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COM A PALAVRA
Mário Pino Neto, do movimento 
Menos Perda, Mais Água 

TECNOLOGIA
SINDCON promove curso sobre 
aproveitamento energético do 
biogás em Ribeirão Preto

SUSTENTABILIDADE
Conheça iniciativas sustentáveis 
das concessionárias privadas, 
começando pelos biodigestores da 
Águas do Imperador

As duas entidades que reúnem os colaboradores da iniciativa 
privada atuantes no saneamento relembram conquistas importantes 

e apontam para novos avanços do setor, com o lançamento do 
Panorama da Participação Privada no Saneamento 2016

Fazendo história
SINDCON e ABCON comemoram 15 e 20 

anos, respectivamente





/ Editorial

As mudanças que se apresentam 
no cenário político e econômico do 
Brasil nos obrigam a tomar decisões 
e rever nossas metas, para atingirmos 
os objetivos de nossas organizações, 
sejam elas empresas ou associações de 
caráter público ou privado.

Há quatro anos, o SINDCON e 
a ABCON consolidaram um pro-
cesso conjunto e passaram a atuar de 
acordo com um planejamento estra-
tégico unificado, para o qual foram 
considerados os entraves e os mitos 
que cercam a atividade da iniciativa 
privada. Consequentemente, dessas 
ponderações surgiram as ações que 
deveriam nortear o procedimento 
das entidades.

A partir desse planejamento, algo 
inédito na história das entidades, o 
SINDCON realizou muitas con-
quistas. Não foram poucas as reali-
zações nesses últimos anos: consoli-
damos o ENA – Encontro Nacional 
das Águas, lançamos o Prêmio Sus-
tentabilidade, formamos comitês 
temáticos que proporcionaram o 
compartilhamento de informações 
entre os associados e apoiaram a 
direção na tomada de decisões; in-
serimos o Sindicato em importantes 
fóruns relacionados à agua e ao es-
gotamento sanitário, junto a órgãos 
públicos e privados; realizamos en-
contros, promovemos qualificação 
profissional, construímos novos ca-
nais de comunicação e criamos in-
dicadores próprios para referenciar 
nossa atividade.

A despeito de todas essas ini-
ciativas, se passaram quatro anos. 
É chegada a hora de retomarmos a 
discussão em torno de nossos obje-
tivos. Portanto, ainda neste 2016, o 
SINDCON e a ABCON recomeçam 
os trabalhos para o nosso próximo 
planejamento estratégico, referente 
ao quadriênio 2017 -2020.

Algumas questões de fundamental 
importância surgem nesse momento: 
Em que patamar se encontra a inicia-
tiva privada que atua no setor? Avan-
çamos em quais quesitos? Onde estão 
os obstáculos ainda a serem supera-
dos? Qual é a percepção que os ou-
tros atores do saneamento possuem 
de nossa atuação?

Tudo isso nos perguntamos hoje, 
quando o cenário indica que final-
mente o saneamento será admitido 
como prioridade em nossa agenda 
política e econômica.

O Planejamento Estratégico tam-
bém serve como norte para a ação de 
suas empresas afiliadas, no sentido de 
salvaguardar a participação de todos, 
de forma competitiva e saudável. 

Assim, estamos todos envolvidos 
na construção desse novo Planeja-
mento. A participação de associados, 
colaboradores e equipe das duas enti-
dades será fundamental para aprofun-
darmos essas questões que se apre-
sentam e merecem nossa atenção.

Somente assim seguiremos acer-
tando e contribuindo, de maneira 
efetiva, para o desenvolvimento do 
saneamento no país.

Renovar é 
preciso
ALEXANDRE LOPES
Presidente do SINDCON
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/ Carta Editorial

O SINDCON está comemorando 
15 anos. Parte dessa celebração aconte-
ceu em junho, quando a entidade lan-
çou, em São Paulo, ao lado da ABCON, 
a terceira edição do Panorama da Parti-
cipação Privada no Saneamento.

A partir dos dados publicados no 
anuário, ficamos sabendo que as con-
cessionárias privadas que atuam no se-
tor estão presentes em 316 municípios. 

De 2015 para cá, tivemos a chega-
da das concessionárias privadas às se-
guintes cidades: Divinópolis e Pará de 
Minas (MG), Paranatinga (MT), São 
João de Meriti (RJ), Buritis, Pimenta 
Bueno, Ariquemes e Rolim de Moura 
(RO), Timon (MA), Penha e Cambo-
riú (SC), Holambra, Paraibuna e San-
ta Rita do Passa Quatro (SP).  

Assim, o mapa da população aten-
dida por concessionárias ligadas ao 
SINDCON aumenta e, com isso, 
novos profissionais se incorporam 
ao universo de gente compromissada 
com o futuro do saneamento no país.

Os bons resultados apresentados 
pelo Panorama são fruto da compe-
tência que os recursos humanos de 
nossas concessionárias apresentam, 
seja no planejamento, gestão, opera-
ção e execução das obras e serviços 
públicos de água e esgoto.

Muito dessa expertise se origina 
nos esforços constantes de nossas as-
sociadas em proporcionar a seus co-
laboradores as melhores condições de 

desenvolvimento e qualificação. E o 
SINDCON, que surgiu para fomen-
tar a alta performance, a evolução tec-
nológica e a qualidade de gestão dos 
serviços entre as concessionárias pri-
vadas, também contribui para a capa-
citação profissional do segmento, ao 
oferecer regularmente cursos abertos 
a todos os associados sobre diferen-
tes áreas afetas ao nosso negócio, tais 
como tecnologia, governança corpo-
rativa e comunicação.

Enfim, estamos fazendo a diferença 
e mostrando que os 9.500 profissionais 
que atuam em nossas empresas são fun-
damentais para o bem-estar de muitas 
pessoas – mais precisamente 31,1 mi-
lhões de brasileiros beneficiados com 
nossos serviços, de acordo os números 
atualizados do Panorama 2016.

Por fim, gostaria de lembrar que o 
SINDCON incentiva o compartilha-
mento das boas experiências que nos-
so segmento já possui após esses últi-
mos 15 anos. Em 2017, por exemplo, 
teremos a segunda edição do Prêmio 
Sustentabilidade, que distingue nos-
sas iniciativas profissionais voltadas 
para o saneamento. 

É mais uma oportunidade de evi-
denciarmos, entre a sociedade, as 
conquistas que fizeram do segmento 
privado uma realidade muito positiva 
para todos os brasileiros que desejam 
um país com mais saúde, mais “Cida-
des Saneadas”.

Somos uma 
realidade
EDUARDO BORTHOLOSI CERQUETANI
Conselheiro Fiscal do SINDCON

5 |  CANAL SINDCON



/ Capa

História de 
compromisso com 
o saneamento

Foi em clima de festa e união que o SINDCON e a 
ABCON deram início às comemorações de seus aniversários.

Este ano, o SINDCON chega aos 15 anos, e a ABCON, 
fundada em 1996, celebra duas décadas de atuação. 

A dupla celebração começou com uma homenagem aos 
ex-presidentes das entidades, realizada durante o lança-
mento do anuário Panorama da Participação Privada no 
Saneamento, em São Paulo.  

E foi durante a apresentação do Panorama, que contou 
com a presença de mais de 100 pessoas, que tivemos uma 
clara percepção do quanto o segmento representado pela 
iniciativa privada no saneamento é importante. 

O evento reuniu associados, empresários e executivos do 
setor, além do Secretário Nacional de Saneamento, Alceu 
Segamarchi Jr; do prefeito de Araçatuba, Carlos Hernandes, 
e também dirigentes dos bancos de fomento e parceiros.

Com quase 100 páginas, o Panorama causou grande im-
pacto no público presente, na imprensa, nas concessioná-
rias e no setor em geral. Segundo a publicação, a iniciativa 
privada no saneamento atende hoje a 5% dos municípios 

brasileiros (316 cidades). A população beneficiada direta ou 
indiretamente pelas concessionárias privadas é de 31,1 mi-
lhões de pessoas. São 258 contratos, e 73% dos municípios 
atendidos são de pequeno porte.

O investimento total contratado por essas operações 
é de R$ 33,18 bilhões, dos quais R$ 12,57 bilhões estão 
previstos para serem aplicados até 2019. Apesar de aten-
der direta ou indiretamente apenas 15% da população, 
a iniciativa privada já é responsável por 20% dos inves-
timentos anuais no saneamento. Em 2014, as concessio-
nárias privadas investiram R$ 2,5 bilhões, enquanto o 
investimento total do setor foi de R$ 12,2 bilhões, de 
acordo com o SNIS (Sistema Nacional de Informações 
sobre o Saneamento).

São números que crescem a cada ano e mostram que 
o trabalho das concessionárias privadas se torna cada vez 
mais essencial para a evolução do saneamento no país. 

Números que fazem parte de uma trajetória de com-
promisso pelo saneamento para todos. 

E é um pouco dessa história que apresentamos a seguir.

Paulo Roberto Oliveira
Presidente GS Inima Brasil

Alceu Segamarchi Jr.
Secretário Nacional do Saneamento

Roberto Muniz
Senador

6 |  CANAL SINDCON



Modalidades de contratos:

Concessões Plenas: 133
Concessões parciais: 28
PPP´s: 15
Locação de Ativos: 3
Subdelegação: 1

Outras modalidades:

Assistência Técnica: 78
Investimentos previstos até o final dos 
contratos:
R$ 33,18 bilhões comprometidos
(nos 258 contratos)
Investimentos realizados desde o início
das operações até 2014:
R$ 9,04 bilhões já realizados (1995/2014)
Investimentos previstos de 2015 até 2019:
R$ 12,57 bilhões

Alexandre Lopes
Presidente do SINDCON

Carlos Hernandes
Prefeito de Araçatuba

Roberto Muniz
Senador

PRINCIPAIS NÚMEROS DO PANORAMA 2016

População beneficiada pelos
operadores privados:
31,1 milhões
(em 316 municípios)

Perfil dos municípios:
73% são pequenos, com até 
50.000 habitantes

Número de contratos:
258 contratos
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/ Capa/ Capa

Éramos 11

Ao ser criada em 1996, a ABCON 
possuía 11 associados. “Cabíamos 
numa Kombi”, brinca o primeiro pre-
sidente da entidade, Marco Antonio 
Botter.

Hoje, a ABCON e o SINDCON 
possuem  120 empresas associadas e 
um histórico de luta em prol do for-
talecimento da presença da iniciativa 
privada no saneamento. Daquele início 
até aqui, houve uma grande movimen-
tação no setor, e a ABCON sempre 
batalhou para legitimar a participação 
da iniciativa privada na prestação de 
serviços de água e esgoto, assumindo 

posição em defesa da cooperação e do 
ambiente propício à ampliação de in-
vestimentos, o que beneficia a toda a 
população brasileira. 

Em 2001, com a criação do 
SINDCON, o segmento privado ga-
nhou maior capacidade para fomentar 
a alta performance, a evolução tecno-
lógica e a qualidade de gestão dos ser-
viços entre as concessionárias privadas.

Um filme, preparado especialmen-
te para o lançamento do Panorama, 
reuniu os principais momentos da 
ABCON e SINDCON, seus compro-
missos, suas bandeiras, suas conquistas.

Presidentes, ex-presidentes e diretores das duas entidades se reúnem para um registro da data comemorativa
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Fóruns do saneamento: a ABCON 
participa, desde a sua criação, dos 
grandes fóruns de discussão sobre 
saneamento, tais como o Conselho 
das Cidades, o Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos e demais 
comissões no âmbito federal, além 
de conselhos estaduais, comitês 
de bacia, órgãos de defesa do meio 
ambiente, entre outros. 

Plansab: a ABCON participou ativa-
mente da construção do Plansab 
– Plano Nacional de Saneamento 
Básico, levando contribuições 
importantes para a elaboração 
do documento que determina as 
diretrizes do setor para os próximos 
20 anos.

Lei do Saneamento: outra atuação 
fundamental foi realizada durante 
a elaboração dos projetos que 

resultaram na Lei 11.447, em 2007, 
a chamada Lei do Saneamento, 
marco regulatório para a atividade 
da iniciativa privada dedicada ao 
setor. Um trabalho que durou uma 
década, de 1997 até a publicação 
da legislação.

ENA: promovido pelo SINDCON, o 
Encontro Nacional das Águas já 
conta seis edições e se tornou um 
grande fórum de discussão de al-
ternativas para o avanço do sanea-
mento. Em 2016, recebeu centenas 
de inscrições e proporcionou, de 
um lado, o debate sobre o futuro 
do setor e, de outro, a capacitação 
dos profissionais que atuam nas 
concessionárias privadas.

Prêmio Sustentabilidade: iniciativa 
do SINDCON dedicada à visibilida-
de e ao reconhecimento de seus 
associados e do segmento privado, 
que, a cada dois anos, distingue 
iniciativas profissionais voltadas 
para o saneamento.

Como membro da seção Brasil do Conselho Mundial da Água, a ABCON está 
envolvida com a preparação do próximo Fórum Mundial da Água – Rumo a Brasília 
2018, evento internacional de grande importância para o setor, que será realizado 
pela primeira vez no Hemisfério Sul.

A ABCON também é filiada à Aquafed - International Federation of 
Private Water Operators, que reúne entidades e companhias privadas de 
saneamento de todo o mundo. Além disso, as entidades brasileiras pro-
movem acordos de cooperação e intercâmbio técnico paralelos com 
associações de saneamento de outros países, como os já firmados 
com Portugal, Colômbia e África do Sul.

Pesquisas e banco de dados: 
articulados com o SNIS (Sistema 
Nacional de Informações sobre Sa-
neamento), a ABCON e o SINDCON 
publicam anualmente o SPRIS (Sis-
tema de Informações do Segmento 
Privado do Setor de Saneamento), 
com o qual atualizam permanen-
temente seus bancos de dados 
sobre o desempenho das conces-
sionárias privadas. O SPRIS integra 
a publicação anual Panorama da 
Participação Privada no Saneamen-
to, que é hoje uma referência de 
informação sobre nossa atividade, 
incluindo a relação atualizada de 
todos os contratos de concessões 
do segmento vigentes no país.
 
Comitês Temáticos: fóruns inter-
nos de discussão e intercâmbio de 
experiências, os comitês funcionam 
no âmbito da ABCON e SINDCON, 
elaborando  pesquisas, e perma-
nentes debates técnicos.

CONHEÇA ALGUNS DESSES
MOMENTOS HISTÓRICOS:

E o futuro?
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Com o tema “Uma realidade ao alcance do Brasil”, o 
Panorama 2016 trouxe nesta edição uma novidade: o perfil 
de 11 municípios atendidos pela iniciativa privada no sa-
neamento e que foram considerados “Cidades Saneadas”. 

Araçatuba (SP), Barra do Garças (MT), Campo Grande 
(MS), Campos (RJ), Guará (SP), Jundiaí (SP), Matão (SP), 
Niterói (RJ), Primavera do Leste (MT), Ribeirão Preto 

/ Cidades Saneadas

Cidades Saneadas: 11 exemplos 
retratados no Panorama

(SP) e Votorantim (SP) foram retratadas com gráficos, fo-
tos e entrevistas de autoridades, em sua maioria prefeitos, 
além de depoimentos da comunidade.

Confira a seguir porque essas cidades mereceram desta-
que entre as Cidades Saneadas atendidas pela iniciativa pri-
vada, e o que dizem aqueles que trabalham nas operações 
das concessionárias nesses municípios.

Araçatuba 

Com índices próximos da universalização, o município decidiu, a partir do 
Plano Municipal de Saneamento, que seria necessário contar com a iniciativa 
privada para que os serviços acompanhassem o desenvolvimento da cidade. O 
investimento em tecnologia permitiu que a cidade não sofresse os efeitos da 
crise hídrica.

“Fiquei muito orgulhoso em ver nossa Araçatuba ser reconhecida pela ABCON como 
exemplo de saneamento no país. Trabalhamos com muita seriedade, garantindo os in-
vestimentos necessários à boa qualidade dos serviços que prestamos, sempre com transpa-
rência e respeito aos usuários e ao Meio Ambiente. Somos engajados em provar o quanto 
a experiência da parceria entre a iniciativa privada e o poder público pode ser positiva 
para o desenvolvimento dos municípios. Sermos escolhidos como uma das Cidades Sane-
adas foi uma grande honra para todos nós”.

Cláudio Mendes, gerente jurídico da Samar 

Barra do Garças 

A entrada da iniciativa privada está permitindo à cidade melhorar seus índi-
ces de esgoto tratado. Metas estão sendo antecipadas e a previsão é atingir 90% 
de tratamento em 2020.

“Esta colocação demonstra o comprometimento da concessionária em realizar um 
serviço de qualidade, que reflete na satisfação dos nossos usuários. É muito gratificante 
fazer parte deste resultado de sucesso!”

Clodoaldo Messias Marinho, Operador de ETA da Águas de Barra do 
Garças
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Campo Grande

É um dos maiores investimentos da iniciativa privada no setor. Em pouco 
mais de 15 anos, já foram injetados R$ 800 milhões na ampliação do sistema. 
Isso permitiu que a cidade atingisse a universalização dos serviços de água. Ou-
tros R$ 800 milhões serão investidos para  universalizar o tratamento de esgoto, 
que hoje já atinge 80% da cidade.

“Acreditamos que Campo Grande seja um exemplo de cidade que busca a universa-
lização dos serviços de saneamento da forma correta”

José João Fonseca, presidente da Águas Guariroba

Campos dos Goytacazes

A cidade deve atingir a universalização de água e esgoto em 2019. A pre-
sença da iniciativa privada permitiu que a prefeitura, ao delegar a concessão de 
saneamento, pudesse concentrar investimentos em outras áreas essenciais ao 
meio ambiente, como a drenagem, a ampliação da coleta seletiva, o recolhimen-
to e o descarte do lixo hospitalar.

“A publicação da ABCON confirma com vários exemplos, entre eles o nosso município 
de Campos dos Goytacazes, como a iniciativa privada está correspondendo à confiança da 
população e dos governantes, avançando o saneamento em pontos tão distintos do país, 
garantindo e antecipando, em prazos recorde, mais qualidade de vida aos moradores e 
infraestrutura para comércio, indústria e prestadores de serviço”

Juscélio Azevedo, superintendente da Águas do Paraíba 

Guará

Faz parte do seleto grupo de municípios brasileiros que possuem 100% de 
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.  Essa universalização tem 
reflexos positivos óbvios como a ótima qualidade da água, a satisfação da popu-
lação com o serviço e a valorização do custo do serviço de água.               

“O saneamento básico é um grande passo para a qualidade de vida dos munícipes. 
Fazer parte desta história junto com a concessionária é motivo de satisfação e orgulho. 
Saber que estamos cuidando do nosso meio ambiente nos faz ter a certeza de que o futuro 
das próximas gerações estará garantido.”

Amanda Teixeira, supervisora de unidade da Águas de Guará
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/ Cidades Saneadas

Jundiaí 

Passou a contar com a iniciativa privada no tratamento de esgoto (concessão 
parcial). Dois anos após o contrato assinado, foi inaugurada uma estação de tra-
tamento que resolveu o problema, e hoje a cidade é referência em saneamento 
na região (muito procurada por empreendimentos na área industrial, por sua 
proximidade com São Paulo). A Cetesb sinaliza até que é possível tornar o rio 
Jundiaí ainda mais limpo e enquadrá-lo em outra categoria.

“Acreditamos que o sucesso do saneamento no município de Jundiaí é resultado da im-
portância dada a esta matéria no planejamento estratégico municipal nas últimas décadas 
e da participação competente da iniciativa privada. Temos muito orgulho em atuar neste 
setor numa cidade onde saneamento é diretamente relacionado à qualidade de vida.”

José Augusto Aguiar, coordenador de operação da CSJ

Matão 

A concessionária privada começou a atuar em 2014 e, em 2015, a cidade 
anunciou a universalização dos serviços de saneamento. A antecipação de pro-
jetos permitiu que Matão alcançasse uma situação privilegiada no cenário bra-
sileiro e contribuiu de maneira decisiva para a preservação de seus mananciais e 
do Aquífero Guarani, que abastece a região.

 
“Tenho 18 anos de atuação profissional na área de saneamento básico e, ao longo des-

te período, trabalhei em 25 cidades.  Matão, entretanto, é a primeira cidade que durante 
a minha estadia alcançou 100% de água e 100% de esgoto coletado e tratado. Como 
profissional, atingir esta meta me deixa muito orgulhoso e, sobretudo, confiante de que 
alcançar a universalização é um objetivo possível a outras cidades também”

Marcos de Araújo, gerente comercial da Águas de Matão (à direita na 
foto, ao lado do prefeito de Matão)

Niterói 

O município se tornou emblemático, por estar ao lado do Rio de Janeiro e ter 
índices muito mais favoráveis do que a capital do estado no saneamento. Recente-
mente, a concessão privada foi motivo de matéria no New York Times, que retratou 
Niterói como um exemplo do que poderia ser feito no saneamento para a Olimpí-
ada. Bem diferente de quando a concessão foi definida, há duas décadas, a iniciativa 
privada assumiu sob um clima de muita desconfiança entre a população.  

“É muito gratificante saber que Niterói foi um dos municípios escolhidos pela 
ABCON como Cidade Saneada. Sabemos da nossa relevância na sociedade e, por isso, 
nos empenhamos ao máximo para superar as dificuldades. Buscamos proporcionar aos 
munícipes uma excelente qualidade de vida. Receber esse título reforça que estamos no 
caminho certo.”

Philippe Araújo, coordenador de operações de Esgoto da Águas de Niterói
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Primavera do Leste 

Apesar de ser uma cidade “jovem”, com apenas 30 anos de existência, Pri-
mavera está em um processo de crescimento acelerado e já dobrou de tama-
nho. Com relação ao saneamento, atinge altos índices de distribuição de água 
(100%) e coleta e tratamento de esgoto (72%). 

“Ter Primavera do Leste como uma das Cidades Saneadas é muito gratificante para 
toda a equipe, porque mostra o resultado de anos de trabalho e comprometimento. Cada 
colaborador sabe que está colaborando com o crescimento e o futuro da cidade. Levamos a 
todos água tratada, qualidade de vida, saúde e desenvolvimento humano.” 

Tadeu Bezerra, supervisor de operações da Águas de Primavera

Ribeirão Preto

Foi a pioneira em conceder os serviços de coleta e tratamento de esgoto, em 
1995.  A concessão foi prorrogada até 2033, graças aos bons resultados. A cidade 
é considerada uma das melhores do Brasil em saneamento. Prefeitos de outros 
municípios visitam Ribeirão Preto para entender como funciona a parceria com 
a iniciativa privada.

“É com muito orgulho que podemos falar que a Ambient, uma das pioneiras na con-
cessão de serviços privados em saneamento, trabalha com o compromisso de melhorar a 
qualidade de vida de toda a população do município, e ainda tem como meta a inovação 
dos seus serviços. Como exemplo, é a primeira estação de tratamento de esgotos de grande 
porte a gerar energia elétrica por meio do biogás produzido pelo tratamento de efluentes.”

Felix Antonio de Moura, Gerente de Operações

Votorantim 

A iniciativa privada viabilizou investimentos que não estavam sendo reali-
zados pela autarquia local. Assim, a prefeitura pôde destinar recursos a outras 
áreas que também são prioritárias. Ao assumir, a concessionária privada reduziu 
as tarifas.

“Para nós, colaboradores de Águas de Votorantim, é uma satisfação e um orgulho 
muito grande termos Votorantim entre os destaques do Panorama de 2016. Isso nos 
mostra que estamos no caminho certo e nos estimula a continuar trabalhando com dedi-
cação, seriedade e profissionalismo, atingindo as metas estabelecidas e contribuindo para 
o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.” 

Alex Macedo, superintendente da Águas de Votorantim
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/ Com a palavra
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O custo com a perda física de água no sistema é grande. Calcula-se que 
a cada ano são jogados fora o equivalente a R$ 8 bilhões, devido a falhas 
no sistema de distribuição de água.

A cada ano, 6,5 bilhões de m³ de água são desperdiçados nos sistemas 
de distribuição urbanos em todo o país. Isso representa, aproximada-
mente, 39% de toda a água produzida para o consumo no Brasil. Para 
reverter esse quadro, governo, sociedade civil organizada e o setor pri-
vado lançaram no final do ano passado em Brasília a campanha Menos 
Perda, Mais Água.

A ABCON e o SINDCON estão entre as mais de 40 organizações apoiado-
ras do movimento, que, inclusive, já destacou Piracicaba como exemplo 
e deve incluir também as cidades de Campo Grande e Limeira, ambas 
com concessão plena à iniciativa privada, em uma cartilha de boas prá-
ticas sobre o assunto.    

Nesta entrevista, Mário Pino Neto, coordenador do movimento na empre-
sa Braskem, fala sobre o propósito da iniciativa e como ela poderá contri-
buir para deixarmos de conviver com essas pesadas perdas no abasteci-
mento de água, que afetam a economia, a saúde e o meio ambiente.

Nosso entrevistado é gerente corporativo de desenvolvimento susten-
tável da Braskem, com mestrado em meio ambiente e graduação em 
engenharia mecânica. Possui 20 anos de experiência com atuação nos 
setores químico, petroquímico, óleo e gás e mineração, e já realizou 
qualificações na área de liderança transformadora e sustentabilida-
de no MIT - Massachusetts Institute of Technology, IMD - Institute for 
Management Development e UCAM - University of Cambridge.

Campanha mobiliza a 
sociedade

contra a 
perda de 

água
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O que é e no que consiste o movi-
mento “Menos Perda, Mais Água”?  
O Movimento pela Redução de Per-
das de Água na Distribuição é uma 
inciativa da Rede Brasil do Pacto 
Global das Nações Unidas, liderada 
pelas empresas Braskem e Sana-
sa. Seus principais objetivos são a 
criação de um amplo debate sobre 
as perdas de água nos sistemas 
de distribuição, com a participação 
de governos, sociedade civil e setor 
privado; e o engajamento de muni-
cípios previamente selecionados, 
com uma agenda de ordem prática 
focada no desenvolvimento de um 
programa contra perdas.
O Movimento pretende ser uma 
etapa preparatória para a adoção 
e monitoramento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
no Brasil, especialmente ODS 6, que 
aponta para “garantir a disponibili-
dade e manejo sustentável da água 
e saneamento para todos”, e ainda 
estabelece como meta até 2030 
“aumentar substancialmente a efi-
ciência do uso da água em todos 
os setores, assegurar retiradas sus-
tentáveis ao abastecimento de água 
doce para enfrentar a escassez de 
água e reduzir substancialmente 
o número de pessoas que sofrem 
com a escassez de água”.
Esses ODS foram lançados em se-
tembro do ano passado, durante a 
Assembleia Geral da ONU, e homo-
logados pelos 193 países-membros, 
inclusive o Brasil. 
A criação do Movimento surgiu da 
compreensão de que um dos gran-
des desafios para melhoria da efici-
ência da gestão da água no país é 
o enfrentamento da perda de água 
no sistema de distribuição urbano. 
Segundo recente estudo do Institu-
to Trata Brasil, o índice de perdas 
nacional é de 39%, o que representa 
cerca de 6,5 bilhões de m³ por ano, 
contabilizando R$ 8,0 bilhões em 
prejuízos para o Brasil. Enfrentar 

/ Com a palavra

essa realidade se faz urgente, espe-
cialmente pela busca por soluções 
para a crise hídrica pela qual passa-
mos, o que exige um esforço con-
junto de toda a sociedade.
O escopo do Movimento prevê o for-
talecimento dos conhecimentos so-
bre perdas por parte da população, 
a disseminação de boas práticas, 
capacitação de atores estratégicos,  
engajamento de organismos públi-
cos e a atuação dos municípios. 
O cronograma possui marcos im-
portantes, como as eleições muni-
cipais de 2016, e prevê a apresen-
tação dos primeiros resultados em 
2018, durante o Fórum Mundial da 
Água, que acontecerá no Brasil. A 
meta final é colaborar para um novo 
cenário brasileiro em 2030. 

Como o movimento pretende ace-
lerar o processo de redução de 
perdas até lá?
Temos três principais focos de atu-
ação: primeiro, promover um am-
plo debate com a participação de 
governos, sociedade civil e setor 
privado para engajar prefeituras e 
organizações com o Movimento, 
visando assegurar escala mínima 
de transformação; segundo, harmo-
nizar os cálculos de indicadores de 
perdas de água na distribuição, para 
permitir a comparabilidade de resul-
tados entre as cidades e o reconhe-
cimento das cidades que atingirem 
resultados satisfatórios no combate 
às perdas; e, por fim, disseminar boas 
práticas, conhecimentos e tecnolo-
gias e capacitar  atores estratégicos 
em instrumentos de financiamento 
e projeto de redes de distribuição de 
água, visando facilitar o acesso a re-
cursos financeiros para a implemen-
tação do  plano diretor de combate às 
perdas físicas, bem como garantir a 
qualidade dos projetos de engenharia.

Quando a iniciativa foi lançada?
O lançamento aconteceu no dia 25 

de novembro do ano passado, du-
rante o 21º Simpósio Brasileiro de 
Recursos Hídricos, em Brasília, com 
a presença do coordenador-residen-
te do Sistema Nações Unidas e re-
presentante-residente do Programa 
das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD) no Brasil, Niky 
Fabiancic; do governador do Distrito 
Federal, Rodrigo Rollemberg; do pre-
sidente do Comitê Brasileiro do Pac-
to Global, André Gustavo Oliveira; do 
presidente da ANA, Vicente Andreu 
Grill; e do presidente da Sanasa, Arly 
de Lara Romêo. O evento contou 
ainda com o prefeito de Piracicaba, 
Gabriel Ferratto.

Quais foram as ações já realizadas? 
A primeira etapa do Movimento, pré-
via ao seu lançamento, foi de enga-
jamento. Trabalhamos visitando or-
ganizações, promovendo reuniões e 
ministrando palestras em seminá-
rios, fóruns e eventos Brasil afora. 
Importante destacar que, no lança-
mento, já contávamos com uma ci-
dade piloto, Piracicaba, experiência 
que denominamos ‘Cidade Trans-
formadora´. Os pilares agora traba-
lham acompanhando o desenvolvi-
mento do programa de redução de 
perdas de Piracicaba, hoje registra-
das em 50%, mas tendo como meta 
a redução para 25% até 2018. 
Pretendemos lançar em breve a Car-
ta Compromisso, uma carta na qual 
o candidato a prefeito se compro-
mete em se empenhar após eleito 
pela redução de perdas em sua ci-
dade. Ao mesmo tempo, trabalha-
mos na finalização de uma cartilha 
com as melhores práticas, na qual 
apresentaremos os casos de suces-
so das cidades paulistas de Campi-
nas e Limeira, Maringá, no Paraná, e 
Campo Grande, no Mato Grosso do 
Sul. A cartilha terá, inclusive, uma 
versão online. 
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Em 2018, teremos no Brasil o Fórum 
Mundial da Água. Até lá, o senhor 
acredita que o movimento já tenha 
bons resultados para apresentar?
Sim, em 2018 o Movimento pre-
tende reconhecer as melhores ini-
ciativas dos prefeitos que se com-
prometeram por meio da Carta 
Compromisso e se empenharam 
pela redução de perdas em suas 
cidades. Não será uma premiação, 
mas um reconhecimento pelo qual 
desejamos dar notoriedade às me-
lhores práticas, para que sirvam de 
exemplo. 

Além das cidades que o senhor já 
mencionou, há outros bons exem-
plos entre as concessões priva-
das, como o de Palestina, pequena 
cidade do interior paulista, onde o 
índice de perdas no sistema é de 
apenas 10% da água que distribui, 
algo que só países como Japão e 
Estados Unidos conseguem alcan-
çar. Diante desses números, como 
você avalia a participação da ini-
ciativa privada e suas concessio-
nárias nesse esforço de redução 
de perdas? 
Certamente, a iniciativa privada tem 
um papel muito importante nesta 
iniciativa, não apenas as de sane-
amento. Há empresas de tecnolo-
gia, por exemplo, que podem muito 
contribuir para este novo cenário. 
No entanto, é preciso entender que 
reduzir perdas é também uma ques-
tão de política pública, e que preci-
sa ser considerada relevante para 
o município. É preciso encorajar a 
sociedade a discutir o tema e cons-
cientizar os gestores públicos da 
sua importância. 

E entre o setor público, quais me-
didas merecem ser citadas?
A Sanasa, parceira no projeto, é um 
exemplo de empresa de economia 
mista que enfrentou o problema e 
conseguiu reduzir perdas de fatura-
mento em 20 anos.

Políticas Públicas: 
Promover e influenciar o debate; 
Engajar stakeholders; 
Conscientizar sobre a agenda com as esferas públi-
ca e privada, nacional e internacionalmente; 
Promover a boa governança.  

Narrativa: 
Definir a estratégia de comunicação;  
Construir base de aprendizados com outras inicia-
tivas; 
Usar comunicação como ferramenta de engaja-
mento do grupo.

Indicadores:
Cálculo e definição de objetivos e cenários para a 
redução de perdas; 
Desenvolvimento de diagnósticos com municípios; 
Coleta de casos de sucesso internacionais; 
Harmonização da metodologia.  

Soluções:
Capacitação de públicos estratégicos; 
Inovações: produtos e serviços; 
Instrumentos de financiamento.

Conheça os pilares do 
movimento “Menos 
Perda, Mais Água”:
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/ Iniciativas sustentáveis

As soluções oferecidas pelos bio-
digestores em Petrópolis (RJ) fizeram 
com que o trabalho da concessioná-
ria Águas do Imperador, empresa do 
Grupo Águas do Brasil, se tornasse 
referência internacional em sanea-
mento básico. Implantados em regi-
ões de topografia acidentada e ocu-
pações desordenadas, eles são a única 
solução para tratamento de esgotos 
nessas condições. 

Comitivas de outros estados e de 
países como Marrocos, França e Ale-
manha, além de integrantes do Banco 
Mundial, já visitaram essas unidades 
de tratamento, que se enquadram 
nos melhores modelos de sustenta-
bilidade e preservação ambiental. O 
décimo biodigestor da cidade entrou 
recentemente em operação.

Para a implantação das unidades, 
é realizado um trabalho de educação 
ambiental na região e, sempre que 
possível, é utilizada mão de obra lo-
cal em sua construção. Os filtros são 
compostos por milhares de pneus e 
garrafas PET, materiais altamente po-
luentes que são retirados da natureza 
e ainda ganham função despoluente. 
Não há cobrança de tarifa pelo trata-
mento de esgoto da região, e o biogás 
gerado é utilizado em creches e por 
moradores da própria comunidade.

Além disso, os biodigestores não 
consomem energia elétrica, tratam o 
esgoto no local onde ele é gerado e, 
ao final do processo, o efluente trata-
do é devolvido aos rios com até 85% 
de pureza em relação à carga orgâni-
ca inicial. Outro fator importante é o 

custo de implantação de um biodiges-
tor, que é cinco vezes menor do que 
de uma Estação de Tratamento de 
Esgoto convencional.

Através do tratamento biológico 
de dejeto humano com reciclagem de 
nutrientes e produção de biogás, os 
biodigestores são capazes de reduzir 
em até 70% a matéria orgânica. Aco-
plados a biofiltros e a zonas de raízes, 
aumentam sua capacidade na remo-
ção de carga orgânica, podendo che-
gar a 90% de eficiência.

Os biodigestores estão instalados 
em 10 bairros de Petrópolis: Quar-
teirão Brasileiro, Vila Rica, Córrego 
Grande, Vila Ipanema, Nogueira, Si-
méria, Bonfim, Independência, Mor-
ro do Gavião e Caxambu. 

Vale a pena conhecer!

Os Biodigestores da Águas do Imperador

Biodigestor da Vila Ipanema: um dos dez já instalados pela concessionária em Petrópolis, RJ

A partir desta edição, vamos apresentar algumas das iniciativas sustentáveis de nossas concessionárias: proje-
tos que respeitam o meio ambiente e a comunidade, e se incorporam de forma harmoniosa às boas práticas e à 
gestão integrada dos recursos hídricos.

Começamos com uma experiência que já ganhou reconhecimento internacional: os biodigestores da conces-
sionária Águas do Imperador, em Petrópolis, RJ.
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/ SiRI

Este ano, o Conselho Estadual de Saneamento (Conesan) de São Paulo pas-
sou por uma renovação. Como órgão consultivo e deliberativo, o Conesan auxi-
lia a definição e implementação da política estadual de saneamento básico no 
Estado de São Paulo. No dia 12 de julho, a ABCON participou de um encontro 
com a sociedade civil do Conselho para discutir os desafios para o contro-
le social do setor, conforme prevê a Lei Federal nº 11.445/2007. A ABCON 
também participou, no dia 27 de julho, da 6ª Reunião Ordinária do Conselho, 
ocasião em que novos Conselheiros foram empossados. Eduardo Berrettini 
(da Concessionária SAGUA – Guarulhos) representa a ABCON neste Conselho.

Ampliando a presença 
nos fóruns de saneamento

A partir do SiRI – Sistema de Representação e Integração 
Institucional, o SINDCON e a ABCON estão aumentando 
a participação de nosso segmento nos principais fóruns de 
saneamento do país.

Isso é importante para garantir que as propostas e suges-
tões das concessionárias privadas sejam ouvidas, contribuin-
do para que o segmento permaneça como grande indutor de 
renda e empregos.   

A ABCON passou a integrar o Conselho Estadual de Re-
cursos Hídricos de São Paulo (CRH-SP), representando a 
sociedade civil, usuários de recursos hídricos para abaste-
cimento público. O CRH-SP é composto por sete Câmaras 
Técnicas. Confira as atribuições de cada uma delas em 
www.sigrh.sp.gov.br/crh/oquesaocamarastecnicas.

A ABCON está acompanhando as atividades do CRH-SP, inte-
grando as Câmaras Técnicas do CRH como o CTAIJ (Assun-
tos Jurídicos) CTAS (Águas Subterrâneas) e CTCOB (Cobran-
ça pelo Uso da Água). A participação das concessionárias no 
Comitê de Bacia Hidrográfica é fundamental para a garantia 
da disponibilidade e da qualidade dos recursos superficiais 
e subterrâneos, o que reflete diretamente na qualidade do 
serviço de abastecimento de água. 
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/ Fórum Mundial da Água

Começou a
contagem 
regressiva

O Brasil vai sediar, em 2018, o Fórum Mundial da 
Água. E a iniciativa privada terá uma participação im-
portante neste encontro, que acontece de três em três 
anos e será realizado pela primeira vez em um país do 
Hemisfério Sul. 

O Fórum discute e encaminha proposições para o 
melhor uso dos recursos hídricos, em seus mais di-
versos usos, seja na agricultura, na indústria e, prin-
cipalmente, para o consumo humano.

Em 2018, Brasília espera receber 40 mil pessoas 
durante o Fórum, que apresentará o tema “Compar-
tilhando Água”.  

O assessor técnico da ABCON, Cesar Seara, par-
ticipou de evento preparatório ao Fórum (kick off 
meeting) na Capital Federal, e destacou a expecta-
tiva que já existe em torno desse grande encontro 
internacional. “O caráter complementar da iniciati-
va privada no saneamento, com sua capacidade de 
alavancar recursos financeiros e proporcionar maior 
flexibilidade e agilidade nos trâmites burocráticos 
na busca de soluções, além de seu elevado índice de 
profissionalização, certamente contribuirão e muito 
para o sucesso do Fórum”, comenta ele.

De acordo com o projeto Rumo a Brasília 2018, 
a programação do 8º Fórum Mundial da Água pre-
vê, até novembro de 2017, uma série de eventos no 
Brasil e outros países da América Latina, que pode ser 
acompanhada no Portal da ABCON e SINDCON 
(www.abconsindcon.com.br).
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/ RH

Desde 2007, o SINDCON pro-
move pesquisas sobre Recursos Hu-
manos entre suas concessionárias, que 
têm fornecido dados muito impor-
tantes para as respectivas áreas de RH 
de seus associados. 

Iniciada em 2014, a Pesquisa sobre 
Indicadores de Recursos Humanos 
das concessionárias privadas é coor-
denada pela Comissão de Gestão de 
Recursos Humanos do Sindicato e 
compartilhada entre os gestores das 
empresas, que assim podem, a partir 

dos parâmetros obtidos no estudo, 
planejar melhor as políticas, práticas 
e os benefícios oferecidos aos colabo-
radores do segmento.

Com a pesquisa, é possível, por 
exemplo, verificar se a carga de trei-
namento oferecida às equipes está em 
sintonia com as demandas da ativida-
de, se os indicadores de segurança e 
saúde ocupacional são adequados, ou 
se os índices de turnover e absenteís-
mo são compatíveis com outras em-
presas do mercado. 

São 31 indicadores pesquisados 
no total, divididos nas áreas de re-
crutamento e seleção; remuneração e 
benefícios; administração de pessoal; 
treinamento e desenvolvimento; e se-
gurança e medicina do trabalho.

Atualmente, o terceiro ciclo da 
pesquisa está na fase de atualização, e 
a expectativa é que ela seja concluí-
da até dezembro de 2016, de acordo 
com Roberto Pissinatti, coordenador 
do projeto.

Indicadores
compartilhados
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O biogás resultante do tratamen-
to de esgoto é uma fonte renovável 
de energia com grande potencial de 
aproveitamento. E as estações de 
tratamento de esgoto estão entre as 
fontes dessa energia ainda inexplora-
da. Segundo a Associação Brasileira 
de Biogás e de Biometano (ABiogás), 
considerando todas as possibilidades 
de produção, como o rejeito de ater-
ros sanitários e o bagaço de cana-de-
-açúcar, esse tipo de combustível po-
deria gerar até 115.000 gigawatt por 
hora, uma quantidade equivalente à 
energia gerada por uma Itaipu e meia.   

/ Tecnologia

Energia que vale o 
investimento

Pensando em desenvolver essa 
tecnologia entre seus associados, o 
SINDCON promoveu em julho um 
curso sobre o aproveitamento ener-
gético do biogás. Para a atividade, 
realizada na concessionária Ambient, 
em Ribeirão Preto, foi convidado o es-
pecialista brasileiro Fabio Chui Pres-
sinotti. Ele vive na Alemanha, país em 
que, diferente do Brasil, o aproveita-
mento energético do biogás de diges-
tores anaeróbios atingiu um alto grau 
de desenvolvimento tecnológico. 

Doutor em engenharia sanitária e 
mestre em engenharia ambiental pela 

Universidade de Stuttgart, Fabio está 
radicado na Europa há vários anos. 
Desde 2009, ele atua como gerente 
de projetos da empresa de consultoria 
Dahlem, na cidade de Darmstadt. Seu 
foco são os estudos e projetos de en-
genharia nas áreas de tratamento de 
esgoto, lodo, biogás e aproveitamento 
energético em ETEs da Alemanha e 
do Brasil.

Durante o curso promovido pelo 
SINDCON, que durou dois dias e 
contou com a presença de 50 parti-
cipantes, o especialista focalizou a 
otimização de ETEs com reatores 

Curso de Capacitação: aproveitamento energético do biogás com a participação de Fábio Pressinotti, doutor em Engenharia Sanitária e especialista no assunto
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anaeróbios para o tratamento de es-
goto (tipo UASB) e de ETEs com 
digestores anaeróbios para o trata-
mento de lodo, ambas com o intuito 
de conseguir o aproveitamento ener-
gético (térmico ou elétrico) do biogás 
gerado ao longo dos processos.

“O aproveitamento energético 
do biogás de reatores anaeróbios do 
tipo UASB é uma ideia antiga, mas 
até hoje pouco praticada no Brasil”, 
explica Fabio. Para ele, o retorno do 
investimento nessa tecnologia pre-
cisa ser avaliado sob vários ângulos. 
Na sua opinião, vantagens ambien-
tais e financeiras, mesmo quando o 
retorno é mais demorado, já podem 
justificar um projeto de biogás. “Um 
pré-requisito é que o sistema seja 
viável técnica e economicamente 
e, muito importante, que o sistema 
de tratamento de esgoto atual não 
seja prejudicado. O objetivo de uma 
ETE é, em primeiro lugar, tratar es-
goto”, acrescenta.

Entre as vantagens do aproveita-

mento energético do biogás, Fabio 
destaca a otimização de custos, por 
meio da autoprodução de energia elé-
trica e/ou diminuição do volume de 
lodo a ser disposto, e a diminuição de 
passivos ambientais (diminuição do 
uso de energia elétrica externa pro-
veniente da matriz energética, dimi-
nuição de gases de efeito estufa e/ou 
diminuição do lodo produzido como 
resíduo sólido a ser disposto).

O especialista ressalta, entre os 
pontos que podem ser considera-
dos como desvantagens, o aumento 
de elementos eletromecânicos nas 
ETEs e de pontos de operação, além 
de maiores exigências de segurança 
(atenção a perigos de explosões e 
queima espontânea).

No final das contas, para Fabio, os 
custos de investimento são totalmen-
te amortecidos pelos benefícios ge-
rados pela autoprodução de energia 
elétrica e/ou diminuição do volume 
de lodo produzido. Porém, ele aler-
ta: “As ETEs precisam ter uma escala 

mínima para que o projeto seja eco-
nomicamente vantajoso.”

Fabio finaliza dizendo que, para 
que o potencial do biogás seja me-
lhor aproveitado, o maior desafio é 
aumentar a qualidade dos sistemas de 
tratamento de esgoto existentes, a fim 
de evitar vazamentos do biogás e a en-
trada de ar nos reatores - o que origina 
perigo de explosão e corrosão - além 
de promover melhorias em aspectos 
de segurança.

O curso sobre biogás do 
SINDCON aconteceu no auditório 
da concessionária Ambient, em Ri-
beirão Preto, onde os participantes 
foram recebidos pelo presidente do 
grupo GS Inima, Paulo Roberto de 
Oliveira. A ETE Ribeirão Preto, in-
clusive, é um bom exemplo da apli-
cação dessa tecnologia: desde 2011, a 
concessionária Ambient produz 60% 
da energia que consome na estação a 
partir do biogás, em uma contribui-
ção valiosa para a sustentabilidade e o 
meio ambiente.

Visita técnica dos participantes do curso na ETE de Ribeirão Preto
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/ Antena

Tecnologia não destrutiva: 
tecnologia, planejamento e 
métodos 
Referência para o campo de 
métodos não destrutivos, o livro 
chega ao Brasil para preencher 
uma lacuna na literatura voltada 
para esse tema. Ele apresenta uma 
riqueza de informações sobre a 
inspeção, instalação e reabilitação 
de utilidades subterrâneas utili-
zando tecnologias que minimizam 
ou eliminam a necessidade de 
escavações.
O livro está disponível na livraria 
física e virtual (http://www.abes-sp.
org.br/livrariaabes/) da Abes (As-
sociação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental).

Regulação do Saneamento 
Básico: 5 anos de experiên-
cia da ARES-PCJ
Para comemorar os seus cinco anos 
de fundação, a ARES-PCJ (Agência 
Reguladora de Saneamento Básico 
das Bacias dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí) lançou o livro que 
remonta a trajetória da entidade, 
assim como retrata os avanços e as 
conquistas que foram alcançadas 
nesse período, exemplificando uma 
eficiente regulação dos serviços de 
saneamento básico.
O livro está disponível no site da 
Agência: http://www.arespcj.com.br

Em 2017, vamos conhecer os melhores projetos implantados por profis-
sionais da iniciativa privada no saneamento.

O SINDCON realiza em novembro o pré-lançamento do 2º Prêmio 
Sustentabilidade, aberto à participação de todos os associados.

A entrega do Prêmio está prevista para agosto do próximo ano. Acom-
panhe as redes sociais do SINDCON e o site www.abconsindcon.com.br/
premio para mais informações sobre o andamento da iniciativa.

O IBDEE (Instituto Brasileiro de 
Direito e Ética Empresarial) lançou 
em agosto a cartilha “Orientações de 
Conduta para Relacionamento com 
o Setor Público: Brindes, Presentes 
e Hospitalidade”, com dicas práticas 
sobre o assunto.

Você pode buscá-la na íntegra no 
site da entidade: www.ibdee.org.br

SINDCON lança segunda edição do Prêmio Sustentabilidade

Leitura

IBDEE lança cartilha em 
comemoração ao primeiro 
aniversário
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Ainda caminhando em terreno desconhecido, os pesquisadores estão buscan-
do respostas para os diferentes casos de microcefalia causados pelo zika vírus. 
Fatores geográficos, socioeconômicos e até biológicos estão sendo analisados 
em estudos para descobrir o que aumenta a incidência de casos em uma deter-
minada região, e até mesmo entender o motivo pelo qual algumas crianças 
nascem com microcefalia e outras não, ambas com mães infectadas.

A maioria dos casos foi registrada em regiões onde o IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano) é muito baixo. Somado a isso, condições 
precárias de higiene e infecções decorrentes também seriam um fator. 
A falta de saneamento básico é, certamente, um dos potenciais fatores 
agravantes na proliferação do zika vírus. Caso seja comprovada a li-
gação entre a oferta deficiente do serviço e a disseminação do vírus, 
aumentará a responsabilidade do Estado de tomar o saneamento 
básico como prioridade.

De olho nas urnas

Com data definida (2/10, em primeiro turno, e no dia 30/10, quando for 
necessário o segundo turno), as eleições municipais são uma grande oportu-
nidade de mudar os rumos do saneamento nas cidades brasileiras.  

As eleições municipais dão à população a possibilidade de escolher, por 
meio do voto, os vereadores e o prefeito que irão administrar a cidade pelos 
próximos quatro anos. Cabe à população pesquisar e avaliar as propostas 
das coligações para o município.

Desde o dia 16 de agosto, os eleitores tem mais uma razão para ficarem 
atentos aos passos dos seus candidatos. A partir dessa data e até o dia 1º de 
outubro, eles estarão trabalhando em suas campanhas eleitorais. Propagan-
das eleitorais em rádio e TV só poderão ser veiculadas entre 26 de agosto 
e 29 de setembro.

Águas do Alto Tietê
Co-escrito por Arnaldo Kutner, Marco 
Antonio Palermo e Renato Zuccolo, o 
livro aborda a evolução histórica dos 
principais projetos e obras realizados 
na bacia do Alto Tietê, cujo território 
praticamente coincide com a Região 
Metropolitana de São Paulo. Também 
traz diversas propostas para o rio Tietê, 
que transformariam São Paulo em uma 
cidade completamente diferente do 
ponto de vista urbanístico. 
A editora Altamisa disponibiliza o livro, 
que deve ser solicitado pelo e-mail: 
publicacoes@altamisa.com.br ou pelo 
telefone/fax: 11-3257-6576.

Dúvidas sobre o zika vírus
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/ Na Rede

O site surgiu durante a crise hídrica de 2015 para 
reunir e compartilhar experiências e dicas de consumo 
consciente de água no Brasil e no mundo. Passado o 
momento mais crítico dessa crise, num esforço para ir 
além da agenda de preservação, o “Juntos Pela Água” 
ampliou sua pauta. Afinal, discutir a preservação dos 
recursos hídricos é também discutir, direta ou indireta-
mente, o futuro das cidades, do consumo, da política, 
dos negócios, da saúde e de outros tantos temas 
importantes. No novo Juntos Pela Água, que estreou 
em junho de 2016, há textos e infográficos enxutos e 
recheados de números e dados. 
http://www.juntospelaagua.com.br

Juntos pela Água

SOS Água

Pensando na educação de alunos e professores sobre o uso conscien-
te de água, o Edukatu, primeira rede de aprendizagem sobre os concei-
tos e práticas do consumo consciente e sustentabilidade, voltada para 
alunos e professores do Ensino Fundamental de todo o Brasil, desen-
volveu, junto com a Sabesp com o apoio da Secretaria de Educação 
do estado de São Paulo, o SOS Água, plataforma digital para o ensino 
da tecnologia dentro das classes de Ensino Fundamental.
Disponível até o final do ano letivo, a ideia é que, juntos, professores e 
alunos, busquem soluções para problemas que ocorrem na unidade 
escolar e no entorno, como locais onde ocorre desperdício de água, 
por exemplo. O conteúdo do programa é interativo e permite que, 
como um game, os participantes acumulem pontos para ganhar me-
dalhas ao longo do percurso.
http://edukatu.org.br
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