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Luiz Pinguelli Rosa, secretário executivo do 
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SUSTENTABILIDADE
Prêmio realizado pelo SINDCON já tem 
sua Comissão Julgadora, que analisará 
mais de 50 projetos inscritos

ENTIDADES
Conheça e participe do SIRI, o Sistema 
de Integração e Representação 
Institucional do SINDCON e da ABCON

Profissionais do saneamento 
ganham importância no 
momento em que a crise hídrica 
mobiliza a sociedade

melhor
Mudança

no clima...
para



O que você gostaria de ver
na nossa revista?
Mande suas opiniões, dúvidas e
sugestões para o e-mail revista@sindcon.com

Queremos conhecer
as suas ideias.



/ Editorial

Tivemos um retorno positivo a 
respeito da primeira edição desta nos-
sa revista. A Canal SINDCON foi 
recebida com grande interesse pelos 
colaboradores das concessionárias pri-
vadas, e até foi motivo de comentários 
nas redes sociais.

Nosso desafio é manter a publica-
ção como uma leitura que contribua 
para qualificar ainda mais seus leitores, 
que, por sinal, fazem parte hoje de um 
grupo de profissionais que desperta o 
interesse de toda a sociedade. 

Em função da chamada crise hídri-
ca, os brasileiros passaram a discutir 
com mais intensidade sobre as ope-
rações de serviços públicos de água e 
esgoto: sua tecnologia, o desenvolvi-
mento de novas soluções, a gestão dos 
recursos hídricos, o planejamento de 
ações, o respeito ao meio ambiente e 
os projetos que os operadores privados 
e públicos estão propondo para o sa-
neamento.

Essa demanda em conhecer o nos-
so serviço faz com que nosso segmento 
seja reconhecido, e abre novas possi-
bilidades profissionais. Nesta edição 
da Canal SINDCON, procuramos 

apresentar esse novo cenário e indicar 
algumas formas de se investir em uma 
carreira em nosso segmento. Temos, 
inclusive, alguns relatos de quem já 
obteve progresso profissional e per-
manece se aperfeiçoando para alcançar 
novas conquistas.

É importante valorizar nossos co-
laboradores, não apenas aqui, nesta 
revista, mas em todas as ações que o 
SINDCON promova. Temos traba-
lhado com esse objetivo, e o resultado 
tem sido muito gratificante para todos.      

Importante acrescentar que, com 
a maior presença da iniciativa privada 
no saneamento, novas concessionárias 
se unem ao SINDCON, fortalecendo 
a entidade. A esse pessoal que chega 
agora ao segmento, a nossa saudação: 
Sejam bem-vindos! 

Gostaria de terminar esse nosso 
papo inicial fazendo votos para que 
nós, profissionais do saneamento, pos-
samos de fato contribuir de forma mais 
decisiva para a saúde e o bem-estar da 
população brasileira. Essa é a maior 
contribuição à sociedade que podemos 
almejar, e devemos estar preparados 
para exercer nossa vocação.

Vitrine profissional

Giuliano Vito Dragone
Presidente do SINDCON
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/ Carta Editorial

Com as notícias recorrentes so-
bre a crise hídrica, ganharam desta-
que não apenas a discussão sobre os 
recursos hídricos, planejamento e 
investimentos, mas também a neces-
sidade de se estimular outra fonte de 
extrema importância para o sucesso 
do setor: os recursos humanos.

O mercado desperta para profis-
sões que atuam no saneamento, em 
todos os níveis de formação, sejam 
hidrólogos e tecnólogos, sanitaristas, 
engenheiros químicos, comunicado-
res, entre outros.

Nós, do SINDCON, temos re-
alizado esforços constantes para a 
valorização de nossos recursos huma-
nos. Entendemos, desde a entrada da 
iniciativa privada na gestão do sane-
amento, que a capacitação profissio-
nal é fundamental para que as con-
cessionárias alcancem êxito em suas 
operações. Todas têm a necessidade 
de contar com pessoal qualificado em 
seus quadros.

Assim, o SINDCON, além de 
seu tradicional encontro bienal, o 
ENA, passou a realizar periodica-
mente cursos e workshops dirigidos 
a quem atua no segmento. Com base 
nessa orientação, a agenda de cursos 
tem sido ampliada, sempre de acordo 
com as demandas comuns detectadas 
pela associação entre as empresas que 
compõem o Sindicato.

Além disso, estimulamos o inter-
câmbio de boas práticas de Recursos 
Humanos, a partir de uma Comissão 
de RH que conta com integrantes 
de todos os grupos empresariais que 
aceitaram o convite para contribuí-
rem com suas ideias. 

A Comissão de RH é uma equipe 
entusiasmada, que orgulhosamente já 
possui pelo menos uma dezena de ca-
sos positivos para relatar sobre profis-
sionais que estão se desenvolvendo na 
carreira e agarrando as oportunidades 
que se apresentam nas concessioná-
rias privadas.  

Independente do humor do mer-
cado ou de crises hídricas como a que 
ocorre agora em parte do território 
brasileiro, essa sempre foi a postura 
do SINDCON: incentivar a evolução 
de seus profissionais, pois precisamos 
cada vez mais de gente qualificada.

Diante de uma situação crítica, 
muitos enxergam apenas as adversi-
dades. No entanto, a história mostra 
que nos momentos difíceis é que sur-
gem as maiores oportunidades – se-
jam elas de mudança, desenvolvimen-
to ou aperfeiçoamento.  

Quem investe em uma carreira no 
saneamento abre as portas para uma 
das áreas que mais promete oportu-
nidades nos próximos anos. É sucesso 
líquido e certo.

Líquido e certo

Julio de Oliveira Moreira
Conselheiro do SINDCON 
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/ Sustentabilidade

O SINDCON lançou a ideia: um 
prêmio para incentivar a inovação 
nos serviços de saneamento, com foco 
na necessidade de utilizar melhor os 
recursos naturais, tecnológicos, hu-
manos e financeiros. Profissionais das 
empresas do setor abraçaram a pro-
posta e os resultados já aparecem. 

Dos 57 projetos inscritos para o 

Iniciativa tem mais de 50 projetos inscritos; 

preparativos para conhecermos os 

vencedores seguem com sucesso

Prêmio Sustentabilidade 2015, 44 
foram enviados no dia 30 de março 
de 2015.  A categoria Técnica foi a 
que recebeu mais inscrições: 23, se-
guida por Institucional, com 14 pro-
jetos, e Gestão, com 7. Cada uma 
terá um vencedor, com direito ao 
prêmio de R$ 15 mil.

Nessa premiação, existe algo mais 

importante que ganhar. É fazer com 
que a sustentabilidade esteja mais 
presente no setor de saneamento. 
“Entendo a iniciativa não como um 
incentivo à competitividade entre 
empresas, mas como meio de mostrar 
que a sustentabilidade é um item a ser 
valorizado e buscado por todas elas”, 
resume Marcos Von Sperling, profes-

Jurados do Prêmio 
Sustentabilidade 2015 

terão tarefa difícil
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Evento de Premiação:

04 de agosto de 2015, às 19h00

Local: Museu da Cultura Brasileira
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2705
São Paulo/SP

Save the Date

sor da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), que está entre os ju-
rados que irão avaliar os trabalhos. 

Outros especialistas também es-
tão confirmando sua participação no 
júri. Alguns já atuaram em premia-
ções semelhantes, como o gerente de 
projetos da Eletrobras, Marcus Bar-
reto, a diretora de projeto da Pierac-
ciani Desenvolvimento de Empresas, 
Ambra Nobre; e a jornalista Sandra 
Mogami, editora da revista Hydro.

Para Barreto, é fundamental que 
prêmios de sustentabilidade incen-
tivem o uso consciente de recursos 
como água e energia elétrica. “A 
experiência como avaliador é grati-
ficante, à medida que encontramos 
ações que promovem o desenvolvi-
mento com menos impactos ambien-
tais”, explica. Ambra acrescenta que 
a necessidade de tornar as operações 
mais sustentáveis coloca as empre-
sas diante de uma importante tarefa. 
“Inovar de forma sustentável é um 
grande desafio”, diz.

Já a gerente da Caixa Econômica 

para financiamentos em saneamento e 
infraestrutura, Ludmila Felipe, ressal-
ta que prêmios como o do SINDCON 
motivam a participação dos profissio-
nais em ações sustentáveis. “Toda ini-
ciativa nas empresas deve contar com 
o apoio dos colaboradores”, afirma. 
“Cada ação que promove a sustenta-
bilidade, por mais simples que pareça, 
pode contribuir com a redução dos 
problemas ambientais”.

Os finalistas do Prêmio começa-
rão a ser conhecidos a partir de 28 de 
maio. Vale lembrar que o segundo e o 
terceiro colocados em cada categoria 
também receberão uma placa em re-
conhecimento. E todos os que chega-
rem à etapa final ganharão certifica-
dos de participação. A expectativa da 
jurada Renata Toledo, professora da 
USP, é que os projetos sejam “fontes 
de inspiração” para as concessionárias 
de saneamento. “Esperamos que as 
boas iniciativas ultrapassem os muros 
das empresas e sejam compartilhadas 
com outros prestadores de serviço do 
setor”, diz ela.

ESTÃO CONCORRENDO
AO PRÊMIO:

Ambient, Samar, Sesamm, Águas 

Guariroba, Prolagos, Sanessol, Esap, Águas 

de Andradina, Águas de Mineiros, Águas de 

Guará, Águas do Mirante, Águas de Nova 

Friburgo, Águas de Juturnaíba, Águas do 

Imperador, Águas do Brasil, Latam Water, 

Águas do Paraíba e Águas de Araçoiaba.
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/ Capa

climáticas:
Mudanças

desafios e oportunidades

Será que nós teremos mais oportunidades de trabalho diante dos 
desafios que as mudanças climáticas estão impondo à qualidade de 
vida das pessoas? De imediato, é possível dizer que a importância 
dos profissionais e das próprias concessionárias privadas tende a 
aumentar muito daqui para frente.  

Nas próximas páginas, você vai entender melhor os motivos disso 
e onde estão os desafios, as oportunidades, as carreiras em alta e 
os diferenciais de planejamento que, desde já, tornam as pessoas e 
as concessionárias que fazem parte do SINDCON ainda mais impor-
tantes diante do atual quadro do clima no Brasil e no mundo.

O que está acontecendo com o clima no 
planeta Terra, inclusive no Brasil? O que o 
aquecimento global tem a ver e como ele 
influencia nosso trabalho, e até as nossas 

chances de crescimento de carreira? 
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Afinal, o que é, de verdade, o 
“aquecimento global”? Na prática, 
trata-se da consequência do aumento 
de gases estufa (gás carbônico) no ar, 
causado por vários e diferentes mo-
tivos, entre eles o desmatamento, o 
aumento da população e até a criação 
de animais, conforme mostrou o mais 
recente relatório do IPCC (Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas), órgão da Organização 
das Nações Unidas (ONU) criado 
para estudar a questão. 

Esse relatório explica que o aque-
cimento global é causado porque 
o gás carbônico prende a radiação 
solar que é refletida pela Terra. E 
como cada vez mais produzimos gás 
carbônico, mais radiação fica retida 
por aqui. As conclusões não deixam 
dúvidas: se o uso do petróleo como 
combustível for reduzido, juntamente 
com o fim do desmatamento, mes-
mo assim pode demorar até o ano de 
2.100 (ou seja, mais 85 anos!) até que 
as emissões globais de gases de efeito 
estufa sejam quase zeradas. 

Entre as principais consequên-
cias do aquecimento global, além da 
elevação da temperatura do planeta, 
está a alteração do regime histórico 
de chuvas, consequência que gera 
impacto direto nos serviços públicos 
de água e esgoto e para todos nós que 
trabalhamos nessa área. 

“São mudanças mais constantes, 
que exigem das empresas ainda mais 
capacidade e qualidade de planeja-
mento”, diz Giuliano Dragone, pre-
sidente do SINDCON. O planeja-
mento bem feito e bem executado já 
é essencial para resolver aquele que é, 
de longe, o principal problema am-

biental do Brasil e do planeta, que é 
garantir serviços públicos de água e 
esgoto para a população. 

A boa notícia é que a capacidade 
de planejamento é um dos reconhe-
cidos diferenciais das empresas pri-
vadas do setor de saneamento. Assim, 
é possível prever que as mudanças 
climáticas aumentem a importância 
das concessionárias, abrindo possibi-
lidades de novas e mais parcerias com 
estados e municípios de pequeno, mé-
dio e grande porte. 

/ Capa

As chuvas e a importância 
das concessionárias

Para isso, hoje já existem diferen-
tes regimes de prestação de serviços 
e um ambiente regulatório cada vez 
mais eficiente. “Há direitos e deveres 
de todos os envolvidos, assim como 
regras claras sobre o regime de pres-
tação dos serviços”, acrescenta Giu-
liano Dragone. “Temos muitos desa-
fios pela frente, mas oportunidades 
ainda maiores”, completa.
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Profissões em alta

ESCOLARIDADE CARGOS

Agente de saneamento ambiental.Nível Fundamental

Nível Médio

Controlador de sistemas de 
saneamento, Técnico de segurança 
do trabalho, Técnico em gestão e TI; 
Técnico em serviços a clientes, 
Técnico em sistemas de saneamento 
(Edificações, Elétrica, 
Eletromecânica, Eletrotécnica, 
Mecânica, Mecatrônica, Química), 
Leituristas e Agentes Comerciais. 

Nível Superior

Analista de gestão, Analista de 
Sistemas de Saneamento (Geologia), 
Biólogo, Engenheiro com 
especialização nas áreas Ambiental, 
Civil, Elétrica, Eletrônica, Florestal, 
Geotécnica, Hidráulica, Hidrologia, de 
Materiais, Mecânica, de Produção, 
Sanitária ou de Segurança no Trabalho; 
Químico ou Tecnólogo (em Construção 
Civil – Edifícios, Hidráulica e em 
Saneamento Ambiental), Jornalistas, 
Relações Públicas e Sociólogos.

As empresas privadas de água e esgoto têm mui-
to a crescer. Se, de fato, o aquecimento global está 
provocando mudanças climáticas (tais como a dimi-
nuição das chuvas), as pessoas que trabalham nas con-
cessionárias ganham mais importância entre os atores 
a serem escalados para atuar diante das adversidades. 

Trata-se, portanto, de um momento de buscar 
mais conhecimentos, mais conteúdo, mais experi-
ências profissionais. “As pessoas que já trabalham 
nas concessionárias privadas também precisam estar 
preparadas para esse novo ambiente de negócios, no 

Hora de buscar
conhecimentos

qual seremos valorizados e ainda mais procurados”, confirma 
Giuliano Dragone, presidente do SINDCON.

Esse “horizonte de crescimento” fica mais amplo quando 
olhamos o universo de mais de 90% de cidades em todo o 
Brasil, onde a iniciativa privada está pronta para atuar. São 
municípios que ainda não contam com parcerias privadas na 
prestação de serviços de saneamento.

Portanto, as oportunidades existem e necessitam de força 
profissional em diversas áreas e níveis de conhecimento. Con-
fira as profissões em alta e alguns dos melhores cursos de aper-
feiçoamento relacionados ao nosso setor. 

11 |  CANAL SINDCON



/ Capa

Cursos para todos os gostos
Como em outras profissões, qualificação é fundamental para conquistar oportunidades nas empresas privadas de 
saneamento.  Canal SINDCON apresenta a seguir algumas instituições com cursos relacionados à nossa área ou 
com conteúdo que pode ser aproveitado em diferentes cargos no setor. 

As mais de 800 escolas do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) são referência 
em ensino técnico. Alguns cursos podem ser feitos a distância e têm relação mais direta com a 
área de saneamento, como os de Controle Ambiental ou Educação Ambiental.
Para saber mais:
Acesse www.portaldaindustria.com.br/senai

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são vinculados à Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Estão presentes em vários estados e concen-
tram boa parte dos cursos superiores na área de saneamento. 
Para saber mais:
Acesse www.redefederal.mec.gov.br

Em Limeira, interior de São Paulo, a Faculdade de Tecnologia da Unicamp é uma opção reconhe-
cida para graduação em nível superior. A FT oferece os cursos de Tecnologia em Controle Am-
biental (três anos/diurno ou quatro anos/noturno) e Engenharia Ambiental (seis anos/noturno). 
Para saber mais:
Acesse http://www.ft.unicamp.br

Se o objetivo é cursar uma pós-graduação ou mestrado, há várias opções em todo o país. 
Algumas das modalidades oferecidas são as especializações em Engenharia Sanitária ou 
Gestão Ambiental.
Para saber mais:
UFRJ (www.pr2.ufrj.br) 
EESC/USP (www.eesc.usp.br) 
Universidade Federal de Tocantins (www.uft.edu.br)
Universidade Anhanguera-Uniderp (www.portalpos.com.br)
Faculdade da Região dos Lagos (www.ferlagos.br)
Centro Universitário São Camilo (www.saocamilo-es.br)
Centro Universitário Salesiano de Paulo (www.unisal.br)
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“A oportunidade de ingressar 
na Águas de Marcelândia surgiu 
em 2009. Um amigo meu era ge-
rente na unidade e me avisou so-
bre a abertura de vagas. Fui atrás 
e consegui. Aceitei o desafio da 
mudança e, aos poucos, fui apren-
dendo tudo o que podia sobre 
serviços de saneamento. 

Em Analândia, trabalhei como 
encanador, fiscal e no atendimen-
to ao público. Em 2012, o super-
visor da unidade de Marcelândia 
foi transferido e veio a proposta 
de assumir o cargo. Mais uma vez, 
me vi diante do desafio de mudar. 
E novamente, aceitei.

Voltei para Marcelândia, 
agora como supervisor, e pre-
cisei aprender tudo sobre as 
áreas administrativas e de ges-
tão de pessoas, com as quais 
passei a trabalhar. 

Sei que os serviços de sa-
neamento serão cada vez mais 
importantes e, por isso, quero 
aprender sempre. Com esse ob-
jetivo, vou começar a cursar Ad-
ministração. Meu pai dizia que, 
nesta vida, todos somos capazes 
de aprender coisas novas. Nin-
guém é incapaz! E é nisso que 
eu acredito!”

“Terminei o Ensino Médio 
em 2011 e, em março de 2012, 
comecei a trabalhar na Águas de 
Carlinda, como atendente. Foi o 
meu primeiro emprego. Depois 
de algum tempo, a empresa pas-
sou por mudanças de direção e 
houve momentos em que precisei 
trabalhar sozinha, devido a altera-
ções no quadro de funcionários.

A Nascentes do Xingu assu-
miu a direção e, em 2013, surgiu o 
convite para assumir a supervisão 
da unidade. Aceitei e, hoje, sou res-
ponsável por acompanhar diversos 
procedimentos, entre eles as emis-
sões de notas e os serviços de rua. 
Também relato o que acontece na 
unidade e encaminho os pedidos 
do que é necessário para desenvol-
vermos nosso trabalho.

Nesse tempo de empresa, 
também comecei a cursar Ad-
ministração. Termino esse ano e 
vou continuar a estudar. Quero 
fazer faculdade de Engenharia, 
com foco na área do Saneamento. 
Toda essa caminhada valeu muito 
a pena! Ninguém quer ficar pa-
rada. Temos que sonhar, querer 
crescer, aprender coisas novas. 
Precisamos estar sempre prepa-
radas para o novo!”

“Comecei minha carreira 
no saneamento em 1987, como 
leiturista, no Rio de Janeiro. 
Tinha feito os cursos de enca-
nador civil, naval e industrial 
pelo SENAI, dai um amigo que 
trabalhava na CEDAE me indi-
cou para trabalhar como leitu-
rista em uma empresa presta-
dora de serviços na área. 

Depois atuei como fiscal, 
cadastrador, encarregado, su-
pervisor, coordenador de fatu-
ramento e cadastro, coordena-
dor comercial, coordenador de 
redução de perdas e gerente de 
operações comerciais. Acho que 
a fórmula para que eu pudesse 
estar sempre evoluindo na car-
reira envolve determinação, 
comprometimento, compro-
misso com o resultado e atu-
alização constante das minhas 
atribuições. Não existe a palavra 
´não´ em meu dicionário.

Hoje, estou em Cuiabá, com 
muitos objetivos: alcançar to-
das as metas traçadas pelo pro-
jeto da concessionária para a 
cidade, desenvolver pessoas e, 
consequentemente, contribuir 
com a melhoria do saneamento 
no Mato Grosso.” 

Eles cresceram na carreira!
Jorge Aquino
Gerente de Gestão de Clientes
da CAB Cuiabá

Priscila Martins de Souza
Supervisora da Águas
de Carlinda

Jair Thomaz
Supervisor da Águas
de Marcelândia
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/ SIRI

Papo sério
sobre o SIRI

O Sistema de Representação Institucional do SINDCON e da ABCON 
começa a funcionar. E o ator principal dessa nova ferramenta é você

Na primeira edição da Canal 
SINDCON, falamos que o Sindica-
to, juntamente com a ABCON, está 
presente em diversos órgãos colegia-
dos que atuam no saneamento. Mas 
não explicamos como o SINDCON 
se faz representar nesses órgãos e em 
outras esferas importantes. 

A resposta pode ser resumida em 
uma sigla com quatro palavras: com 
vocês, o SIRI – Sistema Integração e 
Representação Institucional.

O funcionamento do SIRI é o 
mesmo para o SINDCON e para a 
ABCON, isto é, ambos possuem Re-
presentações Internas e Externas.

As Representações Internas con-
sistem nos Comitês Temáticos or-
ganizados pelo Sindicato e também 
pela ABCON. Os Comitês Temáti-
cos são formados à medida da ne-

cessidade das entidades. Geralmen-
te, os temas principais surgem no 
Planejamento Estratégico Anual das 
entidades e, a partir daí, são convo-
cadas as Comissões.

Enquanto os Comitês Temáticos 
estão voltados para assuntos inter-
nos das entidades, as Representações 
Externas são as participações do 
SINDCON ou da ABCON em fó-
runs externos de interesse do setor. 

Devido à importância do traba-
lho dos Comitês Temáticos e a par-
ticipação dos nossos associados, re-
presentando as entidades nos fóruns 
externos, neste ano de 2015 serão 
criadas novas ferramentas para for-
talecer o SIRI. 

“Queremos que a informação do 
SIRI não se esgote em uma pessoa, 
mas que passe para todos. O obje-

tivo do sistema é estabelecer cone-
xões entre os associados”, explica 
Roberto Muniz, presidente executi-
vo da ABCON.

Como exemplo, digamos que você 
aí na sua concessionária seja escolhi-
do para representar o SINDCON nas 
reuniões de um Comitê de Bacia da 
sua região. A partir das orientações 
do SIRI, você não apenas estará mais 
preparado para essa função, como 
também terá subsídios para relatar 
o que foi discutido nas reuniões do 
Comitê para todos os associados que 
tiverem interesse nessas informações. 

O principal objetivo é fazer com 
que as pessoas que foram escolhi-
das para representar as entidades 
possam trazer a informação que in-
teressa para todos e compartilhá-la 
entre os associados.

Representações internas do SINDCON e da ABCON

Representações Externas
Sust.

Contratos

CT
Regulação

CT
NLTÁgua

CT
Indicadores

CT
RH

CT
Financeiro

CT
Jurídico

ABCON SINDCON CBHS*
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A partir de agora o SIRI entra em ope-
ração com um logotipo atualizado, para 
marcar a nova fase do Sistema. Assim, 
será mais fácil você reconhecer as inicia-
tivas que fazem parte do SIRI.

Onde encontrar
informações sobre o SIRI

Você poderá identificar o SIRI nas comunicações via site, Face-
book e o SIRInforma. Portanto, fique atento!  Você pode ser um in-
tegrante do SIRI.

Um caminho para se candidatar é fazer parte dos Comitês Temá-
ticos, que atuam no âmbito interno (leia mais sobre o funcionamento 
delas nas próximas páginas).

Também estão sendo mapeados todos os fóruns que o SINDCON 
e ABCON fazem parte ou pretendem fazer. Quando isso acontecer, 
haverá oportunidades para novos profissionais poderem se candidatar 
a serem representantes do SINDCON nos colegiados. 

Para acompanhar esse processo e participar do SIRI, entre em con-
tato com a Giuliana Talamini, pelo e-mail diretoria@sindcon.com.

- Manter-se sempre atualizado, conhecendo a fundo os assun-
tos mais atuais do setor;

- Conhecer novos profissionais, ampliando a sua rede de rela-
cionamento;

- Trazer informações importantes para a sua empresa, anteci-
pando projetos e tomadas de decisão importantes;

- O profissional que assume uma responsabilidade como 
essa não apenas alcança mais valorização na empresa, mas 
também tem a oportunidade de ampliar seus horizontes.

Quais as vantagens de
se integrar ao SIRI?
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CT Jurídico – Acompanha, em 
suas reuniões mensais, as questões 
estratégicas ligadas aos poderes Le-
gislativo, Executivo e Judiciário, que 
possam vir a afetar a atividade da ini-
ciativa privada no saneamento, com o 
objetivo de encaminhar uma agenda 
propositiva ao Conselho Diretor da 
entidade. Conta com o apoio das as-
sessorias jurídica e parlamentar, da 
ABCON. Rodrigo Bertoccelli, inte-
grante do CT, destaca entre as con-
quistas do Comitê a parceria estra-
tégica da ABCON com o Conselho 
Federal da OAB e sua coordenação 
de saneamento.

CT Financeiro – reúne-se men-
salmente para analisar as alternativas 
de financiamento oferecidas à inicia-
tiva privada no saneamento, e discute 
propostas com organismos de finan-
ciamento, com vistas à melhoria dos 
processos.    

CT Recursos Humanos – desen-
volve pesquisas e estudos sobre polí-
ticas e práticas de gestão de pessoas, 
envolvendo todas as concessionárias 
privadas. Recentemente, realizou pes-
quisas sobre indicadores de recursos 

humanos e remuneração. “São tra-
balhos abrangentes que envolveram 
várias concessionárias e trouxeram 
indicadores que ajudam no planeja-
mento e na tomada de decisões do 
RH”, confirma Elisa Ribeiro Tuksa, 
integrante do CT. As reuniões são 
bimestrais. 

CT Indicadores – atua para sis-
tematizar, ampliar e aperfeiçoar os 
indicadores de desempenho do seg-
mento referentes à operação e gestão 
das concessionárias, que compõem o 
SPRIS – Sistema de Informações 
do Segmento Privado do Setor 
de Saneamento.  

CT Regulação – inau-
gurada em 2015, preten-
de encontrar alternativas 
para aperfeiçoar o marco 
regulatório do setor e o 
relacionamento das con-
cessionárias com suas agên-
cias reguladoras. 

CT Comunicação – reúne profis-
sionais das áreas de comunicação das 
concessionárias.

O trabalho dos
Comitês Temáticos

/ SIRI
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Está sendo realizado um mapeamento dos fóruns em 
que o SINDCON e a ABCON já participam e também 
daqueles que gostariam de participar. Este mapeamento 
relaciona todos os órgãos colegiados em que as entidades 
possuem assento e devem ser representadas.

Esta atividade é extensa e sistemática, portanto, re-
quer uma ferramenta de controle que possa ajudar quem 
são os nossos atuais representantes externos.

O SIRI está se aperfeiçoando e em breve terá novos pro-
cedimentos. Sendo assim, será realizada uma Campanha 
de Cadastramento dos associados e todos aqueles que são 
representantes do SINDCON e da ABCON poderão ser 
facilmente identificados.

Este grupo de representantes receberá um kit e um 
guia de orientações que facilitará a sua participa-

ção nos órgãos colegiados, além de cumprir 
com o importante papel de registrar as in-

formações e torná-las de conhecimento dos 
demais associados com apoio da equipe da 
ABCON e SINDCON, papel fundamen-
tal de ambas as entidades. 

O trabalho das 
Representações Externas
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/ Com a palavra
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Muito se fala em mudanças climáti-
cas. O quê isso significa, na prática?
Mudanças climáticas são as alte-
rações provocadas, principalmente, 
pelo aquecimento da temperatura 
da Terra. Diversas atividades desen-
volvidas pelo ser humano têm ge-

rado uma emissão maior de gases, 
que se concentram na atmosfera e 
estão dificultando a dispersão do 
calor. E as consequências são senti-
das na alteração dos ciclos conside-
rados normais para as chuvas, frio, 
calor e outros fenômenos naturais.

No dia a dia, em conversas informais, o tempo sempre é um 
bom motivo para “puxar assunto” ou mesmo para “quebrar 

o gelo”. Mas esse tema já não se limita a isso e ganhou 
importância ainda maior para a nossa qualidade de vida. 

Cada vez mais, as chuvas até demoram, ou mesmo chegam 
de uma vez, com força e provocando transtornos. O frio e 
a neve também surgem mais rigorosos a cada inverno, no 

Hemisfério Norte. E assim por diante.

Para entender essas e outras alterações climáticas, a Canal SINDCON pro-
curou o professor Luiz Pinguelli Rosa, secretário executivo do Fórum Brasi-
leiro de Mudanças Climáticas e doutor em Física pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, UFRJ. Ele também é mestre em Engenharia Nuclear e 
acumula as atribuições no Fórum com a direção do núcleo de pós-gradua-
ção em Engenharia da UFRJ. Acompanhe.
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Como as pessoas podem perce-
ber essas alterações dos ciclos, 
no dia a dia?
Um exemplo atual é a seca em di-
versas regiões do País, inclusive 
no Sudeste. As transformações 
no clima do planeta podem estar 
entre as causas, embora não se-
jam as únicas.

Como essas mudanças interferem 
no planejamento e execução de 
serviços de saneamento básico?
O saneamento é essencial, tanto para 
a saúde humana quanto para minimi-
zar emissões que podem potenciali-
zar as mudanças climáticas. Aterros 
e esgotos a céu aberto, por exemplo, 
emitem gases nocivos à atmosfera, 
que precisam ser controlados por 
meio de serviços adequados.

Qual a importância das empresas 
privadas do setor, diante dos de-
safios impostos pelas mudanças 
climáticas?
Uma vez que assumem a responsabi-
lidade por esse serviço, as empresas 
privadas também devem se empe-
nhar em reduzir as emissões gera-
das pelas atividades de saneamento. 
Esse é o seu principal desafio.

Temos conhecimento suficiente, 
no Brasil, para guiar a criação de 
políticas de adaptação às mudan-
ças climáticas?
Existem cada vez mais iniciativas 
com esse objetivo. Uma delas é 
o Fórum Brasileiro de Mudanças 
Climáticas, que é ligado ao Painel 
Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas. Por meio deles, as em-

Fórum do Clima
O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas existe desde o 
ano 2000 e é ligado à Presidência da República. É composto 
por técnicos, acadêmicos, representantes de ONGs e empre-
sas, para ampliar o conhecimento sobre como lidar com as 
constantes transformações no clima. Empresas privadas do 
saneamento também podem fazer parte. Mais informações: 
(21) 3622-3467 ou no www.forumclima.org.br

presas têm acesso a informações 
sobre o tema e o apoio necessário 
para aplicá-las à sua realidade.

Especializar-se nesse conheci-
mento pode gerar oportunidades 
para os profissionais das empresas 
de saneamento? 
Sim. Profissionais especialistas 
podem, por exemplo, atuar em con-
sultorias, que muitas vezes são 
procuradas por empresas que que-
rem tornar suas operações mais 
“limpas” para o meio ambiente. Ou-
tra possibilidade está na pesquisa 
de tecnologias que reaproveitem o 
material proveniente dos serviços 
de saneamento como fontes de 
energia. Isso já é uma realidade em 
alguns países e pode ganhar espa-
ço no Brasil.

Como as pessoas podem colaborar 
para que os efeitos das mudanças 
climáticas sejam amenizados?
Temos que ter uma nova consciên-
cia quanto aos recursos naturais. 
Eles estão à nossa disposição, mas 
precisamos usá-los com responsa-
bilidade. Economizar água e energia 
ou preferir combustíveis menos no-
civos ao meio ambiente são algu-
mas iniciativas que contribuem com 
esse objetivo.

/ Com a palavra
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/ ABCON

Em maio, a ABCON e o SINDCON 
lançam em Brasília a segunda edição do 
Panorama da Participação Privada no 
Saneamento Brasil 2015.

A publicação, que trouxe no ano 
passado pela primeira vez os núme-
ros sobre a presença da iniciativa 
privada no saneamento, foi atuali-
zada e estará disponível em breve 
no site da ABCON e SINDCON 
(www.abconsindcon.com.br).

O Panorama apresenta exemplos 
de experiências bem-sucedidas entre 
as concessionárias que fazem parte do 

SINDCON, nas áreas de gestão, ga-
rantia de água à população e preserva-
ção de recursos hídricos. 

Esses relatos são alguns exemplos 
de como o segmento privado pode co-
laborar para o saneamento brasileiro, 
tanto de forma imediata, com soluções 
apropriadas para o combate à crise hí-
drica, quanto a médio e longo prazos, 
como alternativa para a universaliza-
ção dos serviços de água e esgoto.    

A publicação traz ainda os resulta-
dos atualizados do SPRIS – Sistema 
de Informações do Segmento Privado 

Raio X do
segmento privado

do Setor Saneamento. O SPRIS é um 
conjunto de indicadores que reúne da-
dos entre as concessionárias privadas 
para mostrar como elas estão evoluin-
do em alguns dos tópicos mais rele-
vantes da gestão dos serviços de sane-
amento, tais como índice de perdas, 
índice de esgoto tratado, tarifa média, 
investimento médio por ligação de 
água e esgoto, entre outros. 

O Panorama lista também todas 
as concessões privadas de saneamento 
em operação no Brasil, divididas con-
forme seu grupo controlador.

Este ano, teremos uma versão 
reduzida do Panorama, com um re-
sumo da versão integral. Essa versão 
pocket do Panorama será lançada em 
junho, em São Paulo.
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Realizado a cada três anos, o Fórum Mundial da Água é o maior 
evento do mundo sobre soluções políticas, técnicas e econômicas 
para os problemas relacionados ao uso sustentável dos recursos hí-
dricos. Em 2018, será a vez de o Brasil receber este Fórum, que, 
finalmente, chega ao Hemisfério Sul, em sua oitava edição.

A ABCON e o SINDCON integram a Seção Brasil do Conse-
lho Mundial da Água. Nossos representantes têm participado dos 
preparativos para o Fórum no Brasil, atuando ao lado de outras en-
tidades para construir uma agenda positiva para o evento. À frente 
dos trabalhos está o presidente do Conselho Mundial da Água, o 
professor brasileiro Benedito Braga, com a coordenação de Ricardo 
Medeiros Andrade, diretor da ANA – Agência Nacional de Água.  

Para o Brasil, realizar o Fórum aqui é uma grande conquista e 
um feito importante para o país, que possui, de um lado, muitos ma-
nanciais, e, de outro, o desafio de gerenciar seus extensos recursos 
de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente.

Brasil se prepara 
para o Fórum 
Mundial da Água 
em 2018

O evento em 2015 

Em abril, o mundo discutiu o tema 
“Água para o nosso futuro”. A Coréia 
do Sul foi a sede do 7º Fórum Mun-
dial da Água. 
A ABCON esteve representada no 
evento pelo presidente executivo, 
Roberto Muniz. Por intermédio de 
uma publicação da Aquafed - The 
Internacional Federation of Private 
Water Operators, a entidade divul-
gou algumas das boas iniciativas 
brasileiras realizadas pela iniciativa 
privada, como o projeto de produção 
de água da CAB Águas do Agreste 
para o sertão alagoano; a adoção 
da tecnologia de biodigestores pela 
concessionária Águas do Impera-
dor, em Petrópolis; o programa de 
redução de perdas da concessio-
nária Águas Guariroba, em Campo 
Grande; e o compromisso com a 
preservação dos recursos hídricos 
com o projeto de reúso da SESAMM, 
concessão parcial de tratamento de 
esgoto de Mogi Mirim.

Associados da ABCON e do SINDCON recebem o presidente e o diretor executi-
vo da Aquafed, Mamadou Dia e Thomas Van Waeyenberge, em reunião preparatória 
para o Fórum Mundial da Água no Brasil
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/ Recursos Humanos

Você já deve ter visto filmes ou 
programas retratarem personagens 
que “fazem qualquer negócio” para 
chegar às posições mais altas nas 
empresas. Pois é, esse “vale tudo” 
é algo que precisa ficar restrito à 
ficção. De acordo com o Professor 
Luiz Almeida Marins Filho, consul-
tor especializado em Recursos Hu-
manos e presidente da Anthropos 
– Antropologia Empresarial, o que 
conta mesmo são as atitudes de cada 
um no dia a dia e, principalmente, a 
sua dedicação ao trabalho.

Para o Professor Marins (é assim 
que ele é mais conhecido), o “segre-
do” para conquistar novas oportuni-
dades já está mais do que revelado. “O 
melhor a fazer é trabalhar com com-
prometimento, atenção aos detalhes 
e terminar tudo o que começar”, ex-
plica. “Fazendo isso, você já percorre 
mais da metade do caminho.”

Outra aliada de quem quer cres-
cer é a iniciativa. O professor co-
menta que também é importante que 
a pessoa esteja atenta a outras tare-
fas em que pode contribuir no dia a 
dia, e não ficar apenas “presa” às suas 
funções. “A pessoa precisa se mostrar 
disposta a andar o ‘quilômetro extra’ 
e ir além daquilo que é próprio do 
seu cargo”, orienta o consultor.

Trabalho bem feito e iniciativa 
são qualidades que atraem a atenção 
das empresas e abrem portas para 
novas oportunidades. “Uma pessoa 
que trabalhe bem e seja confiável 
acabará sendo percebida pelas che-
fias e a promoção virá”, afirma Ma-
rins. “Ser promovido é consequência 
da prática dos bons comportamentos 
profissionais durante o trabalho”.

Na convivência com os colegas, 
mais importante que aprender a lidar 
com diferentes personalidades (che-
fes “ciumentos”, colegas desmotiva-
dos, pessoas que parecem querer só 
prejudicar, entre outras) é “driblar” 
a pretensão de querer se promover 
sem se dedicar. “Muita gente ima-
gina que seus diplomas sejam sufi-
cientes para vencer”, diz o professor. 
“Isso é uma grande ilusão, pois só é 
promovido quem faz e entrega”. 

Marins conclui destacando a im-
portância de que também as empre-
sas ofereçam oportunidades de cres-
cimento. “Empresas que favorecem 
o crescimento pessoal e profissional 
serão sempre valorizadas e isso fará 
com que elas consigam atrair os me-
lhores talentos”.

Especialista em Recursos Humanos, o Professor 

Marins fala sobre as atitudes que contribuem de ver-

dade com o crescimento profissional

“Normalmente se chama de carreira a 
corrida numa pirâmide empresarial, ou 
seja, como ser promovido até chegar ao 
topo. Por outro lado, quem só pensa em 
carreira é chamado de ‘carreirista’. E a re-
alidade tem provado que essas pessoas têm 
vida curta nas empresas. Ser promovido é 
uma decisão pessoal de cada um. Conheço 
pessoas que não querem cargos de chefia. 
Querem continuar como ‘colaboradores 
individuais’. Cabe a cada pessoa definir o 
seu limite, até onde quer chegar. E esse li-
mite está no seu conjunto de crenças e va-
lores, no que se deseja para a própria vida. 
Temos que lembrar ainda que a carreira 
é sempre um valor transitório. Os valores 
permanentes são: família, saúde, amizade 
e ética, entre outros. Quem joga todas as 
suas fichas em valores transitórios corre o 
risco de se arrepender. As pessoas preci-
sam compreender que são as ‘roteiristas’ 
de sua vida. Quando elas se vendem pelo 
dinheiro ou pelo poder, normalmente pa-
garão um preço alto no futuro. Um dia, a 
carreira acaba”.

Professor Marins
Especialista em Recursos Humanos

Valores mais importantes

Principal responsável 
por sua carreira: você
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/ Na Rede

A concessionária Prolagos recebeu a 
primeira edição da revista Canal SINDCON 
e agradeceu a iniciativa nas redes sociais. 
“Agora nossos colaboradores ficarão 
melhor informados sobre as novidades do 
setor, oportunidades, campanhas e muito 
mais” foi o recado da empresa.

O SINDCON inaugurou sua página no Face-
book. O objetivo é utilizar a rede social para 
integrar todos que participam das operações 
privadas no saneamento e levar a público 
alguns dos assuntos mais relevantes do 
segmento. Participe. Procure nossa página 
no endereço:  
facebook.com/sindconnacional. 

Couersera é uma das mais importantes 
plataformas de cursos online gratuitos 
do mundo. Foi criado pelas universidades 
norte-americanas de Stanford, Princeton, 
Michigan e Pensilvânia, e hoje reúne cerca 
de 90 instituições de relevância mun-
dial. São oferecidos cursos gratuitos em 
diversas áreas do conhecimento. Desde 
2013, o conteúdo tem sido traduzido para o 
português, facilitando o uso por estudantes 
brasileiros.
www.coursera.org

Fruto da parceria entre o Centro de Estudos 
em Sustentabilidade da Escola de Adminis-
tração de Empresas da Fundação Getúlio 
Vargas e jornalistas independentes, a 
revista impressa Página 22 vem se consoli-
dando como um fórum de debates aberto a 
todas as partes envolvidas e interessadas 
nas questões de inovação e sustentabili-
dade – e no legado que deixaremos para 
as futuras gerações. Vale a pena curtir a 
página no Facebook:
www.facebook.com/pagina22.

A ANA realiza capacitações para as entida-
des que compõem o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIN-
GREH) e para toda a sociedade brasileira. O 
objetivo dos cursos do EAD ANA é estimular 
a conservação e o uso sustentável da água, 
além da participação cidadã na implemen-
tação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos. Em 2014, a agência capacitou mais 
de 22 mil pessoas. Para 2015, a expectativa 
é bater este recorde. Saiba mais no Portal da 
Capacitação da ANA.
http://eadana.hospedagemdesites.ws

O programa Jovens Profissionais de Sanea-
mento - JPS da ABES (Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Ambiental) tem 
como missão “ser um programa de desen-
volvimento contínuo para jovens profissio-
nais do setor saneamento ambiental, bus-
cando satisfazer as necessidades presentes 
e futuras do setor” e como visão “tornar-se 
um programa de referência e apoio à carreira 
dos jovens profissionais do setor saneamen-
to ambiental”. Acompanhe as atividades do 
programa na página do Facebook.
www.facebook.com/abes.jps

De 4 a 6 de agosto acontece em São Paulo 
a Fenasan, Feira Nacional de Saneamento 
e Meio Ambiente. O evento terá um con-
gresso paralelo em que será discutida a 
crise hídrica e suas consequências. No ano 
passado, a Fenasan reuniu 19 mil pessoas e 
248 estandes. 
http://www.fenasan.com.br
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/ Antena

A história da gota d’água
Apanhada em uma chuva, 
uma gota de água na ponta 
de uma folha cai e logo se 
transforma em uma poça. Ri-
camente ilustrado e cheio de 
poesia, este livro infantil do 
escritor Domingos Pellegrini 
é recomendado para estimu-
lar na criança a percepção da 
água na natureza. A editora é 
a Geração.

Bebel, a gotinha que caiu 
do céu
Bebel mora na nuvem mais 
branca do céu, mas de repente 
outras gotas resolvem se mu-
dar para o seu lugar solitário 
e a vida da pequena gotinha 
muda completamente. O livro 
infantil de Patrícia Engel Sec-
co estimula a reflexão sobre 
as etapas do ciclo da água. 
Editado pela Melhoramentos.

Chuvinha é tudo de bom!
Outro livro de Patrícia Engel 
Secco, editado pela Melhora-
mentos. A obra conta a histó-
ria de Duda, uma menina que 
adora falar com as plantas e 
os bichos do jardim. Um dia, 
Dona Semente reclama da po-
luição da terra, da água e do 
ar, então Duda decide ajudar 
a diminuir a quantidade de lixo 
no planeta. 

SINDCON
indica

Atlas da ANA 

O SINDCON está apoiando um 
levantamento inédito da ANA 
(Agência Nacional das Águas), 
o Atlas Brasil de Despoluição 
das Bacias Hidrográficas: Trata-
mento de Esgotos Urbanos, uma 
parceria da Agência com o Mi-
nistério das Cidades e o Banco 
Mundial no âmbito do Programa 
de Desenvolvimento do Setor 
Água - Interáguas. 
O objetivo do estudo é analisar 
os sistemas de esgotamento sa-
nitário de todas as sedes muni-
cipais do país, e a proposição de 
ações em obras de coleta e tra-
tamento de esgotos, com foco 
na proteção dos recursos hídri-
cos, no seu uso sustentável para 
diluição dos efluentes e na racio-
nalização dos investimentos.

O Sindcon estará de 04 a 
07 de outubro de 2015 no 
28º Congresso Brasileiro 
de Engenharia Sanitária 
e Ambiental, que acon-
tece no Rio de Janeiro e 
em paralelo à 12ª Fitabes 
- Feira Internacional de 
Tecnologias em Sanea-
mento Ambiental, num 
estande de 45 m². 
http://www.fitabes.com.br/

O Rio de Janeiro está 
completando 450 anos. 
Além da praia, a Cida-
de Maravilhosa tem óti-
mos programas, como a 
Floresta da Tijuca. Para 
quem gosta de samba, a 
dica é ir a um dos ensaios 
para o próximo carnaval. 
Entre as escolas que cos-
tumam ensaiar aos do-
mingos estão a Salgueiro, 
a Vila Isabel e a Unidos da 
Tijuca.

Por falar na capital flumi-
nense, o festival Rock´n 
´Rio completa 30 anos 
em 2015. A abertura 
acontece no dia 18 de se-
tembro. Destaque para a 
banda Queen, que retor-
na com três integrantes 
originais ao Brasil exata-
mente três décadas após 
ser o maior destaque 
do primeiro Rock´n´Rio. 
Mais informações em 
www.rockinrio.com.
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