia e automação, as empresas já estão trazendo soluções inovadoras na coleta de esgoto.”
“A IFAT 2018 também serviu para consolidar uma certeza: Cada vez mais a IoT – Internet das
Coisas – e a Revolução 4.0 estão tomando conta deste nosso setor. Recomendo muito que pessoas
de tomada de decisão participem deste tipo de evento, a fim de abrir novos horizontes e tendências
na área do saneamento e meio ambiente.”
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Juntos pelo
saneamento

“Saneamento interfere diretamente na saúde pública, hoje o tema que mais preocupa a população. Um bom saneamento traz benefícios em diversas frentes”
Alexandre Lopes, presidente do SINDCON, na abertura do 7º ENA

Nos dias 7 e 8 de agosto, o
SINDCON realizou uma das mais importantes iniciativas de sua história: o
7º Encontro Nacional das Águas.
Com mais de 400 participantes
e 60 palestrantes, o evento foi marcante não apenas por compartilhar
as melhores práticas das concessionárias privadas de saneamento, mas
também por debater e analisar temas
políticos, institucionais, jurídicos, técnicos e de gestão, visando uma conquista que pertence a todos: universalizar os serviços de água e esgoto
no Brasil.
O Centro de Convenções Frei Caneca foi o palco do 7º ENA, que aconteceu em um momento oportuno,
quando o Congresso Nacional discute a Medida Provisória 844, que estabelece novos modelos para que o
saneamento avance com mais inves-
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timentos, a fim de superar o enorme
déficit que o setor apresenta.
Diante da chance de se avaliar com
mais propriedade a situação do saneamento às vésperas de eleições e a
votação para a aprovação da MP 844
no Congresso, o 7º ENA diversificou
seu temário. Pela primeira vez, reuniu
os CEOs das holdings privadas que
investem em saneamento nacional. E
transmitiu online os painéis de abertura, com grande repercussão, nas
mídias digitais e na imprensa.
Na abertura, o presidente do
SINDCON, Alexandre Lopes, ressaltou
que o saneamento é, entre as prioridades nacionais, a mais importante.
Alexandre apresentou a campanha #SomosMaisSaneamento, que
incentivou o primeiro debate, em um
painel que contou com os representantes de três partidos que concor-

rem com seus respectivos candidatos à Presidência da República.
Acompanhe essa discussão na
próxima página e, nas demais, confira
o que de mais importante aconteceu
durante o 7º ENA.
Baixe as apresentações realizadas durante os painéis do 7º ENA
no site abconsindcon.com.br.
O ENA contou com o patrocínio da Aquarum Saneamento
Ambiental, Bioproj Tecnologia Ambiental, Grupo Pieralisi,
Allevant, Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados e Radar PPP,
e ainda o apoio institucional do
IBDEE, Portais Saneamento
Básico e Tratamento de Água
e revistas TAE e Saneamento
Ambiental.

Partidos defendem a
participação da iniciativa
privada
Com a mediação do jornalista Ricardo Boechat, representantes do PT, PSDB e REDE mostraram que os programas de governo de seus candidatos à Presidência não
apenas colocarão as questões do saneamento entre as
prioridades, como também contarão com a parceria da
iniciativa privada para as ações e soluções necessárias
para o avanço dos serviços públicos de água e saneamento no país.

Para Jerson Kelman (PSDB), a iniciativa privada precisa ser cada vez mais inserida no saneamento, “muito
além do que verificamos hoje em dia”. Kelman destacou
o potencial das empresas privadas em relação aos investimentos necessários. Segundo ele, a MP 844/2018 é
“um passo nessa direção”.

João Paulo Capobianco (Rede) disse ser fundamental
o apoio do Governo Federal aos prefeitos para “acabar
com as postergações dos planos municipais para a área e
para que também assumam uma postura mais enfática e
clara em relação ao saneamento”.

Miriam Belchior (PT) afirmou que há a necessidade urgente de aumento de investimentos em infraestrutura e
isso “inclui as questões do saneamento”. Para ela, diante
da escassez de recursos públicos, “cresce a importância
da participação privada” e, por isso, os cuidados referentes às regulamentações para que isso aconteça são fundamentais.
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O futuro do setor
em debate
Ainda no dia de abertura do 7ºENA,
o painel “O Saneamento que queremos” foi mediado pelo diretor do
SINDCON, Carlos Henrique da Cruz
Lima, com a participação de Adailton
Ferreira Trindade (secretário nacional
de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades); Martha Seillier (assessora especial da Casa Civil) e Roberto Tavares (presidente da Aesbe).
Adailton Trindade afirmou que o
Ministério das Cidades deseja a inclusão no sistema de todos os brasileiros
que ainda não contam com serviços
de saneamento, tendo ciência de que
não existe solução simples ou milagrosa para isso. Para ele, a MP 844 vai
ao encontro desse desejo, na medida
em que “integra políticas referentes
à área, estabelece a criação de um
comitê interministerial e ainda busca
simplificar bastante os processos de
investimentos e financiamentos necessários”.
Martha Seillier defendeu as medidas que o Governo Federal propôs
para a modernização do marco regulatório do saneamento, por meio
da MP 844. “Sem dúvida, a MP pode
ser vista como o retrato de uma somatória de esforços entre o público e
o privado”, disse ela.

Da esquerda para a direita: Alexandre Lopes (SINDCON), Adailton Trindade (Ministério das Cidades), Martha Seillier
(Casa Civil), Roberto Tavares (Aesbe), Carlos Henrique da Cruz Lima (SINDCON) e Santiago Crespo (ABCON)

Roberto Tavares, da Aesbe, estabeleceu um contraponto à discussão
travada no painel: “A Medida Provisória não pode gerar uma sinalização
negativa, na medida em que desenterra aquela imagem de guerra entre
o público e o privado, que os lados
lutaram tanto para desmistificar.”
Carlos Henrique da Cruz Lima, do
SINDCON, afirmou que a MP abre a

possibilidade de atrair novos e mais
investimentos, com segurança jurídica. “O estímulo à promoção de
licitações públicas abertas ao setor
privado, na renovação e nos novos
de contratos de programa, cumpre o
papel de aproximar a iniciativa privada
para atuar em parceria com os entes
públicos”, ponderou ele.

O que é a MP 844
A MP 844, de 6 de julho de 2018, pretende atualizar o marco legal do saneamento básico, criando condições mais
favoráveis para o investimento no setor.
Segundo o Diário Oficial, a MP:

“...atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional
de Águas competência para editar normas de referência nacionais sobre o serviço de saneamento, a Lei nº 10.768, de 19 de
novembro de 2003, para alterar as atribuições do cargo de Especialista em Recursos Hídricos, e a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro
de 2007, para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País.”

Leia mais sobre a Medida Provisória 844 nas páginas 26 e 27 desta edição.
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A palavra dos CEOs
Dirigentes das holdings privadas de saneamento debateram a eficiência da
gestão e as perspectivas para o setor durante o 7º ENA

O painel de encerramento do 7º ENA foi uma iniciativa inédita, ao reunir presidentes de grandes companhias do setor privado.

Alexandre Anaia Pereira deu importante contribuição ao debate, ao lembrar a
importância da aplicação de indicadores-chave de desempenho (conhecidos como KPIs), na Veolia. “São métricas essenciais para avaliar o processo
de gestão”, afirmou. Ele também ressaltou os investimentos em pesquisa
e desenvolvimento, citando que graças
a esse esforço a companhia “já possui
mais de duas mil patentes para tratamento de água e efluentes”.
12 CANAL SINDCON

Alexandre Lopes, da Aviva Ambiental, se mostrou de pleno acordo com a
visão de que é o “cliente quem de fato
proporciona a credibilidade para os
nossos serviços”. Acrescentou, ainda,
que a eficiência operacional também
pode ser lida como o uso inteligente de
modelos inovadores voltados para a
redução de consumo de energia elétrica e de produtos químicos, por exemplo.

Claudio Bechara Abduche afirmou
que é exatamente a eficiência que
faz com que a população atendida
pela empresa Águas do Brasil “seja
uma grande defensora dos serviços
da companhia”. Para ele, o principal
desafio do CEO é imbuir os colaboradores desse compromisso com a
eficiência.

Federico Lagreca deu destaque ao
fato de que a Suez Brasil se dedica
muito às pesquisas, inovação e atenção às tecnologias, “como fatores
fundamentais para garantir a eficiência nos serviços”. Em todo o mundo, a
empresa busca o “estado da arte” em
tecnologia.

Gustavo Guimarães falou que a Iguá
Saneamento considera como fator
importante para a eficiência operacional que “todos os profissionais da
empresa tenham conhecimento das
regras do jogo”. Isso implica em “ter
plena ciência e entendimento de quais
são as dinâmicas próprias de cada
contrato em andamento.”

Hamilton Amadeo destacou também
a necessidade de ouvir o usuário, a
sociedade, os stakeholders. Ele ressaltou a capacidade de a Aegea trabalhar com sucesso, inclusive diante
de mudanças de parâmetros que podem surgir ao longo dos contratos.

Paulo Roberto de Oliveira lembrou
os cuidados do grupo GS Inima Brasil
com a preservação dos recursos hídricos como fator de eficiência. “Nós
temos que dar importância não apenas às metas financeiras, mas principalmente às metas de qualidade.”

Teresa Vernaglia, presidente da BRK
Ambiental, afirmou que em sua companhia a eficiência se reflete essencialmente no compromisso com o
cliente final. “Para isso, é preciso dedicar muito esforço interno no sentido
de consolidar o foco no cliente, para
que a organização solidifique a cultura
interna necessária para executar tal
prática”, explicou.

Mediação: O bate-papo foi moderado por Diogo Mac Cord, sócio-diretor da KPMG, que ao final elogiou o fato de os líderes das
empresas privadas da área de saneamento tratarem a eficiência com seriedade e com foco na população. “Esse é um saldo
importante, e o ENA trouxe esse debate em um momento muito oportuno.”
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Foco na Gestão
O painel Satisfação dos Usuários:
Eficiência e Qualidade no Atendimento foi o primeiro da sala de Gestão dos
Prestadores de Serviços Públicos de
Água e Esgoto. César Seara (esq. para
a dir.) foi o mediador das apresentações, ao lado de Carlos Eduardo Castro e Ângela Delavalli (Águas do Brasil),
William Gomes Figueiredo (Tubarão
Saneamento) e Luiz Antonio de Brito
Bertazzo (São Gabriel Saneamento).
Castro e Ângela mostraram a busca da
holding na excelência comercial com
foco nas atividades comerciais e no
relacionamento com os clientes.
William da Tubarão Saneamento
apresentou o hotsite “Acompanhe
a Evolução das Obras”, criado para a
população checar, em tempo real, o
andamento das obras de saneamento na cidade. Por sua vez, Luiz Antônio, da São Gabriel Saneamento, falou
da completa reestruturação do sistema de coleta e tratamento de água na
cidade de São Gabriel (RS).
Painel Eficiência Operacional: Gestão e Controle de Perdas nos Serviços de Abastecimento de Água, com
Alexsandro Barral (Enops Engenharia),
Roberto Correa (Veolia) e Lucas Tadeu
Bergamim (Paranaguá Saneamento).
Alexsandro falou sobre contratos de
redução de perdas com remuneração
de performance das concessionárias
e ilustrou a flexibilidade das cláusulas e
atribuições desses contratos. Roberto
apresentou o case de sucesso do contrato com a Samae em Palhoça (SC).
Por fim, Lucas demonstrou o case de
sucesso da Paranaguá Saneamento
com a implantação de setorização, automação e gestão integrada ao combate de perdas.
Painel Modelos Tarifários: Inovações para a Sustentabilidade, com
Rafael Castanheira Brandão (Arsae/
MG), Guilherme Checco (Instituto de
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Gestão dos prestadores de serviços públicos de água e esgoto

Painel Eficiência Operacional: Gestão e Controle de Perdas nos Serviços de Abastecimento de Água

Democracia e Sustentabilidade) e
Stela Goldstein (Banco Mundial). Stela
apresentou o modelo tarifário baseado em três instâncias: regulação (com
foco em monopólio natural + serviço
essencial); regulador independente
versus pressão política; e a fragilidade e insegurança regulatória. Rafael
demonstrou o fator de qualidade e a
estrutura tarifária no esgotamento
sanitário aplicado pela Arsae/MG, com
incentivo à redução de perdas dos
recursos hídricos e proteção dos ma-

nanciais. Guilherme destacou o saneamento como um serviço de natureza
pública: “O prestador não é apenas um
vendedor de água, e sim um agente
que deve estimular a racionalização do
uso entre a população.”
Painel A Percepção de Valor dos
Serviços de Saneamento pelos
Stakeholders. Elisa Ribeiro (esq. para
dir.) mediou os destaques das holdings
Iguá Saneamento, representada pelo
Eder Campos, e Aegea, representada
por Fernanda Saad. Pelo Net Promoter

Score (NPS), a Iguá Saneamento disponibiliza aos clientes uma ferramenta que mede a satisfação destes com
o serviço prestado. A Aegea, por sua
vez, investe em unificar e fortalecer a
identidade da marca e suas concessionárias perante os stakeholders, e
trabalha na construção de confiança
junto à sociedade e aos funcionários.
Painel Gestão de Pessoas: Como
as Pesquisas de Clima Organizacional Podem Contribuir para a Eficiência da Gestão, com Denilson Gonzaga
(Iguá Saneamento), Isabela Furrier
(Grupo Águas do Brasil) e Wilma Dal
Col (Manpower Group). Denilson
apresentou o desenvolvimento do
programa de confiança como ferramenta para a gestão das pessoas da
empresa; Isabela Furrier, em parceria
com Wilma Dal Col, revelaram que as
pesquisas de clima organizacional são
ferramentas cruciais para a eficiência
da gestão: “Motivação das pessoas
para reter talentos, promover melhorias, diminuir doenças psicossomáticas, investir em treinamento e construir um ambiente de credibilidade.”
Painel Sustentabilidade em Empresas de Saneamento, com Ana
Carolina Szklo (Cebds), Thaynara
Paschoal (BRK Ambiental), Felipe Baida (Grupo Águas do Brasil) e Dawn
Fleming (WILBrasil). O Cebds trouxe o viés da sustentabilidade como
oportunidade de negócio, com base
no Guia sobre Economia Circular de
Água (os 5 Rs): Redução, Reúso, Recuperação de recursos, Restauração e Reciclagem. A BRK apresentou
seus programas de sustentabilidade
e atuação socioambiental nas comunidades. O Grupo Águas do Brasil
destacou o projeto Olhar Ambiental,
que sistematiza, gerencia e promove
ações de educação ambiental. Dawn
Fleming destacou a WILBrasil, uma
organização presente em mais de
oito países, que desenvolve projetos
para capacitar jovens perante desafios da água, e lança inovações em
sustentabilidade.

Painel Modelos
Tarifários: Inovações
para a Sustentabilidade

Painel A percepção
de Valor dos Serviços
de Saneamento pelos
Stakeholders

Painel Gestão de Pessoas:
Como as Pesquisas de Clima
Organizacional Podem
Contribuir para a Eficiência
da Gestão

Painel
Sustentabilidade
em Empresas de
Saneamento
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> CAPA

Avanços tecnológicos
em destaque

Painel Eficiência Energética no Saneamento

Painel Eficiência Energética no
Saneamento, com Marcos Antonio
Danella (Linedata), que revelou dados de pesquisa da agência reguladora ARES-PCJ, em que apenas
19% das empresas de saneamento
entrevistadas disseram possuir níveis de automatização na operação.
Antônio Carlos dos Santos (CSJ)
apresentou o tema “Eficiência energética, como melhorar?”.
O executivo mostrou algumas
das mudanças operacionais que fizeram com que a ETE de Jundiaí reduzisse o consumo de energia elétrica durante todo o seu processo
de tratamento de esgoto. Wagner
Rosa Santos (Comasa) falou sobre a
“Eficiência energética e operacional
em sistema de tratamento de água”,
utilizando como case a operação da
ETE Águas de Santa Rita, em Santa
Rita do Passa Quatro (SP).
Painel Eficiência Operacional: Estações de Tratamento de Esgoto.
Na apresentação sobre “Regiões
Turísticas: alternativas para a alta e
baixa temporada”, Natália Marques
Teixeira, da Aegea, discorreu sobre
a fórmula com que a concessionária
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Painel Eficiência Operacional: Estações de Tratamento de Esgoto

Prolagos consegue garantir o tratamento adequado do esgoto na cidade de Búzios em períodos como o
final de ano.
André Lermontov (Grupo Águas
do Brasil) abordou o tema “Tecnologia
para ampliação da performance de
ETE”, com foco nas estações de tratamento horizontalizadas, que permitiram em Campo dos Goytacazes
(RJ) uma redução de 86% de área
construída em relação aos modelos
tradicionais de ETEs. Marcelo Miki
(Sabesp) abordou a experiência da
empresa em inovações em tratamento de esgoto. Para ele, uma das
tendências atuais do mercado é a higienização do lodo e a redução na sua
geração, tratando-o não mais como
resíduo, mas como produto.
O painel Inovação e Tendências
em Saneamento trouxe uma nova
visão sobre inovação e as principais
tendências do setor – ou fora dele –
que podem ser aproveitadas na operação das concessionárias no Brasil.
Péricles Weber (Iguá Saneamento) apresentou o case “Igua Lab”,
que selecionou startups e empresas
da nova economia para serem par-

ceiras da holding na busca por inovação e novas tendências para o setor.
Flavio Lemos, da Suez Brasil, abordou o tema “Mais digitalização para
uma cidade inteligente”, relatando as
possibilidades do conceito de smart
cities e como a coleta de dados do
cliente pode auxiliar na operação das
concessionárias de água e esgoto
no Brasil, tendo como premissas a
redução de custos operacionais, a
atuação de forma mais proativa, um
maior controle de indicadores de
gestão e desempenho e a economia
de água e energia em todo o sistema.
Giancarlo Ronconi (BRK Ambiental) explicou o funcionamento e as
vantagens da “Tecnologia Nereda
– tratamento de esgotos sanitários
com biomassa granular aeróbica”,
destacando como case prático os
resultados obtidos na Estação de
Tratamento de Esgoto de Deodoro,
no Rio de Janeiro (ETE Deodoro). Ali,
o nível de tratamento com o sistema
convencional (lodo ativado) é de 350
l∕s, enquanto com o Nereda esse
montante pode chegar a 750 l∕s.
O painel Economia Circular no Saneamento abordou como esse con-

Painel Inovação e Tendências em Saneamento

ceito inovador pode ser aplicado às
operações das concessionárias de
saneamento no Brasil.
José Henrique de Faria, professor
da Universidade Federal do Paraná,
explicou que a ideia de economia
circular surgiu na China neste século. De acordo com o docente, os
empresários devem buscar hoje o
máximo aproveitamento dos insumos. O case da concessionária
Aguas Andinas, em Santiago do Chile, foi apresentado por Flávio Lemos
(Suez Brasil). Mesmo utilizando uma
infraestrutura considerada crítica,
a biofábrica chilena conseguiu implantar boas práticas e mudanças, o
que garantiu 100% de autogeração
para a operação.
O painel Resíduos: Uso do Lodo de
Esgoto na Agricultura contou com
Simone Bittencourt, da Sanepar, que
focou sua apresentação na revisão
da Resolução CONAMA 375/2006.

Painel Resíduos: Uso do Lodo de Esgoto na Agricultura

Painel Economia Circular no Saneamento

Ela destacou enfaticamente que a
legislação deveria privilegiar e potencializar o uso agrícola do lodo de
esgoto, porém, diante das dificuldades impostas, principalmente em
relação à regulamentação, o texto da
Resolução fez justamente o contrário, limitando o uso de lodo no Brasil.
Fernando de Oliveira (Tera Ambiental)
trouxe o tema “Lodo de esgoto – de
resíduo a produto” ao 7º ENA. Para o
executivo, o melhor caminho para as
concessionárias e as ETEs é não mais
tratar o lodo de esgoto como resíduo,
mas como matéria-prima.
Durante o painel Segurança Hídrica e Saneamento, Helena Kubler
(CH2M) mostrou os resultados da
“Proposta de Plano de Ação para
instituir uma Política de Reúso no
Brasil”. A iniciativa, em parceria com
o Ministério das Cidades, em dois
anos de trabalho, tem como propósito melhorar a disponibilidade e a

segurança hídrica no Nordeste e em
grandes centros urbanos, incentivando o reúso de forma planejada.
O abastecimento de água em regiões com pouca incidência de chuvas foi tema da palestra de Eduardo
Berrettini (GS Inima Brasil), que destacou o estudo da usina de dessalinização para a região metropolitana
de Fortaleza (CE). O projeto definido
pela empresa prevê a instalação de
uma plana de 1 m³/s de água dessalinizada, em parceria com a companhia estadual Cagece. Encerrando
os trabalhos, Sirlei Cristina Brignol
(Sesamm) revelou alguns resultados
operacionais da ETE Mogi Mirim (SP).
Atualmente, a estação de tratamento de esgoto tem 83% do seu consumo de água proveniente do reúso.
Os painéis técnicos do ENA tiveram a coordenação de Eduardo
Berrettini (GS Inima Brasil) e Rodrigo
Pereira (Grupo Águas do Brasil).

Painel Segurança Hídrica e Saneamento
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Questões jurídicas e
regulatórias
Um resumo das principais apresentações a partir dos
depoimentos dos especialistas que estiveram no 7ºENA
“O que se almeja com a atualização
do marco regulatório é a universalização dos serviços, e a medida provisória caminha nesse sentido”.
Eduardo Gurevich, assessor jurídico da ABCON

“Não é questão de optar pelo modelo público ou pelo modelo privado.
Países avançados combinam os dois
tipos de prestadores, atuando em
conjunto. O embate não vai nos levar
a lugar algum”.
Justino de Oliveira, professor doutor da USP

“Fortalecer a regulação é fundamental. Sem mudanças no marco regulatório, pouco avançaremos”.
Guilherme Albuquerque, especialista da área de
infraestrutura do BNDES

“O Regulasan, projeto do Ministério
das Cidades, tem potencial para ser
um marco da regulação no setor”.
Frederico Turolla, da Pezco Economics

Na abertura dos debates jurídicos, que aconteceram no auditório do 7º ENA, o tema foi a MP 844, a chamada MP do
Saneamento, e seus desdobramentos. Os advogados Rodrigo Bertoccelli, Luiz Felipe Graziano, Mariana Campos e Vanessa Rosa foram os responsáveis pelas mediações dos painéis

“A ANA foi convidada a participar e
ainda estamos avaliando o impacto regulatório da MP 844. O certo é que não
teremos boa regulação e investimentos sem informação e transparência”.

“A redação da Medida Provisória é
refinada”.
Carlos Roberto de Oliveira, da ARES PCJ

Sérgio Ayrimoraes, superintendente da Agência

“As concessionárias precisam ter a
dimensão social dos contratos”.

Nacional de Águas (ANA)

Luís Fernando Barreto Jr., presidente da Abrampa

“Sem investimentos, a cada ano o
Brasil fica ainda mais atrasado no cenário mundial do saneamento”.
Paul Procee, coordenador de infraestrutura
e desenvolvimento sustentável do Banco
Mundial

“O PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) é uma forma eficaz
de aproximar as esferas públicas e
privadas”.
Luiz Guilherme Piva, vice-presidente do Banco
O painel sobre situações jurídicas enfrentadas pelos prestadores privados reuniu representantes das concessionárias.
Da esquerda para a direita, Glaucus Sousa (Águas do Brasil), Luiz Felipe Graziano (mediador), Pedro Freitas (BRK), Luís
Barreto Jr. (Abrampa), Lucilaine de Medeiros (Águas Guariroba) e Lauro de Menezes Neto (Sanama)
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de Desenvolvimento de Minas Gerais

Confraternizando
Grupo GS Inima

AEGEA

Coquetel de confraternização dia 7 de agosto

Amigos do Saneamento

Um brinde à comunicação

Ampla cobertura da imprensa

Rede Brasil

SBT

Rádio Jovem Pan
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> SINDCON RECOMENDA

Nesta página,
apresentamos
alguns
dos mais
importantes
eventos do
setor que
acontecem
nos próximos
meses.

Congresso Internacional
Aladyr Chile

XIV Simpósio de Recursos
Hídricos do Nordeste

O evento deve receber, em outubro, na
capital chilena, cerca de 450 profissionais
de centenas de países, com o tema “Dessalinização e Reúso de Água”.

O futuro da demanda e oferta de água
no Nordeste é o tema deste evento, que
acontece de 20 a 24 de novembro, no
Centro Cultural e de Exposições Ruth
Cardoso, em Maceió, Alagoas. A promoção é da ABRH (Associação Brasileira de
Recursos Hídricos).

Onde e quando?
Santiago, Chile
09 a 11 de outubro

https://aladyr.net/santiago-chile-09-11-octubre-2018

Rio Water Week

Campinas – SP
06 a 08 de novembro

Este evento receberá palestrantes internacionais para transformar a Cidade Maravilhosa na capital mundial da água, com o
objetivo de ir além da discussão dos temas
diretamente ligados ao saneamento, abordando temas como a cadeia produtiva.
O evento acontecerá juntamente com a
entrega do Prêmo Nacional da Qualidade
Ambiental – PNQS 2018.

www.abas.org/xxcabas

Onde e quando?

Onde e quando?
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Maceió – AL
20 a 24 de novembro
eventos.abrh.org.br

Fenágua 2018 – XX Congresso
Brasileiro de Águas Subterrâneas
O evento acontece em novembro, no
Expo Dom Pedro, em Campinas (SP), e
traz discussões técnicas, científicas e legais
com os maiores especialistas brasileiros e
estrangeiros sobre a utilização, extração e
o uso da água subterrânea.

O portal
abconsindcon.com.br
disponibiliza mais
informações sobre
estes e outros
eventos do setor. Vale
a pena conferir!

Onde e quando?

Rio de Janeiro - RJ
26 a 28 de novembro 2018
www.abes-dn.org.br

> CAPACITAÇÃO

SINDCON se
aproxima do
meio acadêmico
Cumprindo as diretrizes estabelecidas em seu planejamento estratégico, o SINDCON considera prioritário
estar próximo do meio acadêmico,
levando até esse público as iniciativas
realizadas pelas concessionárias privadas de saneamento e as oportunidades que essas empresas reservam
para quem está ingressando no mercado profissional.
Assim, a entidade apoiou a Semana de Engenharia Ambiental (SemEA), evento promovido pelo Centro
Acadêmico de Engenharia Ambiental
da Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo.
A SemEA aconteceu no campus
da Poli, em São Paulo, entre os dias
17 e 21 de setembro, e promoveu a
cultura e a visibilidade da engenharia
ambiental, bem como suas intersecções com outras áreas, colocando os
alunos em contato com o meio profissional. As atividades incluíram palestras, workshops, minicursos, working
day e visita técnica. A participação foi
gratuita.
Segundo os organizadores, a ideia
da SemEA é proporcionar aos participantes o contato com a rotina de um
engenheiro ambiental em suas diversas áreas de atuação, as principais
oportunidades no mercado de traba-

SINDCON esteve presente na Semana de Engenharia Ambiental
da Poli/USP, em São Paulo

Fachada Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

lho e os maiores problemas e desafios presentes na área. ”Contar com o
SINDCON foi fundamental para atingirmos esse objetivo”, afirma Rafaela
Godoy, do CAEA.
Para Alexandre Lopes, a participação do SINDCON na SemEA sinalizou
a disposição da entidade em desen-

volver novas iniciativas com o público
acadêmico. “Precisamos incentivar
oportunidades como essa, em que o
mercado e os futuros profissionais
possam estreitar relações e, dessa
forma, promover a inserção desse
pessoal de grande capacitação em
nossas empresas”, conclui.
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> SIRI

Entidades marcam presença
em diversos fóruns
O SIRI – Sistema de Integração e Representação Institucional reúne os representantes das entidades ABCON e SINDCON
para que estes estejam presentes nos principais eventos técnicos do setor, e compartilhem com os demais associados
os assuntos discutidos nesses fóruns.
Participe você também do SIRI!
Saiba como pelo email siri@sindcon.com.
Veja nesta página quais foram as principais representações do SIRI nos últimos meses:

Revisão da Portaria de
Potabilidade da Água
para consumo humano

Após dois anos inativo, o Ministério da Saúde convocou o grupo de trabalho para reunião nos dias 16 e
17 de agosto de 2018, em Brasília/DF. O objetivo foi discutir as propostas de alteração referente à Parte
1 – Competências e Responsabilidades. Mais informações podem ser consultadas na Área do Associado
no site www.abconsindcon.com.br

Ministério das Cidades Comitê Interinstitucional
de Eficiência Energética
do Setor de Saneamento

Através do ProEESA - Projeto de Eficiência Energética em Sistemas de Abastecimento de Água – o
Ministério das Cidades organizou uma turma piloto sobre: Contratos de Desempenho: Gestão de Perdas
de Água e Eficiência Energética na modalidade de Educação a Distância. Próximos cursos serão oferecidos no portal Capacidades do Ministério das Cidades. (http://www.capacidades.gov.br/). Fique de olho!

Conselho Estadual de
Recursos Hídricos – SP

A ABCON renovou sua participação no CRH-SP para o período 2018-2020 com uma vaga (titular e suplente) de usuário representante da sociedade civil. Neste mandato a ABCON integrará três Câmaras
Técnicas: CTEA (Educação Ambiental, capacitação, mobilização social e informações em recursos hídricos), CTPA (Proteção das Águas) e CTAIJ (Assuntos Jurídicos e Institucionais).

Comitê de Recursos
Humanos

A fim de realizar a Pesquisa de Remuneração e Benefícios, ferramenta muito importante para a área de
Recursos Humanos das empresas associadas, o Comitê deu início em agosto à Pesquisa 2018, para a
qual contratou a consultoria Willis Towers, uma das mais renomadas no mercado internacional.

Comitê Jurídico

O Comitê Jurídico tem se reunido para discutir e analisar os projetos de lei em andamento na Câmara e no
Senado. Mais de 300 PLs estão sendo monitorados. Neste ano, novos métodos de acompanhamento,
estão sendo incorporados, ajudando a refinar o monitoramento e a movimentação dos projetos de lei.

Comitê Técnico de
Indicadores

Aconteceu no dia 10 de maio a segunda reunião de revisão do SPRIS – Sistema de Informações do Segmento Privado do Setor de Saneamento. Os principais encaminhamentos foram: (i) As informações relativas ao SNIS não serão mais coletadas no SPRIS. Imediatamente após a publicação do SNIS pelo Ministério
das Cidades, as informações e indicadores serão inseridos no novo sistema SPRIS de forma automática. (ii)
A coleta do SPRIS será realizada em período concomitante à coleta SNIS e será composta por informações
cadastrais e quadro de concessões, e informações necessárias para o cálculo dos indicadores SINDCON.
(iii) Será desenvolvido um sistema para processamento dos dados e interface com os usuários que permita a consulta, seleção e análise dos indicadores disponíveis no SPRIS de forma dinâmica e customizada.
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GESTÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E
SUSTENTABILIDADE: CONCEITOS E PRÁTICAS
23 e 24/10/2018
Escola Integração | Rua Manuel Guedes, 504 | Itaim Bibi | São Paulo/SP

Objetivo:
Apresentar os principais conceitos e ferramentas para a inserção da sustentabilidade na
estratégia e nas relações das empresas de saneamento. Espera-se que com apoio desta abordagem as
empresas sejam capazes de identiﬁcar, organizar e implementar as ações necessárias para tornar as
empresas cada vez mais sustentáveis, tendo em vista o desdobramento das mesmas na cadeia de valor
e no diálogo com os stakeholders.
Palestrantes: Cid Alledi e Dilma Pimentel
Conheça a programação no site: www.abconsindcon.com.br
Inscrições gratuitas aos associados do Sindcon.

> SETOR

Questão prioritária
Campanha #SomosMaisSaneamento atua para levar suas mensagens até os políticos,
repercutindo as demandas de água e esgoto de toda a sociedade

Alexandre Lopes entrega a Carta aos Presidenciáveis, em nome da rede #SomosMaisSaneamento

Criada no primeiro semestre deste
ano, a Rede #SomosMaisSaneamento
voltou a ocupar espaço em grande
evento do setor para discutir a necessidade de se priorizar o avanço na oferta de serviços de água e esgoto no país.
Na abertura do 7º ENA, a iniciativa entregou aos representantes dos
partidos PSDB, PT e REDE uma carta
com tópicos essenciais para que o saneamento faça parte de suas campanhas e planos de governo.
As mensagens da carta foram elaboradas a partir do esforço das 43
instituições que compartilham a campanha #SomosMaisSaneamento.

24 CANAL SINDCON

Confira a seguir algumas dessas
mensagens:
“O saneamento é o setor de infraestrutura com os maiores déficits de
atendimento à população. Ele deve
ser uma prioridade política e dos políticos. O entendimento geral emanado
pelas vozes dos brasileiros é a repetida justificativa de que ´saneamento
não dá voto´. Precisamos mudar!”
“Na saúde, quanto maior o acesso
ao saneamento, menor a mortalidade infantil, menor a taxa de internações por doenças gastrointestinais e
maior a longevidade da população.”

“Todos têm direito à água segura
e ao esgotamento sanitário adequado.”
“Precisamos de soluções efetivas.”
“O saneamento precisa ser prioridade nas agendas políticas e, para
isso, o engajamento da sociedade é
fundamental.”

Confira o conteúdo da carta na integra:
www.somosmaissaneamento.com.br

Abaixo-assinado
em defesa do
saneamento
está disponível
no novo site
Na página é possível ainda conferir notícias, vídeos e tudo
o que é preciso para compartilhar a campanha #SomosMaisSaneamento
A rede #SomosMaisSaneamento está promovendo
um abaixo-assinado em defesa no setor. Quem quiser
participar, pode assinar o manifesto a partir do site da
campanha (somosmaissaneamento.com.br), que foi reformulado para essa nova etapa da iniciativa.
Na página da #SomosMaisSaneamento é possível ainda acompanhar as notícias sobre o direito ao

saneamento, acessar os depoimentos em vídeo de
quem faz parte da Rede e também fazer o download dos
arquivos que compõem o mídia kit da campanha, tais
como o logo, assinatura de email e imagens de frame
para avatares e posts nas redes sociais.
A rede #SomosMaisSaneamento envolve 43 instituições.

Acesse e assine:

Confira quem faz parte dessa iniciativa:
SINDCON

AQUARUM SANEAMENTO AMBIENTAL

ABCON

ATME ECO SOLUTIONS

ABAR – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO

CAEA/USP – CENTRO ACADÊMICO DE
ENGENHARIA AMBIENTAL DA POLI/USP

ABRAMPA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS
MEMBROS DE MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO
MEIO AMBIENTE

CEBDS – CONSELHO EMPRESARIAL
BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

ABAS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS

DAL POZZO ADVOGADOS

ABDIB – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INFRAESTRUTURA E INDÚSTRIAS DE BASE

FELSBERG ADVOGADOS

ABETRE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
EMPRESAS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS E
EFLUENTES
ABES/RJ – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DO RIO
DE JANEIRO

FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL
FNP – FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS
FGV/CERI – CENTRO DE ESTUDOS EM
REGULAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

INSTITUTO TRATA BRASIL
ITRON

GIAMUNDO NETO ADVOGADOS

LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH &
SCHOUERI ADVOGADOS

GO ASSOCIADOS

MIRASOFT TECNOLOGIA

ABRAFILTROS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DAS EMPRESAS DE FILTROS E SEUS SISTEMAS
AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS

HYDRUS CAPACITAÇÃO

OAB/SP – ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL, SEÇÃO SÃO PAULO

ABIMAQ/SINDESAM – ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

IBEJI – INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS
JURÍDICOS DA INFRAESTRUTURA

AESBE – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS
ESTADUAIS DE SANEAMENTO
AGEOS - ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE EMPRESAS
DE OBRAS DE SANEAMENTO
ALMEIDA, RENZO & BALDI
APEOP – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
EMPRESÁRIOS DE OBRAS PÚBLICAS

COMISSÃO DE SANEAMENTO DO IASP –
INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO

IBDEE – INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO E
ÉTICA EMPRESARIAL
INSTITUTO DEMOCRACIA E
SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO DE ENGENHARIA
INSTITUTO ETHOS

REDE BRASIL DO PACTO GLOBAL
PEZCO CONSULTORIA
PORTAIS SANEAMENTO BÁSICO E
TRATAMENTO DE ÁGUA
RADAR PPP
REBOB – REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE
BACIAS HIDROGRÁFICAS
SECOVI – SINDICATO DA HABITAÇÃO
TREVISAN ESCOLA DE NEGÓCIOS

www.somosmaissaneamento.com.br
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> SETOR

Essencial para mudar o
rumo do saneamento,
Medida Provisória 844
está em discussão e
aprovação no Congresso
ABCON apoia a MP encaminhada pelo Governo Federal para possibilitar mais
investimento no setor

No ano passado, o marco regulatório do saneamento, expresso pela
Lei 11.445/07, completou dez anos,
sem que o setor tivesse avançado em
uma década. O Brasil continua com
baixos índices de atendimento, principalmente na coleta e tratamento de
esgoto. Hoje, temos 100 milhões de
brasileiros sem acesso à coleta e tratamento de esgoto e 35 milhões sem
água tratada.
E não é só isso. O país está bem
longe de cumprir as metas do Plano Nacional de Saneamento Básico
(Plansab), que foi publicado em 2013
e previa, na ocasião, a universalização
dos serviços de água e esgoto num
prazo de 20 anos. Porém, no período
entre 2014 e 2017, ou seja, em todos
os anos após o Plansab, o Brasil ficou
muito aquém do desejado no investimento e nos níveis de cobertura em
saneamento.
Segundo cálculos da ABCON, seriam necessários investimentos de
R$ 22 bilhões/ano para cumprir a
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meta, mais que o dobro da média investida nos últimos anos (R$ 10 bilhões).
A iniciativa privada está presente
em apenas 6% dos municípios, sendo
3% em concessões plenas e mais 3%
em PPPs com empresas estaduais e
municipais.. Mesmo assim, ela chega a
investir 20% de tudo que é investido
no setor (R$ 2,4 bilhões de R$ 11,7 bilhões totais, em 2016).
Por que todo esse potencial da
iniciativa privada não é aproveitado
para que o Brasil diminua seus vergonhosos índices de saneamento?
Afinal, já está comprovado pela experiência de outros países, e até mesmo
referendado por instituições como a
ONU, que desejam ver o direito básico ao saneamento sendo cumprido
em todo o planeta, que a colaboração
entre o público e o privado é um caminho efetivo para a universalização
dos serviços.
É nesse cenário que foi publicada
no dia 9 de julho no Diário Oficial a Me-

dida Provisória 844, a MP do Saneamento, pela qual o Governo Federal
propõe modernizar o marco legal do
setor. No momento, a MP 844 está
em discussão no Congresso, com a
expectativa de ser votada para se
tornar lei ainda em 2018.
Entre os aspectos mais importantes da MP 844, está a necessidade de
chamamento público por ocasião do
estabelecimento de novos contratos
de programa, ou suas renovações
com uma empresa estadual. Hoje, na
relação entre o município, detentor da
titularidade dos serviços, e a companhia estadual de saneamento, esse
contrato acaba na grande maioria das
vezes sendo firmado ou renovado
automaticamente, sem metas claras
de expansão e atendimento a serem
cumpridas, e sem nenhum critério de
regulação. Com o chamamento público, as prefeituras, antes de renovar
contratos em vigor ou assinar novos
contratos, abrem licitação pública
para que empresas públicas e priva-
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das possam concorrer à concessão.
Essa determinação de chamamento
público está prevista para entrar em
vigor em três anos após a MP ser
transformada em Lei.
Para a ABCON, a MP 844 é fruto
de um longo diálogo entre governo
e sociedade e cria meios para a resolução de impasses que impedem
milhões de brasileiros de ter acesso
ao saneamento. Da mesma maneira,
leva em conta as raízes do problema
com o propósito de superar anos de
políticas públicas que resultaram nos
índices atuais. Ela é muito bem-vinda
por estabelecer normas claras desti-

nadas a estimular o ambiente de investimentos.
A entidade lembra, inclusive, que
a origem da MP 844 está numa ação
do Tribunal de Contas da União (TCU),
que, em 2016, após uma auditoria que
comprovou a precária situação do saneamento em todo o país, cobrou das
autoridades federais medidas que
pudessem “destravar” o setor, uma
vez que havia flagrante descompasso entre os investimentos realizados
com recursos da União administrados
pelo Ministério das Cidades e os índices de cobertura dos serviços, anos
após o desembolso dos recursos.

Por isso, a aprovação da MP 844
é aguardada por todos aqueles que
defendem mudanças reais e positivas
no saneamento.
Quem compartilha dessa opinião
deve disseminar seu apoio à MP do
Saneamento, contribuindo para que
nossos parlamentares tomem a decisão correta e permitam que o Brasil
avance e supere o déficit crônico na
prestação de serviços de água e esgoto e o apartheid sanitário.
Contate as equipes de Comunicação de sua empresa, e saiba como
assumir uma participação proativa
neste momento.

A MP da Saúde
• 100 milhões de brasileiros sem acesso à coleta e tratamento de esgoto e 35 milhões sem água tratada dependem de
uma sinalização positiva sobre a Medida Provisória, cuja aprovação tramita no Congresso.
• De acordo com a Organização Mundial de Saúde, morrem no Brasil 15 mil pessoas por ano em decorrência de doenças relacionadas à falta de saneamento. Portanto, o atraso nos investimentos por quase duas décadas pode custar
a vida de 255 mil brasileiros.
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> NA REDE

SAIBA MAIS SOBRE
ECONOMIA CIRCULAR
COM O CEBDS
O Conselho Empresarial Brasileiro
para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) criou uma pequena
cartilha para entender melhor o
que é a chamada economia circular,
cujos princípios afetam o mercado
ambiental e de saneamento.
Confira no link:
https://goo.gl/aZjeuS

MUNDO VUCA! VOCÊ CONHECE?
Para quem nunca ouviu falar no Mundo Vuca, vamos explicar.
VUCA é uma sigla em inglês, oriunda do vocabulário militar
norte-americano, utilizada para descrever a volatilidade (volatility),
a incerteza (uncertainty), a complexidade (complexity) e a
ambiguidade (ambiguity) nos ambientes e situações.

Assista ao vídeo e
esteja preparado para
ingressar nesse mundo:
https://goo.gl/mjXDaF
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BRASIL NA
CONTRAMÃO
Ao deixar de investir em
saneamento, o Brasil está,
infelizmente, na contramão dos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU. É o que
mostra este relatório, disponível em:
https://goo.gl/aPrUxn

NÃO SE ILUDA COM AS FAKE NEWS
DAS ELEIÇÕES
O período eleitoral é fonte para a
disseminação de notícias que nem
sempre correspondem à realidade.
Para se prevenir contra as fake
news dos candidatos, vale a pena
acompanhar o site deste projeto
colaborativo de jornalistas que ficam
de olho nas informações eleitoreiras:
https://projetocomprova.com.br/

ÁGUA, INOVAÇÃO
SOCIAL E CIDADE É
TEMA DE WEBINAR
E WORKSHOP
DO WILBRASIL LABORATÓRIOS
DE INOVAÇÃO DA
ÁGUA 2018
A ONG canadense Waterlution, que está no país sob a curadoria de
Dawn Fleming, realiza no dia 25 de outubro um webinar, e programa
também um workshop para 10 e 11 de novembro, no Impact Hub
Pinheiros. O objetivo é debater como a inovação pode criar caminhos
para melhor cuidar de um dos principais bens naturais da Terra. Acesse
informações em: https://waterlution.org/brasil/
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> PATROCINADORES

Confira as dicas
de quem apoia o
SINDCON
O 7º ENA abriu espaço para que empresas renomadas pudessem
levar suas mensagens ao público qualificado do evento.
Confira aqui o conteúdo de nossos apoiadores:
AQUARUM
Apresentou suas soluções inteligentes, que incluem projeto, implantação e operação de ETAs e ETEs, e também para reúso de
esgoto/efluente; projetos de distribuição de água e de redes de
transporte e afastamento de esgoto; e fornecimento de ETAs e
ETEs compactas (www.aquarum.eng.br).
BIOPROJ
Mostrou ao público do 7º ENA alguns de seus projetos, que utilizam soluções como a nova geração de reatores de biomassa
imobilizada com alto desempenho, aplicada na ETA Maria Paula,
em Niterói, Rio de Janeiro (www.bioproj.com.br).
ALLEVANT
Apresentou em sua participação no 7º ENA soluções de modelagem hidráulica (ferramenta WaterGEMS), já adotadas por diversas concessões privadas em todo o país (www.allevant.com.br).
PIERALISI
A empresa trouxe para o 7º ENA soluções para modernização do
sistema de tratamento de lodo (www.pieralisi.com.br).
RADAR PPP
Bruno Pereira, sócio da Radar PPP, participou do painel sobre
“Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI” durante o
7º ENA e afirmou: “Apenas uma pequena porcentagem de PMIs
resulta em contrato de concessão assinado.” Para ele, o PMI
segue preponderante, não apenas em saneamento. “Mas muitos PMIs são encerrados sem alcançar a fase de consulta pública. O problema pode não ser exatamente o PMI”, completou
(www.radarppp.com).
O 7º ENA também contou com o apoio do escritório Manesco,
Ramires, Perez, Azevedo Marques e apoio institucional do
IBDEE, Portal Saneamento Básico, Portal Tratamento de Água,
Revista Saneamento Ambiental e Revista TAE.
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VOTE SIM
MP 844

PELA CONCORRÊNCIA PÚBLICA NO FINAL
DOS CONTRATOS DE SANEAMENTO

Dia 12 de outubro
é o dia das crianças.
Por mais cidades saneadas e
saúde de nossas crianças

