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COM A PALAVRA
Ana Luísa Almeida, do Reputation Institute, orienta 
sobre a boa imagem no ambiente empresarial

SUSTENTABILIDADE
Saiba mais sobre o Prêmio 
que garante R$ 15 mil para as 
melhores ideias sustentáveis 

MERCADO
Crescimento do segmento 
privado na área de saneamento 
cria boas oportunidades de 
carreira

Um sindicato 
diferente
SINDCON se aproxima cada vez 
mais de seus associados
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/ Editorial

Quando nós, do SINDCON, 
incluímos em nosso planejamento 
estratégico editar uma revista para 
profissionais que trabalham nas 112 
empresas filiadas ao nosso Sindicato, 
de imediato notamos o grande desafio 
que teríamos pela frente, mas isso não 
assustou. Ao contrário, nos estimulou 
ainda mais a fazer com que essa ideia 
se desenvolvesse.  

Parabéns então a todos nós que 
trabalhamos nas empresas privadas do 
setor de saneamento básico brasileiro, 
pois Canal SINDCON nasceu! 

Juntos, nós somos mais de cinco 
mil pessoas que garantem mais quali-
dade de vida a uma boa parte da po-
pulação do Brasil. Isso mesmo: nosso 
trabalho ajuda muita gente.  

Por isso, temos uma grande impor-
tância para o nosso País. Nossa revista 
chega para mostrar essa realidade, para 
ajudar e valorizar ainda mais os pro-
fissionais que têm feito as empresas 
privadas crescerem dentro do setor de 
saneamento básico do Brasil.

De quatro em quatro meses, tra-
remos novidades, dicas, orientações, 
conquistas, além dos temas atuais do 
segmento. Teremos entrevistas, curio-
sidades e falaremos dos eventos do 
nosso setor. Enfim, tudo o que merece 
ser compartilhado, colocando mais luz 
sobre as ações do SINDCON e das 
pessoas que são a razão de ser das em-
presas concessionárias de saneamento. 

Nesta estreia, já falamos sobre 
os resultados positivos deste ano. O 
SINDCON é, entre outras atribuições, 
responsável hoje pela coordenação 
do SPRIS – Sistema de Informações 

do Segmento Privado do Setor de 
Saneamento, o banco de dados que 
passa a divulgar periodicamente os 
números de nossa atividade, para 
que toda a sociedade perceba o 
quanto estamos contribuindo para o 
saneamento brasileiro. 

Além disso, o SINDCON promo-
ve inúmeras  pesquisas, como a  de Re-
cursos Humanos, com  indicadores de 
remuneração, benefícios, suas práticas 
e outros 40 indicadores de desempe-
nho envolvendo a administração de 
pessoal, segurança e saúde ocupacio-
nal, treinamento etc. Promove pes-
quisa de estruturas tarifárias, custo 
de energia, regulação e planejamento. 
Trabalha para a qualificação de forne-
cedores de produtos e serviços, oferece 
banco de currículos. Além disso, reali-
zou, recentemente, a quinta edição do 
Encontro Nacional das Águas e acaba 
de lançar o Prêmio Sustentabilidade, 
outra iniciativa que orgulha muito o 
nosso segmento. 

Esta primeira edição já mostra isso 
e muito mais. O SINDCON é uma 
entidade democrática, que busca ouvir 
os associados para construir suas ações. 
Dessa  prática nasceu a revista, assim 
como o mapeamento das demandas 
dos cursos de capacitação, que resul-
taram em duas edições realizadas já 
neste ano. 

Nessa linha, a nossa publicação 
já chega com um espaço aberto – o 
e-mail revista@sindcon.com, para que 
você também possa enviar suas con-
tribuições, ideias, críticas, sugestões e 
comentários. 

Bom proveito. E uma ótima leitura.

Nasceu!

Giuliano Vito Dragone
Presidente do SINDCON

“De quatro em 

quatro meses, 

traremos novidades, 

dicas, orientações, 

conquistas, além 

dos temas atuais do 

segmento”

3 |  CANAL SINDCON



/ Índice

08
Entenda como a missão, os 
objetivos e as realizações 
do SINDCON são 
importantes também para 
promover as pessoas que 
trabalham no setor.

CAPA

05 | Carta Editorial
Confira as boas-vindas à sua nova 
revista, no artigo da diretora executiva 
do SINDCON, Ana Lia de Castro.

18 | Com a Palavra 
Especialista em reputação, Ana 
Luísa Almeida explica em entrevista 
exclusiva como preservar esse “ativo 
intangível”.

22 | Espaço ABCON
A Associação trabalha lado a lado com 
o SINDCON, numa parceria que traz 
benefícios para empresas e para as 
pessoas. 

24 | Tecnologia 
Entenda como funcionam os sensores 
que medem as perdas de água em 
tempo real.  

25 | Na Rede 
As dicas, informações e curiosidades 
que estão a um clique de distância, nos 
sites e nas redes sociais. 

26 | Antena 
Muita coisa interessante para você se 
inspirar após o expediente, seja com 
livros, exposições, filmes e viagens.

06

14

Em iniciativa inédita, o SINDCON 
lançou este ano o Prêmio 
Sustentabilidade, com três 
premiações de R$ 15 mil cada uma, 
para as melhores ideias sustentáveis.

Potencial do segmento privado no 
setor de saneamento transforma 
as empresas da área em ótimas 
oportunidades de carreira.

Sustentabilidade

Mercado

ANO I – NÚMERO 1 – DEZ/2014 A MAR/2015

4 |  CANAL SINDCON



/ Carta Editorial

30 de janeiro de 2001. Atendo o 
telefone da ABCON. Do outro lado, 
Fernando Mangabeira, Diretor da 
concessionária Águas de Limeira 
(sua razão social na época) pergunta: 
“Ana, estou com a guia da contribui-
ção sindical patronal. Devemos pagar 
amanhã, 31 de janeiro, obrigatório 
por lei. Quero recolher em nome da 
ABCON. É possível?”

Contribuição Sindical Patronal? 
De sindicato eu conhecia até então 
o dos metalúrgicos, com o qual tive 
muitas negociações quando atuava na 
área de RH em uma multinacional. 
Aliás, o líder desse sindicato, todos 
conhecem: ficou famoso na Presidên-
cia da República.

“Mangabeira, vou estudar sua pro-
posta, mas acho que uma associação 
não pode receber contribuição sindi-
cal.” Disse ele: “por isso não, vamos 
fundar um sindicato”.

E fundamos, sete meses depois, em 
agosto de 2001. Após uma complexa 
rede burocrática junto ao Ministério 
do Trabalho e Emprego; e em 21 de 
janeiro de 2002 conseguimos o re-
gistro, com representação em sete 
estados, onde já contávamos com 
concessionárias privadas. Um feito, 
pois a média de espera para obter este 
registro por outros sindicatos era de 
24 meses. 

Sindicato é uma fábrica de dinhei-
ro? Sim, pois a contribuição é com-
pulsória pelas leis trabalhistas. Mas 
será que só a arrecadação importava? 
Evidentemente, não.

Hoje o SINDCON é fruto das 

boas intenções de seus fundadores e 
do trabalho profissional da equipe da 
ABCON, responsável por estruturá-
-lo, estabelecer princípios, missão, 
seus valores. Hoje, 13 anos após, esta-
mos solidificados e reconhecidos por 
nosso segmento, pelo mercado, pelo 
governo, pela sociedade civil e pela 
própria ABCON.

Iniciamos com uma equipe enxu-
ta, fizemos pouco no início (ou mui-
to, dependendo do ponto de vista). E 
alavancamos em março de 2011 a am-
pliação nacional, com representação 
em 27 estados.

Nossa missão: promover a alta 
performance de nossas concessioná-
rias, por meio de programas de capa-
citação, do intercâmbio tecnológico 
entre associados via comissões temá-
ticas, desenvolvimento de pesquisas, 
estudos e projetos.

Tenho orgulho em participar desta 
jornada ao lado de empresários como 
Fernando Mangabeira, Mário Ama-
ro, Leonardo Barbirato Jr, Carlos 
Henrique da Cruz Lima e Giuliano 
Dragone, presidente a quem rendo 
homenagem pelo empenho, esforço 
associativo, vontade de fazer sempre 
o melhor em prol do setor.

Rendo homenagem também aos 
engenheiros, sanitaristas, advogados, 
sociólogos, psicólogos, administra-
dores, economistas e comunicadores 
que atuam em torno do SINDCON, 
acumulando atribuições, além do va-
lioso trabalho em suas empresas.

A todos, parabéns! Estamos juntos 
nesta missão.

Alô? É do Sindicato?

Ana Lia de Castro
Diretora Executiva do SINDCON 
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/ Sustentabilidade

Saiba como o Prêmio Sustentabilidade 

2015 será útil para todas as pessoas 

que trabalham em nosso segmento. E 

mais: caso você não tenha inscrito sua 

ideia neste ano, prepare-se desde já para 

participar na próxima edição. 

Ideias inovadoras
serão premiadas

O mundo é feito de novas ideias! Imagine só quanta 
gente talentosa e criativa existe se juntarmos mais de 100 
empresas, que reunidas tem mais de cinco mil pessoas tra-
balhando todos os dias? Pois é. A boa notícia é que essa é 
uma realidade do nosso próprio segmento. 

Com o lançamento do Prêmio Sustentabilidade 2015, o 
SINDCON criou um benefício direto para quem trabalha 
nas empresas privadas de saneamento e, ao mesmo tempo, 
encontrou um meio de descobrir esses talentos. O Prêmio 
acontecerá a cada dois anos, intercalando-se com o ENA - 
Encontro Nacional das Águas. 

6 |  CANAL SINDCON



Na verdade, trata-se de abrir o 
mais importante espaço já oferecido 
pelo setor, para pessoas que são par-
ticipativas, que gostam de serem ou-
vidas e, mais, que sentem orgulho em 
ver suas ideias colocadas em prática. 

“Queríamos uma maneira de reco-
nhecer as ações sustentáveis que se-
jam relevantes, para depois podermos 
divulgá-las, inclusive para que sirvam 
de exemplo para todas as empresas”, 
confirma Giuliano Dragone, Presi-
dente do SINDCON.   

Pessoas que param para pensar 
com mais profundidade sobre a ro-
tina de trabalho, imaginando manei-
ras diferentes de agir, são as que têm 
boas chances de acabarem descobrin-
do práticas melhores, que podem ser 
implantadas para gerar resultados 
positivos e importantes para si mes-
mas e para as atividades sustentáveis 
das empresas. Ideias podem surgir a 
partir dessa reflexão, por exemplo, 
durante a leitura de um hidrômetro, 
nos processos técnicos, nas ações 

de relacionamento comunitário, no 
destino dos resíduos, no combate ao 
desperdício, na gestão financeira e em 
centenas de outras situações. 

Sim, centenas de situações. Isso 
porque “sustentabilidade” é algo que 
vai muito além da ideia de preserva-
ção do ambiente. Entender o que é 
sustentabilidade fica mais fácil quan-
do traduzida para situações práticas. 
“Esgotar recursos naturais não é sus-
tentável”, diz em seus artigos Oded 
Grajew, que é Presidente Emérito do 
Instituto Ethos, uma famosa associa-
ção dedicada ao assunto. “Reciclar e 
evitar desperdícios são”. Poluição é 
insustentável. “Ar e águas limpas são 
sustentáveis”, completa Oded.  

Sustentabilidade é tudo o que se 
mantém, mas pode melhorar ao longo 
do tempo. Por isso, para englobar o 
máximo de ideias possíveis, o Prêmio 
Sustentabilidade 2015 do SINDCON 
abriu três categorias. 

Na “Institucional”, valeram aque-
las que melhoram a imagem, o re-

lacionamento e sustentam o cresci-
mento da empresa. Já na categoria 
“Gestão”, puderam ser inscritos pro-
jetos de recursos humanos, controle e 
performance, suprimentos, finanças, 
qualidade, segurança do trabalho, co-
municação interna e gestão de clien-
tes. E na categoria “Técnica”, valeram 
os projetos que inovam a operação e 
manutenção dos sistemas, como so-
luções tecnológicas, de automação e 
monitoramento, entre outros.

Os projetos já inscritos serão ana-
lisados por um júri de especialistas do 
setor, e os vencedores de cada catego-
ria vão receber R$ 15 mil cada um. Os 
segundos e os terceiros, também por 
categoria, ganharão troféu de pre-
miação. “E todos terão certificados 
como participantes ou finalistas na 
cerimônia de premiação, que será em 
2015”, conclui Giuliano Dragone, do 
SINDCON. 

Para mais informações, visite o site 
www.abconsindcon.com.br/premio 
ou a página do Facebook do Prêmio.

Feita a inscrição,  veja os 5 passos para você escrever seu projeto
e enviá-lo para concorrer ao Prêmio Sustentabilidade 2015.

A primeira coisa a fazer depois da 
inscrição é ter o regulamento em 
mãos e conhecer a “ficha de envio 
do projeto”. Lá estarão todas as 
informações que serão solicitadas 
no momento do envio! Você tem  
até 15/02 para enviar!

Agora com tudo em mãos, sabendo das informações que 
precisará para seu projeto, levante: as planilhas e relatórios que 
usou para anotar os dados que coletou em campo: o cronogra-
ma com as fases que usou para execução das atividades e
as anotações, fotos, desenhos e mapas que usou ao longo do 
desenvolvimento em campo. Não esqueça de consultar também 
os outros departamentos que também ajudaram a coletar e 
fazer registro das informações. 

Chegou o momento mais importante! 
Agora você deve analisar todas as 
informações que reuniu e ler atenta-
mente o regulamento. Veja o item 5 
sobre os critérios de avaliação e  redija 
seu projeto segundo: as características 
da iniciativa, seus impactos e a forma 
de comunicação e engajamento. 

Após colocar todas as ideias no 
papel, peça para um colega ou 
seu superior para darem uma 
opinião, isto é, peça para eles 
verificarem se você esqueceu de 
alguma coisa importante, se está 
bem explicado, eventualmente, se 
pode ser acrescentado algo para 
facilitar o entendimento do 
avaliador.

1 2

345 Agora que você já 
checou tudo, fez 
revisão e as 
alterações 
necessárias, 
acesse o site do 
prêmio e envie seu 
projeto!

Se é um projeto que você já realizou faz algum tempo, resgate.

Se é um projeto que você ainda vai realizar até fevereiro de 2015 
organize-se para sistematizar as informações, ou seja, faça um  
apontamento de todas as informações importantes que precisará 
acompanhar em campo, num único arquivo, de forma organizada e 
agrupada durante o período para poder formatar o projeto.
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/ Capa

essenciais
Nós somos

A água é o recurso mais importante para a sobrevivência humana.

No Brasil, há uma preocupação cada vez maior com a disponibilidade e qualidade da água. 

E não é para menos, muitas regiões do país enfrentam neste exato momento problemas em 

garantir os chamados “recursos hídricos” para a sua população.

O SINDCON é um ator importante neste cenário. As mais de cinco mil pessoas que tra-

balham nas empresas ligadas ao Sindicato estão envolvidas diretamente com a busca de 

soluções, não apenas para a questão do tratamento e abastecimento de água, mas também 

da coleta e tratamento de esgoto – uma condição essencial para garantir saúde e bem-estar 

ao brasileiro e a conservação ambiental.

Nas próximas páginas, vamos conhecer mais de perto esse trabalho de todos aqueles que 

pertencem ao SINDCON.

O trabalho de quem atua no segmento 
privado do saneamento é fundamental 

para tornar o Brasil um país mais 
saudável e humano
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/ Capa

SINDCON: Sindicato Nacional 
das Concessionárias Privadas de Ser-
viços Públicos de Água e Esgoto.

Como surgiu essa entidade, que 
hoje reúne 112 empresas e milhares 
de colaboradores em seus quadros?

Lá vai um pouquinho de his-
tória: 

Em 2001, foi concretizada a 
congregação de todas as empre-
sas concessionárias privadas que 
atuavam em serviços públicos de 
água e esgoto no Brasil, a partir 
de um Sindicato Patronal.

Desde a sua fundação, o 
SINDCON tem atuado para 
tornar o profissional de suas 
empresas mais capacitado e apto 
a contribuir para a evolução do 
saneamento no país.

E isso tem sido feito a partir 
de diversas iniciativas: cursos, 
divulgação de pesquisas, incentivo à 
cooperação entre os associados, re-
alização de eventos próprios, como 
o ENA – Encontro Nacional das 
Águas, participação ou apoio a outros 
eventos técnicos e, mais recentemen-
te, o reconhecimento às boas ideias, 
com o Prêmio Sustentabilidade.

“O SINDCON é uma entidade 
relativamente jovem, que nasceu a 
partir da necessidade de termos um 
braço técnico da ABCON, que é a 
associação que representa as em-
presas privadas de saneamento no 
âmbito institucional, junto ao go-
verno e outras esferas”, explica o 
presidente do Conselho Diretor do 
SINDCON, Paulo Eduardo Raposo. 

“Desde o início nos identificamos 
com a tarefa de garantir a evolução 

do profissional que faz parte do uni-
verso privado no saneamento. É nos-
sa missão promover essa qualificação 
e, dessa forma, favorecer a preserva-
ção da saúde pública e a proteção do 
meio ambiente”, completa.

O SINDCON faz parte de 
uma das áreas mais promissoras 
da economia brasileira. Há muitas 
oportunidades para quem deseja 
atuar neste setor. O jovem tecnólogo 
Rafael Rizzo, da Águas de Mineiros, 
concessionária atuante no município 
de Mineiros do Tietê (SP), é um 
exemplo de quem está atento a 
essa possibilidade de evolução 
profissional. Ele esteve em agosto 
no 5º ENA, em São Paulo, e gostou 
muito da interação e promoção de 
conhecimento proporcionadas pelo 
evento, que o SINDCON promove a 
cada dois anos.

“O saneamento é uma área com 
enorme potencial para crescer, en-
tão é importante para quem atua no 
setor estar sempre atualizado para 

crescer junto. Se podemos contar 
com um evento do porte do ENA 
para termos acesso aos grandes deba-
tes do saneamento, isso é excelente”, 
opina Rafael.

Luís Afonso Bazzo, diretor admi-
nistrativo-financeiro da regio-
nal da CAB ambiental em Mato 
Grosso, concorda com Rafael. 
Mesmo atuando longe da sede 
do SINDCON, ele procura estar 
sempre em contato com o Sindi-
cato. “Converso muito com a área 
técnica e noto que o SINDCON 
tem hoje uma preocupação muito 
grande em disseminar conheci-
mento, alinhar processos e pro-
mover o aprendizado entre os as-
sociados. Nosso segmento é novo, 
e ainda estamos dialogando entre 
nós para entender melhor como 
poderemos ser mais efetivos para a 

evolução do saneamento. Portanto, ter 
o SINDCON para estimular esse di-
álogo é fundamental”, explica Afonso.    

Em 2014, além do ENA, o 
SINDCON realizou muitas outras 
iniciativas dedicadas aos seus asso-
ciados. E, para 2015, diversas outras 
ações estão previstas (confira tudo 
isso e a agenda do próximo ano nas 
páginas 12 e 13).   

Giuliano Dragone comenta: “do pon-
to de vista das empresas, é evidente que 
contar com recursos humanos de ponta 
nos traz um diferencial para podermos 
ter o desempenho necessário diante dos 
desafios do setor, que são muitos. A ini-
ciativa privada tem a obrigação de ter 
uma excelente gestão e ser inovadora. E 
isso só é possível com a contínua qualifi-
cação de seus profissionais.”

SINDCON
Por dentro do
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Esbanjando conhecimento

Você Sabia?

O SINDCON está presente em diversos órgãos que atuam no sanea-
mento, juntamente com a ABCON.
Por meio de representantes escolhidos democraticamente entre 
seus associados, o Sindicato faz parte dos grandes fóruns que 
debatem os rumos do setor e também trabalha com muita intensi-
dade na discussão sobre a tecnologia aplicada ao saneamento e a 
relação de nossa atividade com o meio ambiente.

Olha a gente aqui:

• Conselho Mundial da Água (Seção Brasil)
• Comitê de Bacia do Rio Pardo
• Comitê de Bacia dos Rios Piracicaba/Capivari/Jundiaí
• Comitê de Bacia do Rio Mogi Guaçu
• Comitê da Bacia do Sistema Médio Tietê
• Comitê CBH – Rio Grande
• Comitê Qualidade da Água - da Anvisa/Ministério da Saúde
• Conselho Nacional das Cidades/Comitê Técnico de Saneamento/

GT Plano Nacional de Saneamento (PLANSAB)
• GT ONU Habitat
• Conselho Estadual de Saneamento de São Paulo
• Grupo Saneamento ABDIB
• Aquafed
• Departamento de Infraestrutura da FIESP
• Conselho da Construção Civil da FIESP
• Conselho de Saneamento da Abimaq/Sindesan

Para saber mais sobre o sistema de representação
do SINDCON e participar, entre  em  contato com
Giuliana Talamini: diretoria@sindcon.com

Nos meses de outubro e novembro, 
o SINDCON ofereceu dois novos cur-
sos de capacitação a seus associados. O 
primeiro, sobre “Perdas e tecnologias 
de conservação de água e energia”, 
aconteceu nos dias 29 e 30 de outubro, 
em Campo Grande. Depois, no dia 13 
de novembro, foi a vez do curso sobre 
“Capex e Opex:  conceitos e aplicações 

para empresas de saneamento”,  reali-
zado em São Paulo.

Em função de seu interesse imedia-
to em assuntos de regulação e classi-
ficação de investimentos, Luís Afonso 
Bazzo, da CAB ambiental, participou 
do curso que confrontou Capex (des-
pesas de capital ou investimentos em 
instalações e equipamentos) e Opex 

(custos operacionais ou de manuten-
ção), em São Paulo. 

Para Afonso, a experiência foi 
muito positiva. “É importante que o 
SINDCON continue com a filosofia de 
promover cursos que não sejam meros 
painéis expositivos, mas que venham a 
abrir espaço também para a discussão 
entre os associados”, opina ele. 

“Discutir com profundidade o im-
pacto da energia elétrica sobre nos-
sa atividade é fundamental, daí a 
importância de o SINDCON oferecer 
esta capacitação.”

Carlos Henrique da Cruz Lima, 
Diretor do Grupo Águas do Brasil, 
sobre o Curso de Capacitação so-
bre Mercado Livre de Energia.

“Fiquei muito satisfeita pela qua-
lidade e atualidade do que nos foi 
apresentado e pela oportunidade de 
conviver com outros profissionais 
que atuam no setor.”

Elizete Fazza,
Gerente Técnica da Uniáguas.

Veja o que disseram os 
associados SINDCON 
sobre outros cursos ofe-
recidos pelo Sindicato:

11 |  CANAL SINDCON



/ Capa

No final de 2013, foi definido pelo 
SINDCON um Plano de Ação para 
orientar o trabalho da entidade. O 
Plano surgiu a partir de encontros de 
dirigentes das empresas concessioná-
rias, que alinharam uma série de obje-
tivos e ações que seriam importantes 
para o Sindicato e seus associados.

Entre essas sugestões do Plano 
estava, inclusive, a produção de uma 
revista semestral. E, de fato, com o 
CANAL SINDCON, que agora te-
mos em mãos, este objetivo se tornou 
uma realidade.

No momento, um novo Plano de 
Ação para 2015 está sendo consolida-
do, com base principalmente nas de-
mandas dos associados que surgiram 
ao longo deste ano.

Confira aqui algumas das ações 
propostas pelo Plano de Ação do 
SINDCON para 2014, e veja, na 
próxima página, o quanto o Sindica-
to conseguiu realizar. Para 2015, têm 
muito mais novidades. 

Um ano de realizações

O SINDCON trabalhou muito para:

• Estimular projetos de parcerias e inovação
• Estimular a produção técnica nas Comissões 

Temáticas
• Implantar um novo sistema de informações sobre o 

desempenho das concessões, o SPRIS, bem como 
manter o estudo comparativo entre o SNIS (sistema 
nacional) e o SPRIS (sistema SINDCON)

• Aprimorar as parcerias de certificação e avaliação de 
produtos e serviços

• Publicar o seu relatório setorial anual, junto com a 
ABCON - o Panorama do Segmento Privado

• Organizar Cursos de Capacitação para os associados
• Monitorar as necessidades de treinamento em nível 

operacional junto às associadas
• Participar dos Programas de Avaliação da qualidade, 

por meio das Comissões da ABNT e do Inmetro

Na foto: Roberto Muniz - presidente executivo da ABCON, Giuliano Dragone - diretor presidente do 
SINDCON, Ana Lia de Castro - diretora executiva do SINDCON, Paulo Roberto Raposo - presidente 
do conselho diretor do SINDCON, Elaine Cristina das Chagas -  gestão administrativa, Ana Rizzo -  
Ana Rizzo Comunicação Integrada, Patrícia Mistura e Giuliana Talamini - assessoria técnica e Eliana 
Gonçalves Buratto - gestão financeira.
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SiRI
O SiRI - Sistema de Represen-

tação Institucional da entidade 
foi idealizado para garantir que o 
SINDCON seja não apenas repre-
sentado por seus integrantes em 
diversos eventos, colegiados e co-
missões técnicas, mas que todos os 
relatórios e resultados dessas repre-
sentações possam ser compartilhados 
entre os demais associados, a partir de 
uma página acessada no site do Sin-
dicato por todos aqueles que estão 
cadastrados no sistema. Com isso, a 
informação é disseminada e os tópi-
cos apresentados no espaço virtual 
recebem a contribuição de todos os 
interessados.     

SPRIS
O Sistema de Informações do Seg-

mento Privado do Setor Saneamento 
(SPRIS), surgiu para formar um Ban-
co de Dados com informações que 
são estratégicas para o posicionamen-
to do segmento privado nas mais di-
ferentes esferas, como, por exemplo, 
órgãos públicos, de financiamento e 
imprensa. É também uma ferramenta 
que, ao ser alimentada periodicamen-
te com dados enviados pelas próprias 
concessionárias, torna-se um impor-
tante indicador e referência para as 
atividades das empresas.

5º ENA
Realizado em agosto, o 5º ENA 

- Encontro Nacional das Águas reu-
niu mais de 200 participantes a cada 
um dos dois dias de programação. A 
abertura oficial aconteceu no dia 13, 
com a presença do Ministro das Ci-
dades Gilberto Occhi,  e convidados 
para o jantar solene, em que o des-
taque foi a palestra do economista 
Eduardo Giannetti, sobre “Cresci-

mento econômico e desenvolvimen-
to social”. Ainda durante a abertura, 
o SINDCON, a ABCON e outras 
entidades do saneamento assinaram 
um manifesto com propostas para o 
avanço do setor, que foi endereçado 
aos presidenciáveis. Porém, o grande 
objetivo do ENA foi a qualificação de 
seus associados, o que ocorreu nos 
dois dias após a abertura, com temas 
atuais e palestrantes gabaritados, in-
clusive do exterior, em uma progra-
mação recheada de mesas plenárias, 
cursos e workshops.

Pesquisa de RH
Coordenada pela Comissão Técni-

ca de Gestão de Recursos Humanos 
do SINDCON, a Pesquisa Indicado-
res de Recursos Humanos das empre-
sas concessionárias foi compartilhada 
entre os gestores, que elogiaram a ini-
ciativa e já incorporaram os dados do 
levantamento ao seu planejamento, o 
que certamente trará benefícios para 
todos os trabalhadores ligados à ini-
ciativa privada no saneamento. 

Em andamento, a partir de ou-
tubro, temos a 3ª Pesquisa de Re-
muneração, Benefícios e Práticas de 
Recursos Humanos, coordenada pela 
consultoria Hay Group.

Banco de Currículos
Lançado em 2013, durante o Con-

gresso da ABES e a exposição Fitabes, 
no estande do SINDCON, o Banco 
de Currículos disponibiliza no site 
www.abconsindcon.com.br os dados 
de quem está interessado em traba-
lhar no segmento. Logo de imediato, 
ainda durante o Congresso, o banco 
recebeu 90 cadastros de currículos e 
700 visitas. 

Publicações 
Em maio, ao lado da ABCON, o 

Sindicato lançou o “Panorama da 
Participação Privada no Saneamen-
to - Brasil 2014”. A publicação, que 
passa a circular anualmente, traça um 
perfil da presença da iniciativa priva-
da no setor, com realizações e investi-
mentos. Já se tornou, inclusive, uma 
referência para quem deseja saber 
como o privado pode colaborar para 
a universalização dos serviços de água 
e esgoto no país. Além do Panorama, 
o SINDCON aperfeiçoou em 2014 
suas publicações eletrônicas dirigidas 
aos públicos externo (Sindcon News) 
e interno (Sindcon Destaca). 

Conheça aqui algumas iniciativas do SINDCON  

Muita atividade

Agenda 2015

Algumas iniciativas já confirmadas 
para o ano que vem. Anote:

Cerimônia de Entrega do Prêmio 
Sustentabilidade (7 de maio)

Lançamento do Panorama da Ini-
ciativa Privada – 2ª edição

SINDCON no Congresso ABES e 
Fitabes, XI Feira Internacional de 
Tecnologias de Saneamento Am-
biental (setembro)
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/ Mercado

Um segmento cheio de
oportunidades

As pessoas que trabalham nas con-
cessionárias de saneamento já partem 
com uma vantagem no atual quadro 
do mercado brasileiro. Trata-se de 
um setor que tem enorme potencial 
de crescimento e isso significa, sob o 
ponto de vista de quem já tem em-
prego na área, mais possibilidades de 
desenvolvimento de carreira. 

Para chegar a essa conclusão, bas-
ta uma rápida passada de olhos pelos 
números da participação das empre-
sas privadas no setor de saneamento 
nacional. Hoje, são 300 municípios 
que já contam com o segmento pri-
vado. Isso quer dizer que ainda existe 
muito espaço para crescer, pois essas 
cidades juntas são pouco mais de 5% 
do total de municípios brasileiros.

Além disso, a Portaria que aprovou 
o Plano Nacional de Saneamento Bá-
sico (Plansab), prevê R$ 304 bilhões 
para que o Brasil alcance a universa-
lização dos serviços de abastecimento 
da água e esgotamento sanitário até 
2033. E, para tanto, será preciso ace-
lerar os investimentos para mais de 
R$ 15 bilhões/ano, contra os R$ 7,6 
bilhões investidos em média nos últi-
mos 10 anos. 

Um desafio e tanto. “Sem uma 
crescente participação da iniciativa 
privada, esse objetivo será impossível 
de ser alcançado”, confirma o econo-
mista Eduardo Giannetti da Fonseca, 
que participou recentemente do 5° 

ENA – Encontro Nacional das Águas.  
Giannetti tem razão. Atualmente, 

uma população de cerca de 27 mi-
lhões é beneficiada pelo trabalho da 
iniciativa privada, por meio de di-
ferentes formas de participação nos 
municípios. Mas o Brasil tem mais de 
200 milhões de habitantes. 

Sendo assim, é claro que a nossa 
participação tende a crescer. “O setor 
privado tem uma enorme reponsabi-
lidade pela frente”, diz o economista. 
E diz a verdade. Mas para quem já 
trabalha no segmento e acredita no 
poder da cooperação, isso é motivo 
de orgulho. 

Os números do setor mostram: 
daqui para frente seremos ainda mais 
importantes para melhorar a vida das 
pessoas no Brasil. 

Força de trabalho do segmento privado é cada vez mais 
fundamental para o saneamento brasileiro
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Os 5 mitos...
• As empresas privadas não têm interesse em atuar 

em pequenos municípios
• Os modelos de parcerias não passam de privatização 

do setor
• As empresas privadas ameaçam os níveis dos em-

pregos do setor
• As empresas privadas não atendem à população de 

baixa renda
• As empresas privadas cobram tarifas altas, pois só 

visam lucros

E as 5 realidades
• Mais de 70% dos 300 municípios atendidos têm 

população abaixo de 50 mil habitantes
• Não há nenhum caso de empresa pública 

que tenha a totalidade de seus ativos 
vendidos para a iniciativa privada

• As parcerias para aumentos 
das coberturas dos serviços 
impactam positivamente na 
geração de empregos

• Compromissos monitora-
dos por entes reguladores 
asseguram o cumprimen-
to de metas firmadas em 
contratos

• As tarifas médias pratica-
das pelos operadores públi-
cos estaduais e operadores 
privados são muito semelhantes
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/ Mercado

Saiba mais sobre o
déficit do saneamento
Situação comprova a necessidade do avanço nas 
parcerias com o segmento privado

O desafio da universalização dos serviços de água e es-
goto fica mais complicado, quando lembramos a urgên-
cia de melhorias na qualidade e na eficiência dos serviços 
prestados. É preciso reduzir o índice de perdas de água 
(cerca de 40% de média no país, atualmente), os diversos 
casos de interrupções e gerar melhoria da qualidade da 
água oferecida à população.

Segundo o Sistema Nacional de Informações (SNIS), 
do Ministério das Cidades, o panorama nacional revela 
altos índices de atendimento por redes de água nas áre-
as urbanas das cidades brasileiras, com média nacional de 
93%. Mas o índice médio de cidades com atendimento 

de redes coletoras de esgotos para população urbana cai 
para 55,5%, enquanto a média nacional de tratamento 
do esgoto gerado é de apenas 37,5%.

Devido à importância estratégica das empresas priva-
das para a universalização dos serviços de abastecimento 
e saneamento no País, o SINDCON, em parceria com 
a ABCON, tem feito um grande esforço no sentido de 
divulgar as informações corretas, seja por meio de relató-
rios, pesquisas, levantamentos e informações atualizadas 
por órgãos públicos ligados ao setor. Esse trabalho não 
pode parar. 
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A história
Em 1986, o governo do Presidente 
José Sarney, primeiro governo civil 
depois de 20 anos de regime militar, 
extinguiu o Banco Nacional de Habi-
tação – responsável pela sustenta-
ção do Planasa (Plano Nacional de 
Saneamento). O objetivo foi moder-
nizar o cenário do setor. E, com isso, 
10 anos após, exatamente no perí-
odo de redemocratização do Brasil, 
se deu o início da participação das 
empresas privadas nos serviços de 
abastecimento público de água e 
esgotamento sanitário do País. 

O início 
O primeiro contrato de concessão 
plena (de água e esgoto) firmado 
com a iniciativa privada ocorreu 
após a promulgação da Lei das 
Concessões, Lei nº 8.987, em 1995, 
em Limeira, no interior do Estado de 
São Paulo. Até chegar ao modelo 
atual de participação, as empresas 
privadas percorreram diferentes 
etapas, com momentos de evolu-
ção, paralisação, entrada e saída de 
operadores internacionais.

O cenário atual
Mesmo sendo considerada peque-
na a sua participação, em compa-
ração com outros operadores de 
serviços – como as Empresas Es-
taduais e os Serviços Municipais 
– o segmento privado já é respon-
sável por investimentos da ordem 
de R$ 23 bilhões, sendo que R$ 5,5 
bilhões já foram concretizados. Só 
em 2013 foi investido R$ 1,2 bilhão, 
considerado o ano de maior inves-
timento do setor.
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/ Com a palavra
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Ter boa reputação é 
ser competitivo

Por que a reputação se tornou algo 
tão importante hoje para empresas 
e profissionais?
Por que o mundo se tornou mui-
to mais complexo nos últimos 40 
anos. Os valores mudaram. Por 
volta de 1975, calculava-se que o 
chamado ´ativo intangível´ respon-
dia por cerca de 20% do valor de 
uma empresa. Hoje, essa relação se 
alterou e o intangível passou a cor-
responder a 81% dos ativos de uma 
organização.   
Por intangíveis entendemos aque-
les valores que pertencem à em-
presa e que não são passíveis de 
serem dimensionados fisicamente, 
como a reputação, a boa imagem, a 
sustentabilidade e a capacidade de 
se renovar. Do outro lado, estão os 

chamados ´ativos tangíveis´, como 
as instalações e os estoques.
Esse movimento em direção a uma 
´economia da reputação´ não para 
de crescer. Há cerca de 10 anos, al-
guns teóricos americanos notaram 
que o mundo vivia na chamada eco-
nomia do intangível, e essa sensa-
ção hoje é cada vez mais forte. Os 
valores intangíveis, como a reputa-
ção, são os verdadeiros patrimônios 
a serem preservados.

Como podemos definir a reputação 
de uma empresa?
A reputação é como se fosse um 
crédito, uma demonstração de con-
fiança, respeito e admiração que o 
outro manifesta em relação a você. 
No caso de empresas, essa admira-

Ana Luísa Almeida, presidente do Reputation Institute 
Brasil, esteve em agosto no 5º ENA – Encontro Nacional 
das Águas, para falar sobre “Imagem e reputação na era 

da transparência”

O Reputation Institute surgiu em 1997, a partir da iniciativa dos professores 
Charles Fombrun e Cees Van Riel. Atualmente, a consultoria está presente 
em mais de 30 países, nos quais a metodologia RepTrak®, própria do Repu-
tation Institute, é utilizada para medir a reputação das organizações.  

Nesta entrevista, Ana Luísa, que é doutora em administração e professo-
ra da PUC Minas e Fundação Dom Cabral, aprofunda alguns dos conceitos 
apresentados durante o ENA e mostra o quanto é importante preservar a 
reputação no ambiente corporativo, especialmente em empresas como as 
nossas associadas, que prestam serviços públicos.
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/ Com a palavra

ção é explicada por alguns critérios 
que lhe trazem credibilidade. Pode-
mos definir sete dimensões que ex-
plicam a reputação de uma empre-
sa: produtos e serviços; inovação; 
ambiente de trabalho; governança; 
cidadania; liderança e desempenho 
financeiro. 

Por que ter uma boa reputação é 
tão importante para os negócios?
A boa reputação é como um ímã, 
que atrai bons negócios. E, sendo a 
reputação assim tão importante, é 
necessário gerenciá-la. Como isso 
ocorre? Por meio de ferramentas de 
controle, planejamento, incentivo à 
equipe e qualificação. É o que tenta-
mos reforçar a partir do trabalho do 
Reputation Institute. 

O Brasil segue essa tendência?
No Brasil, tem aumentado muito a 
preocupação com a reputação. E 
não é por menos. Lá fora, sustentar 
um bom índice de credibilidade tor-
nou-se algo essencial, por exemplo, 
para se obter novos investimentos 
e sensibilizar os acionistas. O reco-
nhecimento de uma boa reputação 
é um dos diferenciais mais cobiça-

dos pelas empresas hoje. É pratica-
mente obrigatório para companhias 
dos setores de energia, tecnologia, 
química e concessionárias de sa-
neamento. O conceito cresce de 
importância para quem atua em 
serviços públicos. No Brasil, a boa 
reputação também está em conso-
nância com as novas exigências de 
responsabilidade fiscal, estabeleci-
das pela legislação. 

Até que ponto a boa reputação se 
confunde com uma boa imagem?
Ambas são importantes ativos in-
tangíveis, conforme adiantamos. A 
comparação é a seguinte: imagem 
é algo transitório e a reputação se 
consolida ao longo do tempo. Por-
tanto, zelar pela boa reputação é 
muito mais complexo.

E para o profissional? Por que a re-
putação é importante?
Assim como as empresas, os profis-
sionais possuem ativos intangíveis 
e, certamente, a reputação é dos 
mais destacados. Gozar de boa re-
putação como profissional é ter cre-
dibilidade, o que abre muitas oportu-
nidades e possibilidades à carreira.

Profissionais procuram empresas 
com boa reputação?
Sim, é evidente. Quem trabalha bus-
ca isso, portanto, é um fator de atra-
tividade e de retenção de mão de 
obra. A nova geração, então, já têm 
esse valor incorporado.

Como é feita a pesquisa mundial 
do RI que aponta as empresas de 
melhor reputação?
A pesquisa se chama RepTrak® 100 
e é um processo bem amplo. O es-
tudo é feito todos os anos, desde 
2005, com base na opinião de mi-
lhares de consumidores em 15 pa-
íses diferentes, para a definição das 
100 companhias de melhor reputa-
ção. Uma das preocupações é evitar 
as distorções de julgamento. O bra-
sileiro, por exemplo, costuma avaliar 
de forma mais positiva os quesitos 
da reputação. Neste ano, as duas 
empresas mais bem avaliadas em 
todo o mundo foram o Google e a 
Walt Disney.

E as redes sociais? São um risco 
ou uma oportunidade para a repu-
tação? 
As redes sociais ainda são encara-
das muito mais como risco do que 
oportunidade. Empresas e profissio-
nais ainda estão aprendendo a lidar 
com elas, pois este é um fenômeno 
novo, muito recente. Mesmo a legis-
lação que se refere às redes sociais 
ainda está engatinhando.

Nas empresas, de quem é a res-
ponsabilidade pela preservação da 
reputação? 
Preservar a reputação é responsabi-
lidade que começa na presidência e 
passa por toda a empresa. A repu-
tação eleva a estima e a confiança 
de todo o quadro de funcionários. 
Quem atua em favor da boa repu-
tação da empresa, está criando va-
lor para a corporação e, ao mesmo 
tempo, se tornando um profissional 
mais competitivo.
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Aqui o espaço é seu.
/ Espaço do leitor

Aqui é o espaço para você mandar suas dúvidas, sugerir matérias e 

compartilhar ideias com a nossa redação. Entre em contato!

revista@sindcon.com
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/ ABCON

ABCON e SINDCON têm 
ações que se complementam e 
favorecem o seu trabalho

Unidos

Atuação internacional

Paulo Roberto de Oliveira
Presidente do Conselho Diretor

A ABCON é filiada à AquaFed 
(Federação Internacional dos Opera-
dores Privados de Saneamento), que 
representa mais de 300 empresas em 
40 países do mundo.

Na prática, trata-se de inserir o 
Brasil na resolução dos problemas de 
água que afetam diferentes partes do 
planeta, trabalhando com a comuni-
dade internacional e compartilhando 
os conhecimentos e os desafios dos 

operadores privados. 
Dentro da AquaFed, a ABCON 

pode contribuir para debates inter-
nacionais e ainda oferecer ideias para 
ajudar a encontrar respostas para os 
desafios sobre as questões da água 
no Brasil e no mundo. Enfim, uma 
tribuna importante para a saúde pú-
blica, para a melhoria de desempenho 
e para o desenvolvimento sustentável 
em abrangência mundial.

Embora trabalhem bem próximos, 
ABCON e SINDCON têm formas 
e instrumentos de atuação diferentes 
e complementares. Isso significa que 
existem ações feitas pela associação, 
outras pelo sindicato e ainda aque-
las que são feitas em conjunto, que 
somadas acabam sendo ainda mais 
importantes para que o fortalecimen-
to das empresas e das pessoas sejam 
preservados. 

Cabe à ABCON, por exemplo, 
promover o incremento da partici-
pação privada nos serviços de água 
e esgoto, quebrar as resistências e os 
paradigmas, demonstrar nossos re-
sultados, defender e harmonizar os 
interesses, propiciar o debate para 
o progresso do setor nacional e in-
ternacionalmente, deixar ao alcan-
ce do setor os programas, estudos e 
pesquisas que ajudem o progresso e 
a inovação. “Dar condições para que 
as empresas cresçam e se fortaleçam, 

melhorem cada vez mais a qualidade 
dos serviços e produtos que elas ofe-
recem no mercado”, explica Paulo 
Roberto de Oliveira, Presidente do 
Conselho Diretor da associação. 

Além disso, é a ABCON que re-
presenta o setor privado perante o 
governo federal, os governos estadu-
ais e municipais, além das instâncias 
do legislativo e judiciário. 

A ABCON também coopera com 
iniciativas de entidades reguladoras, 
técnicas, científicas e empresariais, 
no Brasil e no Exterior. “Essa parte 
do nosso trabalho é para aprofundar 
o debate sobre o setor de saneamento 
e sobre os caminhos para a universa-
lização dos serviços”, diz o presiden-
te do Conselho Diretor. “A ABCON 
mostra lá fora que o nosso setor pro-
move a saúde pública, a qualidade de 
vida e a proteção ambiental”, comple-
ta Paulo Roberto. 
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A política de ação da ABCON é definida 
pelo seu Conselho Diretor, que é formado pe-
los empresários do nosso setor. Nas reuniões 
periódicas do Conselho, o importante é dis-
cutir ações e encontrar os melhores caminhos 
para ampliar a participação da iniciativa pri-
vada, favorecendo o setor como um todo. O 
desafio é sempre agir em perspectiva nacional, 
propiciando a isonomia competitiva.

A crescente profissionalização interna 
também garante um tratamento igual para 
todas as associadas, independentemente do 
tamanho de cada uma. Esse fundamento, ao 
longo dos anos, se mostrou democrático e 
tem sido essencial para o excelente ambiente 
associativo visto hoje na ABCON.

Bastidores da Associação

• A participação nos grandes fóruns do saneamento do 
Brasil, como o Conselho Nacional das Cidades, para 
levar a visão e a contribuição da iniciativa privada às 
discussões sobre o futuro do setor

• A representação da iniciativa privada atuante no sa-
neamento entre os mais diferentes públicos, como as 
entidades governamentais, poder legislativo, órgãos 
regulatórios, associações congêneres, consumidores, 
fornecedores, a imprensa e os movimentos sociais

• O intercâmbio de experiências por meio de seus Comi-
tês Internos, como o Jurídico, que aponta soluções e 
encaminhamentos pertinentes para os temas legais 
que afetam o segmento

• A publicação do anuário do segmento, o “Panorama 
da Participação Privada no Saneamento”, em parceria 
com o SINDCON

As frentes de trabalho

Entre as atividades da
ABCON, podemos destacar:
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/ Tecnologia

As soluções tecnológicas para con-
trolar perdas de água estão entre as 
vantagens que as empresas da inicia-
tiva privada podem agregar ao setor 
de saneamento no País. No Brasil, os 
investimentos privados em tecnologia 
têm gerado resultados cada vez me-
lhores para o controle de perdas.

Já existem, por exemplo, soluções 
que integram sensores e softwares 
para auxiliar o gerenciamento de 
água em tempo real. Peter Cheung, 
doutor em Hidráulica e Saneamento, 
confirma que essas soluções auxiliam 
na detecção de possíveis vazamentos 
em tubulações, identificam anomalias 
e melhoram a eficiência operacional, 
“evitando as perdas na distribuição de 
água para as cidades”, acrescenta.  

Coautor do livro “Perdas de Água: 
Tecnologias de Controle”, Cheung 
esclarece sobre o funcionamento des-
sas soluções. Elas se comunicam, via 
rádio e/ou celular, com um servidor 
central nas nuvens (“cloud”), que tra-
ta as informações coletadas através de 
técnicas avançadas de Big Data. “Por 
meio de um software web, é possível 
analisar, em qualquer lugar do mundo 
e a qualquer hora, as informações e 
realizar análises detalhadas”, diz ele. 

Segundo Cheung, que conduziu 
em Campo Grande um dos cursos 
de capacitação do SINDCON, exata-

mente sobre o tema das perdas, pode-
-se obter, com uma boa tecnologia de 
monitoramento (desde que associada 
às boas práticas de gestão), uma dimi-
nuição das perdas de água em até 20 
pontos percentuais. “Antes de pensar 
em aumentar a oferta de água, temos 
primeiro que entender como garantir 
mais eficiência”. 

Isso ganha ainda mais significado 
à medida que o Brasil ainda não tem 
a gestão da escassez como política 
pública para criar campanhas que in-
centivem a redução do consumo, do 
reuso na indústria, da troca de tipo 
de irrigação, por exemplo. “Uma 
das questões importantes é fazer uso 
racional da água”, diz a professora 
Monica Porto, do departamento de 
Engenharia Hidráulica e Sanitária da 
Escola Politécnica da USP. E nisso a 
tecnologia é fundamental, pois sem 
ela fica quase impossível reduzir o 
consumo e otimizar o uso da água da 
melhor maneira possível. 

Para Monica, a presença do setor 
privado não apenas traz mais inves-
timentos, inclusive em tecnologias, 
mas também pessoas novas no setor. 
“Agrega-se ideias, ‘ar fresco’ ao se-
tor”, completa. “E isso é essencial 
para o modelo de gestão extrema-
mente positivo.”

Sensores inteligentes 
x Perdas de água

Antes de pensar em aumentar a oferta de água, temos 

primeiro que entender como buscar mais eficiência

“Perda não é um problema operacional e 
sim um problema de gestão. O combate 
às perdas precisa estar associado a um 
plano estratégico-tático do prestador, 
e levar em consideração a sustentabili-
dade economico-financeira, o meio am-
biente e a qualidade do serviço prestado 
aos usuários (p. ex. garantir a continui-
dade do abastecimento). Muitos inves-
timentos no combate às perdas falham 
por não estarem alinhados a um plane-
jamento estratégico da organização. To-
dos os setores devem se envolver. Além 
disso, a falta de informação sobre os 
sistemas brasileiros compromete mui-
to a execução dessas ações. Operacio-
nalmente falando, observa-se que onde 
ocorrem os maiores problemas, rede de 
distribuição de água, são as áreas me-
nos assistidas pelos prestadores. Fal-
tam sensores nas redes de distribuição 
de água para um gerenciamento efetivo. 
Sem sensores nas redes, é como pilotar 
um avião sem o painel de controle”.

Peter Cheung
Doutor em Hidráulica e Saneamento

Mitos sobre as perdas
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/ Na Rede

A “Vim para UNICEF” é a campanha que visa 
ajudar a garantir o acesso ao saneamento 
às escolas do semiárido brasileiro. Coloque 
#juntospelosaneamento no sistema de 
busca do Facebook e confira os globais que 
já aderiram.   
www.vimparaunicef.com.br 

No Facebook, o Instituto Trata Brasil (ITB) faz 
posts com informações sobre temas impor-
tantes, tais como o Censo Escolar/Inep 2013. 
Ainda há milhares de crianças em escolas sem 
estrutura de saneamento. Confira.
www.facebook.com/InstitutoTrataBrasil

O Meu Bolso em Dia está entrando no mundo 
dos games, em parceria com o Instituto Akatu. 
Baixe o aplicativo “Nossa Água”, aprenda, 
divirta-se e veja dicas para economizar água e 
dinheiro. Confira no Google Play.
http://scup.it/6jp7

Confira no YouTube os episódios da série 
Histórias do Brasil, que inclui interessantes 
filmes de época como o da “Revolta da Vacina”, 
fundamental para as melhorias das condições 
sanitárias do Rio de Janeiro. 
www.youtube.com/watch?v=upj_TZ3ltcY

Dá para ver direto do YouTube o excelente 
documentário “Entre Rios”, sobre a urbaniza-
ção de São Paulo e com um enfoque geográ-
fico-histórico, permeando também questões 
sobre meio ambiente e política.  
www.youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc

Você já pode baixar o dossiê do projeto “Esgo-
to é Vida” que, além de dados estatísticos, traz 
a relação das doenças resultantes da ausên-
cia de esgoto sanitário. Impressionante. 
www.esgotoevida.org.br

“Saneamento Básico, o Filme” pode ser visto 
na íntegra no YouTube. É um filme brasileiro 
de 2007 do gênero comédia, dirigido e escri-
to por Jorge Furtado, produzido pela Casa de 
Cinema de Porto Alegre.
www.youtube.com/watch?v=CKOsCD6BItc 

Já imaginou encontrar em um só website 
todas as reportagens sobre sustentabilidade 
que saem nas revistas da Editora Abril? Bas-
ta acessar o Planeta Sustentável e reservar 
um tempo para a leitura. Está tudo lá. 
www.planetasustentavel.abril.com.br
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/ Antena

Parcerias Público-Pri-
vadas – Experiências, 
Desafios e Propostas 
Organizado por Gesner Oli-
veira e Luiz Chrysostomo de 
Oliveira Filho, o livro “Parce-
rias Público-Privadas – Expe-
riências, Desafios e Propos-
tas” foi indicado ao Prêmio 
Jabuti deste ano, na categoria 
Economia, Administração e 
Negócios. A editora é a LTC.

Perdas de Água – Tecno-
logias de Controle 
“Perdas de Água – Tecno-
logias de Controle”, dos 
professores Saulo de Tarso 
M. Bezerra e Peter Cheung, 
discute a questão da perda 
de água em sistemas urba-
nos de abastecimento. Ideal 
para quem deseja aprender 
mais sobre os meios para 
controlar a situação. 

Era uma vez um Rio
A jornalista Anne Raquel Sam-
paio lançou “Era uma vez um 
Rio”, livro infanto-juvenil com 
a temática da água. A inten-
ção é resgatar uma série de 
mitos e lendas para mostrar 
aos jovens a importância des-
se recurso para vida, incenti-
vando-os a ter uma relação de 
mais respeito com a água.

SINDCON
indica
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Rio Pinheiros e a exposição 
de Eduardo Srur 

Entre 19 de setembro e 25 de outubro, 
o poluído rio Pinheiros foi palco da 
exposição “Às Margens do rio Pinhei-
ros”, que trouxe diversas intervenções 
urbanas idealizadas pelo artista visual 
Eduardo Srur. 
O objetivo foi conscientizar as pessoas 
sobre a importância da recuperação 
deste rio e de cada um de seus afluen-
tes. No total foram três intervenções 
artísticas: Trampolim, com manequins 
realistas contemplando a paisagem, 
Portal, com esculturas e alegorias usa-
das em desfiles de escolas de samba e 
Hora da Onça Beber Água, que fez alu-
são a um dos principais símbolos da 
fauna brasileira, em risco de extinção, 
representados por infláveis gigantes 
colocados nas margens do rio.

Travessia a remo do 
Atlântico completa 30 anos 

Foi a primeira travessia solitária a remo 
do Atlântico Sul. Por 100 dias, o nave-
gador Amyr Khan Klink remou da cos-
ta da Namíbia, na África, até a praia da 
Espera, na Bahia. Em um dia, chegou a 
percorrer 110 quilômetros. Em outros, 
ficava à deriva, esperando as grandes 
tempestades passarem. O contato com 
baleias, tartarugas e tubarões marcou 
sua viagem, assim como a convivência 
com as ondas de todos os tipos. O re-
lato dessa viagem daria origem ao livro 
“Cem Dias Entre Céu e Mar”, até hoje 
muito procurado por leitores que gos-
tam de água e aventura.

Quem vai tirar férias no co-
meço do ano tem até 11 de 
janeiro de 2015 para visitar o 
Natal Luz de Gramado (RS), 
espetáculo com coral, poe-
sias e fogos de artifícios. A 
música toma conta da cida-
de, com alto-falantes nas lo-
jas e milhares de lâmpadas 
decorando fachadas, postes 
e pinheiros naturais. 

Para quem gosta de Carnaval, 
anote: os desfiles das escolas 
do Grupo Especial do Rio de 
Janeiro serão nos dias 14 e 15 
de fevereiro de 2015. A empre-
sa Rio 40 Graus Turismo, que 
está no mercado há quase 20 
anos, deverá iniciar as vendas 
de ingressos em janeiro. 

Se o seu negócio é dançar nas 
horas vagas, um dos maiores 
festivais de música eletrônica 
do mundo terá sua primeira 
edição no Brasil, nos dias 1, 2 
e 3 de maio de 2015, em Itu 
(SP). No “Tomorrowland”, se-
rão mais de 150 artistas e seis 
palcos, na primeira edição do 
evento na América do Sul.

Os que não perdem a oportu-
nidade de pegar um cineminha 
terão no primeiro semestre de 
2015 a oportunidade de curtir 
o lançamento de “Cinquenta 
Tons de Cinza” (previsto para 
fevereiro). Em abril, será a vez 
de “Os Vingadores 2: A Era de 
Ultron” e “Velozes & Furiosos 
7”. Fique de olho.
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