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Criando as condições para
usufruir um direito de todos
ALEXANDRE LOPES
Presidente do SINDCON

SANTIAGO CRESPO
Presidente da ABCON

Iniciativa da ABCON e SINDCON, com uma rede de apoiadores, #SOMOSMAISSANEAMENTO foi a campanha desenvolvida para o 8º Fórum Mundial da
Água em prol do avanço do setor e dos benefícios que a expansão dos serviços
de água e esgoto proporciona à população.
A campanha se firma como uma oportunidade de a iniciativa privada envolvida com o setor reafirmar seu compromisso com o direito humano ao saneamento reconhecido pela ONU desde 2010. Uma das principais mensagens
difundidas pela campanha é a de que todos têm direito à água segura e ao esgotamento sanitário adequado, bem como todos têm o dever de defender e preservar a água para a geração atual e para as futuras gerações.
As concessionárias privadas de água e esgoto estão na ponta dessa garantia
do direito ao saneamento. Como prestadoras de serviços, elas são referências
para sabermos se o referido direito está sendo garantido – ou não – entre a
população.
Os números colhidos pelas entidades nas cinco edições do Panorama da
Participação Privada no Saneamento indicam que estamos conseguindo fazer
valer o acesso à água e esgotamento sanitário nos contratos estabelecidos
com o segmento. Em 322 municípios, a maior parte deles de pequeno porte, as
empresas privadas têm realizado um trabalho sólido em favor da universalização do saneamento, atuando em parceria, harmonia e em complementaridade
ao setor público.
Ocorre que nosso potencial – seja no formato de concessão, PPP ou sob
outros modelos – é muito maior do que os 6% de participação que a iniciativa
privada possui hoje no setor. Podemos contribuir com muito mais recursos financeiros e profissionais.
Essa cooperação entre os setores público e privado é fundamental para que
o Brasil ofereça um saneamento digno à sua população. Por isso, o segmento
privado, representado pela ABCON, tem participado ativamente da discussão
sobre a reforma do marco legal do saneamento, cuja coordenação ficou a cargo
do Ministério das Cidades e da Casa Civil da Presidência da República.
A expectativa é que medidas de ajuste sejam adotadas para permitir que
nossa presença no setor seja ampliada de forma que possamos, de fato, alcançar melhor padrão desses serviços tão deficitários no Brasil.
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Vamos falar sobre uma característica marcante do cenário profissional do saneamento: a multifuncionalidade. No universo das concessionárias privadas espalhadas pelo país, há espaço para engenheiros, mecânicos, sociólogos, estatísticos,
advogados, químicos, sanitaristas, comunicólogos, contadores, TI’s, encanadores, leituristas, eletricistas...
E sobre a inclusão de gênero e racial no ambiente de trabalho? Estamos dando exemplo para outros setores?
Confira a seguir nas páginas da sua Revista Canal.
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Com todo o respeito

Ações de conscientização e inclusão racial são difundidas pela Aegea

Funcionários da Aegea durante o evento de lançamento do programa

O marco histórico do combate ao racismo e
ao preconceito no Brasil data de 2010, quando foi
criado o Estatuto da Igualdade Racial, documento
que estabelece regras, princípios jurídicos e políticas que promovem a mobilidade social de grupos
historicamente desfavorecidos. Desde então, a luta
pelo respeito e pela igualdade de conquistas ganhou força em todas as esferas sociais.
Em nosso segmento já há iniciativas que promovem a conscientização sobre inclusão racial.
Com a campanha “Respeito dá o Tom”, lançada
pelo grupo Aegea em setembro passado, a empresa busca promover a igualdade nas oportunidades de acesso em todas as suas Unidades, bem
como o crescimento profissional dos colaboradores que se autodeclaram negros e pardos. “O propósito da campanha é criar um ambiente de trabalho livre de racismo, preconceito, discriminação ou
quaisquer atitudes que comprometam a postura de
respeito, visando empatia, tolerância e cordialidade
em todas as atividades cotidianas e projetos realizados”, afirma Josélio Alves Raymundo, porta-voz
do programa.

a luta pelo
respeito e pela
igualdade de
conquistas
ganhou força em
todas as esferas
sociais

A campanha conta com a
orientação do Instituto Identidades do Brasil (ID_BR) e prevê
diversas ações de conscientização tanto externas quanto
internas. O programa foi implementado em todas as concessionárias da empresa. Cada
unidade possui um grupo responsável por liderar as iniciativas
de igualdade racial, com o auxílio
e coordenação do departamento de Recursos Humanos.
Durante o lançamento do
“Respeito dá o Tom”, a Aegea
recebeu o selo “Sim à Igualdade
Racial”, criado pelo ID_BR, que
assegura o compromisso e o
comprometimento de empresas na implantação de ações
afirmativas de combate ao racismo e à discriminação da população negra, principalmente
em seu quadro de funcionários.
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Boas-vindas
Desde 2017, o quadro de associados à ABCON e SINDCON vem se fortalecendo. As empresas AVIVA
e ATLANTIS ingressaram no SINDCON e as empresas BRK Ambiental, Dal Pozzo Advogados, Iguá Saneamento, Suez Brasil e Veolia passaram a integrar o quadro da ABCON. Confira quem é quem.

A Atlantis Gestão em Saneamento vem atuando há 10 anos no mercado de saneamento básico, trabalhando efetivamente no processo de gestão comercial e operacional das autarquias e companhias de
saneamento de Santa Catarina. Na visão da empresa, qualidade da água e o esgoto devidamente coletado e tratado condicionam a qualidade da vida, desempenhando um papel relevante na proteção à saúde,
especialmente na prevenção de diversas doenças.
A AVIVA Ambiental é uma empresa privada de saneamento básico que desenvolve projetos para futuras
concessões privadas em todo o território nacional por meio de contratos de concessão plenos, especializada em tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto, distribuição de água, projetos e engenharia,
gestão comercial e gestão de perdas. A AVIVA está presente nos municípios de Mirassol e Palestina, no
interior de SP, operados em parceria com a Iguá Saneamento, consideradas cidades saneadas com excelentes índices de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Parte integrante da Brookfield, empresa canadense que chegou ao Brasil em 1899, a BRK Ambiental é
uma empresa privada de saneamento que, a partir de suas concessões, está presente em mais de 180
municípios brasileiros. Atua também com plantas de tratamento de resíduos e água para operações industriais, além de desenvolver soluções para preservar os recursos naturais e melhorar a qualidade de
vida dos moradores das cidades em que se faz presente.
Escritório de advocacia criado há 20 anos, é especialista em direito público nas áreas de direito administrativo, direito processual civil e direito da infraestrutura. Também trabalha com licitações, contratos administrativos, concessões, parcerias público-privadas, processos em tramitação nos Tribunais de Contas,
ações civis públicas, ações populares, infraestrutura logística e infraestrutura social (saneamento básico,
educação, saúde, habitação, mobilidade urbana e recursos hídricos), além de outras áreas.
A Iguá Saneamento (antiga CAB Ambiental) gerencia e opera sistemas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário, atuando também na gestão dos clientes desses serviços. Sua participação no
setor se dá por meio de concessões e parcerias com municípios, estados e companhias públicas. Atualmente, está presente em cinco estados brasileiros, contabilizando 18 operações.
A Suez Environnement S.A. é uma empresa francesa com 60 anos de atuação no Brasil, cuja atividade
se concentra predominantemente no tratamento de águas e resíduos. Presente em mais de 70 países
ao redor do mundo, é uma das empresas pioneiras na tecnologia Smart Cities (leia mais sobre o assunto na próxima página).
A Veolia é uma das maiores empresas de soluções integradas em gestão de água, resíduo e energia do
mundo. O grupo está presente nos cinco continentes, com milhares de colaboradores. Suas três atividades
são complementares e permitem à empresa contribuir para o desenvolvimento do acesso, preservação e
renovação dos recursos disponíveis. No país, a Veolia opera por meio de duas empresas: a Veolia Brasil, que
fornece serviços ambientais para o mercado industrial, e a Proactiva, que atua no setor público.
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Brasil em breve terá Smart Cities
Associado da ABCON já realiza testes na França e estuda trazer o
conceito para o Brasil

Engarrafamento nas grandes cidades, um dos itens a serem controlados em uma Smart City

As possibilidades oferecidas pela
atual tecnologia de transmissão e
compartilhamento de dados possibilitaram o surgimento das chamadas
“cidades inteligentes” ou Smart Cities. A ideia é que o uso contínuo e eficaz dessa tecnologia torne os centros
urbanos mais eficientes em diversos
aspectos – controle de trânsito, oferta de serviços básicos e segurança, por exemplo –, propiciando mais
bem-estar à população e garantindo
que a sustentabilidade seja uma diretriz a ser respeitada.
O conceito de Smart Cities vem se
tornando cada vez mais popular ao
redor do mundo. Há cidades na Coreia
do Sul e Dubai que já se habilitam a
serem consideradas “inteligentes”, e
metrópoles importantes como Vancouver (Canadá) e Copenhague (Dinamarca) estão nessa corrida.
O Brasil também não está distante
de alcançar essa inteligência tecnológica que conecta pessoas e cidades.
Associada ABCON, a Suez, empresa privada do setor de saneamento

básico e coleta de resíduos sólidos,
é uma das pioneiras do assunto no
mundo, e estuda possibilidades de
implementar o conceito no país.
O princípio tecnológico é explicado por Alessandro Hidalgo, gerente
de desenvolvimento de novos negócios da Suez: “A partir de um cen-

Hidalgo: o conceito pode ser aplicado em regiões
onde existam contratos para redução de perdas,
entre outras possibilidades

tro de monitoramento que recebe
a informação, temos condições de
acompanhar a iluminação pública, os
principais semáforos e cruzamentos,
os ônibus. As informações sobre esses serviços são levadas à população
por meio de aplicativos. Dessa forma,
é possível saber onde haverá trânsito, quais serão as condições climáticas. Se houver uma tempestade, por
exemplo, os moradores são avisados
com até seis horas de antecedência.”
Segundo Hidalgo, a tecnologia avança. Em 2018, a Suez pretende aplicar
em Dijon, na França, um aplicativo que
permite total relação da população
com a cidade.
Atualmente, já é oferecido ao setor de esgotamento um serviço que
pode ser considerado uma das vertentes da cidade inteligente. São os
contratos de performance, que têm
como objetivo encontrar soluções inteligentes no combate à perda d’água.
“Digamos que a gente queira tornar
o sistema de um determinado bairro
mais eficiente. Em cima da troca de
infraestrutura – canos, válvulas, hidrômedros –, aplicamos uma solução
que seja inteligente e reconheça onde
há vazamentos e perdas d’água. Com
isso, podemos trabalhar com o conceito de Smart City em uma região.
Mas antes, é necessário conhecê-la, saber quais as demandas, o que
a cidade oferece, se terá interação
e principalmente quem vai financiar
este processo”, afirma Hidalgo.
A experiência poderá ser realizada
em um raio de 5 a 10 km², permitindo à
empresa compreender quais as necessidades da região e quais características do conceito são passíveis de serem
aplicadas para solucionar problemas.
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ISO 50001 estabelece
melhor gestão de energia
Norma pode ser adotada por concessionárias em sintonia com a redução de
consumo de energia, uma prioridade no segmento
Criada em 2011, a ISO 50001 – Sistema da Gestão de Energia é
uma norma voluntária que estabelece requisitos de sistemas de
gestão energética, permitindo às organizações definir sistemas e
processos necessários para melhorar o desempenho energético.
Isso inclui a eficiência, seu uso e consumo. O objetivo primário da
ISO 50001 é proporcionar conceitos e regras que melhorem o desempenho e reduzam a emissão de gases e impactos ambientais.
A implementação bem-sucedida da norma depende do comprometimento de todos os níveis e funções da organização, es-

pecialmente da gestão. A eficiência energética
consiste em obter o melhor desempenho na produção de um serviço, com o menor gasto de energia. Como exemplo de ação, está a modernização
de equipamentos e processos, visando consumir
menos. A International Organization for Standardization (Organização Internacional de Normalização)
estima que a norma pode influenciar em até 60% do
consumo mundial de energia, o que não é pouco.

Exigências da ISO 50001
para as organizações:
• Desenvolver uma política para o uso mais eficiente da
energia;
• Fixar metas e objetivos para atender a essa política;
• Usar dados para melhor compreender e tomar decisões sobre o uso de energia;
• Medir os resultados;
• Rever como a política funciona;
• Melhorar continuamente a gestão da energia.
Como as demais normas de sistema de gestão ISO, a
certificação ISO 50001 não é obrigatória.
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Startup utiliza inteligência artificial para detectar vazamentos de água

Marília e Antonio, os idealizadores do sistema

Um método mais eficaz na detecção de vazamento de água na rede
urbana. Essa é a proposta do Fluid,
um sistema de detecção automática
de vazamentos em ramais. A solução
consiste em um coletor móvel com
uma haste – esteticamente semelhante a um microfone –, que, ao ser
encostada a um hidrômetro, grava
em tempo real toda vibração da água
passando pelo encanamento, isolando outros ruídos externos que poderiam interferir na detecção. Ao reconhecer um vazamento, o aparelho
emite um som específico, facilitando a
captação pelos técnicos.
A ideia da ferramenta é do casal Marília Lara e Antônio Oliveira, que se conheceram no ambiente acadêmico, se
casaram, tiveram dois filhos e há dois
anos criaram a startup Stattus4. Ambos trabalhavam em uma empresa de
desenvolvimento de projetos e montagem de placas eletrônicas quando

receberam a proposta de um cliente
para desenvolver um geofone (aparelho utilizado para detectar vazamentos
de água) muito específico.
Inicialmente, o projeto desenvolvido por Antonio era semelhante aos
já existentes no mercado. O grande
diferencial surgiu na fase de testes do
aparelho. O engenheiro percebeu que,
além dos diversos sons que são produzidos na tubulação, os barulhos externos (trânsito, vozes, cachorros, etc.)
também atrapalhavam os técnicos na
hora de reconhecer o sonido correto.
“Pensei que se desenvolvesse uma espécie de ouvido biônico faria essa detecção com mais precisão, e assim dei o
primeiro passo”, conta Antônio.
Com a ajuda do equipamento idealizado por Antônio, técnicos com
ouvido treinado inspecionam com
rapidez os hidrômetros da rede de
abastecimento. Além de captar o ruído do vazamento, o sistema também

o avalia. O aparelho possui sensores que mapeiam os vazamentos e
enviam os dados para um software,
permitindo aos técnicos se dirigirem
diretamente às ruas indicadas.
“O mais importante na análise é
perceber que nem todos os sons indicam vazamento. Alguns se referem
somente a problemas no hidrômetro.
Nosso aperfeiçoamento deu mais
precisão ao trabalho dos geofonistas”, completa Marília.
Em seis meses de operação do sistema, a Stattus4 já obteve resultados
de sucesso. Em Santa Barbara d’Oeste, interior de São Paulo, o Fluid detectou dois vazamentos de água em um
ponto onde, da maneira tradicional, só
havia sido detectado um. Com isso,
a perda d’água na região diminuiu de
41% para 18%. A startup tornou-se
internacionalmente reconhecida ao
conquistar o terceiro lugar no Prêmio
Internacional BID-FEMSA 2017.
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7º ENA - ENCONTRO
NACIONAL DAS ÁGUAS
SAVE THE DATE:
7 e 8 de agosto, 2018
Local:
Centro de Convenções Frei Caneca - São Paulo

ASPECTOS CONTRATUAIS DAS CONCESSÕES
DE SANEAMENTO
De 09 a 30 de maio de 2018 - das 14h às 15h
Saiba mais:
abconsindcon.com.br/cursos/aspectos-contratuais-das-concessoes-de-saneamento/

09/05/18 - AULA 1
AS MODALIDADES DE CONCESSÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

16/05/18 - AULA 2
OS PRINCIPAIS ELEMENTOS CONTRATUAIS

23/05/18 - AULA 3
A REVISÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

30/05/18 - AULA 4
A EXTINÇÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO BÁSICO
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Um setor com
múltiplas funções
A diversidade de funções já é uma realidade no saneamento. Agora, o
segmento privado que atua nessa área se esforça para garantir também a
inclusão laboral e o respeito a outras diversidades, como as de gênero e a racial
Hoje, não apenas profissionais da
saúde e engenheiros estão entre os
que atuam no setor, mas também
advogados, assistentes sociais e diversos outros especialistas ligados a
diferentes áreas de conhecimento.
Toda essa diversidade impõe desafios às concessionárias privadas.
Questões como a inclusão laboral, a
multifuncionalidade e o respeito às diferenças no ambiente de trabalho são
hoje muito atuais, e podem ser vistas
em diversas iniciativas das empresas
que atuam em nosso segmento.
Boas práticas de recursos humanos são a base desse processo. Elizabeth Maia, superintendente de RH
do Grupo Águas do Brasil, conta que
em sua companhia a contratação das
equipes operacionais ocorre via monitoramento do mercado e mapeamento de possíveis candidatos em
bancos de recrutamento e seleção.
“A qualidade deste processo seletivo contribuirá para a qualidade dos
funcionários contratados. Além disso,
prezamos pela absorção de jovens
aprendizes e estagiários técnicos
que apresentam bom desempenho
durante o programa e são desenvolvidos nas trilhas técnicas de água e
esgoto”, explica.
Elizabeth acredita que, em termos de inserção laboral, o segmento privado de saneamento está no
caminho certo.
“Aqui no Grupo, promovemos a
inserção com as trilhas de desenvol-
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Elizabeth Maia, superintendente de RH do Grupo Águas do Brasil

vimento, formando os profissionais
para as atividades em que atuam. Atualmente, estamos trabalhando numa
nova trilha técnica para a equipe de manutenção”, comenta. “Ainda monitoramos o mercado, buscando identificar
pessoas via consultorias de captação
de mão de obra, além do trabalho direcionado de assistência social para captar reabilitados no INSS”, completa.
Elizabeth não tem dúvida de que
as oportunidades são grandes para

quem deseja trabalhar no setor de
saneamento. “Cerca de 35 milhões de
pessoas ainda não têm acesso à água
potável, e o tratamento de esgoto
chega a menos de 50% da população
brasileira. Dessa forma, os avanços
no setor são fundamentais para a
saúde e qualidade de vida das pessoas”, analisa. A superintendente lembra
ainda que a conexão com o meio acadêmico é necessária para apoiar esse
processo de crescimento e evolução.

Um toque feminino
na direção
Presidente das concessionárias Serra Ambiental e
Vila Velha Ambiental defende os benefícios da maior
presença das mulheres no setor
Acostumada a ter o reconhecimento profissional – e também a estima da equipe – por onde passa, Reginalva Santana Mureb está às voltas
com um novo desafio. Hoje, ela é a
presidente das concessionárias Serra
Ambiental e Vila Velha Ambiental, no
Espírito Santo. Nessa condição, tornou-se a única mulher a ocupar cargo
de presidência no grupo Aegea, num
sinal de que a presença feminina começa a ganhar corpo também na alta
direção das empresas privadas que
atuam no setor.
Houve um tempo, porém, que a
figura de uma “presidenta” nem sequer seria cogitada. Reginalva considera que esse avanço está acontecendo gradativamente, e que ainda
há um longo caminho a percorrer para
que tenhamos mais mulheres em
cargos de direção. “Acredito que todos ganham com a diversidade, isso
é extremamente positivo”, completa.
Ela relata que nunca sofreu barreiras. Admite, no entanto, que a competitividade é grande. Resultados são
a exigência maior, independente de o
executivo ser homem ou mulher. “O
que importa, hoje, é que o profissional seja considerado apto a exercer o
cargo. Temos gente competente tanto entre os homens quanto entre as
mulheres”, avalia.
No SINDCON, Reginalva atuou ativamente em dois períodos como coordenadora de assuntos regulatórios.
De formação na área jurídica, ela en-

Reginalva Santana Mureb, presidente das concessionárias Serra Ambiental e Vila Velha Ambiental

“Acredito que todos ganham com a
diversidade, isso é extremamente positivo”
trou no saneamento por essa porta,
dedicando-se à regulação e também
aos recursos humanos. “São especialidades muito ricas, que exigem uma
visão estratégica e agregam bastante.
Ter passado por elas foi importante
para o meu desenvolvimento no setor”, afirma Reginalva. No momento,
ela conclui mestrado sobre gestão de

recursos hídricos, uma demanda crescente para quem atua no saneamento.
A presidente das concessionárias
capixabas concorda que há grande
potencial para quem deseja atuar em
concessionárias de serviços de água
e esgoto. “Temos ainda muito a fazer,
diante dos atuais números do setor”,
acrescenta.
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Atraída pelo
saneamento
Da formação em Engenharia de Alimentos até a
presidência do Sindesam, Estela Testa é exemplo da
pluralidade do saneamento
Atual presidente do Sindesam –
Sistema Nacional das Indústrias de
Equipamentos para Saneamento
Básico e Ambiental, Estela Testa se
considera uma pioneira, no sentido
de ser uma das primeiras mulheres
a ocupar papel de liderança no setor
de saneamento. Cheia de energia, ela
está preparada para contribuir com
os resultados positivos que o setor
necessita alcançar no futuro.
Além da presidência do Sindesam, Estela é CEO do Grupo Pieralisi
para a América Latina. Embora formada em Engenharia de Alimentos
pela Unicamp, sua atuação se notabilizou, ao longo dos anos, na área de
saneamento.
“Meu primeiro desafio profissional foi em uma indústria cítrica, mas
não na parte alimentícia. Foi, na verdade, na estação de tratamento de
efluentes industriais. Trabalhei com
decanter centrífugo na desidratação dos lodos e até hoje trabalho
com os lodos”, lembra ela, orgulhosa
de seu currículo.
Convicta de que a mulher cada
vez mais ocupa papel de destaque
no mercado profissional, Estela conta que logo se tornaria uma das primeiras mulheres a atuar em vários
campos do setor de saneamento.
“Gostei da área desde o começo, seja
dentro da estação de tratamento até
ocupar cargos administrativos. Me
encantei com o setor”, afirma.
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Estela Testa, presidente do Sindesam e CEO do Grupo Pieralisi

Atuando em uma estação de
tratamento, Estela disse que teve
a grande chance de enxergar o saneamento em toda sua relevância.
“Consegui ver o grande mercado
que havia para o setor, um mercado que não está restrito às vendas
de equipamentos, mas que envolve o cuidado que precisamos ter
com a natureza, com as nossas
águas. Trabalhar com um ideal é o
melhor que pode acontecer para
um profissional em todos os sentidos”, argumenta ela.

Estela pondera que, em um mercado relativamente novo, como o
do saneamento, muitas coisas ainda
precisam ser feitas, e que o crescimento será inevitável. “O desafio é
conscientizar a população para que
ela cobre dos políticos a universalização do saneamento. Em nossa área,
o profissional tem que ser multifuncional. No Brasil, os avanços tecnológicos e a permanente capacitação
dos profissionais da área nos permitem ter a qualificação necessária
para atuar no setor”, completa.

Pela inclusão
externa
O que os profissionais que estão em contato
com as comunidades podem nos ensinar a
respeito de igualdade
A sétima maior cidade do país possui cerca de 1,8 milhão de habitantes,
atendidos pela concessionária privada Manaus Ambiental. A empresa
tem como um de seus principais desafios entender as necessidades das
comunidades da capital amazonense.
Envolvida 100% com esse esforço, a
supervisora de gestão de parcerias
Geaneide Santana responde por um
dos braços das ações de responsabilidade social da concessionária.
“É de nossa responsabilidade ter
uma interação direta com a comunidade formada por nossos clientes,
incluindo lideranças comunitárias,
comunidade escolar e formadores
de opinião”, explica Geaneide. Entre
as atribuições de sua equipe estão o
gerenciamento de crises de abastecimento, a articulação de forças-tarefas em períodos de crise, o acompanhamento de intervenções de
melhorias e interlocução de melhorias nas comunidades, e a atuação em
áreas de risco.
Na opinião da supervisora, há algumas características importantes
para quem pretende trabalhar com a
comunidade: comunicação e adaptabilidade, facilidade de ouvir e orientar
a conversa, ser apto ao desenvolvimento social e pró-ativo. Ter empatia e criatividade, além de comprometimento. “Para trabalhar com a
comunidade e construir uma relação
de confiança, precisa ser persuasivo,

Geaneide Santana, supervisora da Manaus Ambiental

persistente e humilde. O objetivo do
nosso trabalho é mudança de hábito
e isso requer tempo, persistência e
participação”, completa.
No caso de Geaneide, antes de chegar à Manaus Ambiental, ela já havia
desenvolvido atividades com comunidade. Formada em administração, ela
acredita que trabalhar com saneamento básico é desafiador, uma vez que o
processo de captação, tratamento e
armazenamento não é, em geral, per-

cebido ou valorizado. “As pessoas só
percebem o quanto saneamento é
importante quando falta ou quando se
passa por uma crise”, enfatiza.
Na comunidade, existem diferenças que também precisam ser entendidas e assimiladas pela empresa. “O
estreitamento de relações com a população é fundamental para um setor
que presta serviço básico, que impacta diretamente na saúde e qualidade
de vida das pessoas”, finaliza.
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valores

Questão de

Cecília Lodi: ética é um valor universal

Mestre em cooperação internacional e professora convidada da Fundação Dom Cabral, a consultora Cecília Lodi
atua como palestrante e é autora de vários artigos publicados na imprensa sobre cultura corporativa.
Nesta entrevista, ela fala sobre a importância da ética e da preservação de valores para entidades e empresas,
com foco na atividade das concessionárias de saneamento.
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O saneamento, assim como outros
setores que afetam diretamente a
saúde e o bem-estar humano, é uma
área muito visada pela opinião pública. De que forma empresas desse
setor podem preservar valores que
atendam a essa expectativa?
É preciso conquistar e fazer valer a
confiança do usuário. Quando falamos de água e saneamento básico,
falamos sobre confiança. Não existe
valor maior dentro desse segmento.
É certo que, com todos os problemas
levantados pela operação Lava Jato,
de corrupção a desvio de dinheiro,
confiar nas pessoas e nas empresas
tornou-se um risco ainda maior. Mas
isso não é privilégio do Brasil, a crise
da confiança. Ela nasce com a crise
da ética, dos valores da sociedade,
que é algo presente no mundo, de
maneira geral.
Em sociedade de baixo nível de confiança como é a nossa, tudo é mais
caro, mais difícil, mais cruel. A vida
das pessoas torna-se mais um buscar
pela sobrevivência do que buscar um
sonho. Mas, paradoxalmente, observa-se que em sociedades com pouca
confiança, ela está presente em núcleos menores, como os ambientes
empresariais e familiares. Mesmo que
não consigamos tecer um pano maior
para a vida em comunidade, permanecemos tentando fazer isto em células menores.
Confiança, já dizia Francis Fukuyama,
pensador americano, é a expectativa
que nasce no seio de uma comunidade de comportamento estável, honesto e cooperativo, baseada em normas
compartilhadas pelos membros desta
comunidade. Como vemos, é necessário um ambiente minimamente
regulado e pessoas com intenção de
seguir aquilo que foi acordado. Esse é
o caminho da prosperidade.
Infelizmente ainda, como sociedade,
estamos muito longe de trilhar este
caminho. Nossa disposição como
cumpridores das regras de convívio
vem mais de nosso medo de sermos

punidos do que de nossa compreensão de que só assim teremos uma vida
melhor. Nossa paixão pelo legado que
deixávamos em vida foi sendo substituída, nos últimos cem anos, pelos
interesses de ganho material. Perdemos, com isso, a profundidade de uma
sociedade bem construída, com compromisso voluntário e apoio mútuo.
Passa então, a célula empresarial a
ser o elemento com mais condições
atuais de reconstruir esta confiança,
através de seus processos, suas pessoas, seus ideais. As empresas são mais
longevas que governos e podem tecer
melhor uma nova cultura.
Numa economia de mercado, elas
podem exigir melhores escolas para a
obtenção de melhor inteligência. Elas
podem também exigir melhores valores, sendo as maiores interessadas em
não criar uma atmosfera de fraudes
e desvios. Cultura é um hábito ético
herdado e, como tal, precisa de tempo
e dedicação para ser redirecionado.
Mas o ganho é grande.

Como fazer com que os valores da
empresa suportem princípios que
hoje são cada vez mais necessários e
valorizados, tais como a igualdade
de gênero e raça, respeito à diversidade, ética e convivência?
Falar é fácil. Devemos ter a forte
intenção de separar o marketing da

verdade. A hora da verdade acontece
todos os dias, em cada um de nossos
pequenos atos. Mais que o medo de
sermos punidos, deve haver nosso
desejo de que os princípios éticos
universais estejam sendo atendidos.
Corrigir comportamentos, educar
para um convívio deve ser prioridade. Parece não fazer muito sentido
hoje o foco nos quesitos básicos de
convivência, mas numa sociedade que
migra para a robotização, é o que nos
salvará de perder nossa humanidade.
Um bom caminho é estar próximo
aos consumidores de nossos produtos
e questionar se estamos dando a eles o
nosso melhor. No segmento de saneamento, tanto o ambiente interno da
organização quanto o ambiente externo são importantes. Nossos produtos
e serviços atendem ao ser humano
mais desprotegido. Estamos fazendo
a nossa parte? Esta é a pergunta que
direcionará nossa conduta ética.
Integridade, transparência, cooperação, gestão sustentável dos recursos
e compromisso com o saneamento
básico são os valores da ABCON
SINDCON. Poderia comentar se
eles estão sintonizados com o perfil
de uma entidade que reúne empresas privadas ligadas ao abastecimento de água e acesso aos serviços
de esgoto (um direito básico do ser
humano)?
A capacidade de criar uma rede empresarial que atenda às necessidades
de uma comunidade depende do
grau em que empresas e comunidade
compartilham normas e valores, e estão dispostas a subordinar interesses
individuais aos interesses coletivos.
Talvez, empresas, individualmente,
não consigam ter alcance para buscar esses ideais, mas precisam fazê-lo
juntas. Confiança, integridade, transparência, tudo isso não se atinge com
pessoas agindo por conta própria.
Deve haver um acordo tácito para o
atendimento da finalidade social, especialmente em segmentos como o
de saneamento.

17 CANAL SINDCON

> COM A PALAVRA

São os tomadores de decisão que
criam as bases de uma sociedade. Eles
que escolhem, todos os dias, para
onde estamos caminhando. Se estes
pensarem apenas no compromisso
com seus resultados financeiros, tudo
empobrece. A prosperidade virá de
um conjunto. O compromisso de um
trabalho bem feito, da honestidade e
do exemplo. Isso é o que diferencia
hoje uma empresa da outra, e o que
gera significado em nossas ações.
Recentemente, a ABCON adotou um
Código de Conduta para seus associados. Esse tipo de medida valoriza
a consolidação dos valores de uma
entidade/empresa?
Imagine que sentamos à mesa para
jogar. Ali, um baralho. Não sabemos
ainda se jogaremos pôquer, tranca,
buraco, truco. As cartas são as mesmas. O Código de Conduta vem es-

clarecer qual é o jogo a ser jogado. O
que é permitido para uma vida em
comunidade e o que é abominável.
Todos os segmentos deveriam ter
um. As escolas deveriam voltar a discutir conduta. As famílias deveriam
gastar muito tempo nisto. Estamos
caminhando para um mundo de 8
bilhões de pessoas. Sem a definição
do que é suportável e o que não é,
ficará inviável todo o convívio. Você
não nasce tendo um comportamento ético. Isso tem que ser educado.
O Código de Conduta é a referência
para esta educação.
A ética pode ser um valor? Caso
positivo, de que forma ela deve ser
valorizada no ambiente empresarial?
A ética é um valor universal. Diferente do que se pensa, não existe ética individual. Ela é um fator de convívio.
Dentro do ambiente empresarial, ela

saiba mais
Ética e vergonha na
cara!, de Mario Sérgio
Cortella e Clóvis de
Barros Filho
(Editora Papirus/Saraiva)
Os autores discutem
neste livro como atitudes
corriqueiras, como
jogar lixo no chão, são
reveladoras de como
orientamos nossas
escolhas visando apenas
resultados práticos, sem a
dimensão da importância
de pequenos atos para
a formação de futuras
gerações.
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tem que ser doutrinada. Ética não é
uma sugestão. É doutrina. Se a cabeça da empresa não entende desta
forma, o caminho será mais árduo.
Nossas ações devem ser reflexo daquilo que somos e pensamos. Não
imagens projetadas para atender a
uma opinião pública.
Imaginemos que no futuro grande
parte das pessoas que ocupam postos
de trabalho hoje, serão substituídas
por máquinas. E que nossas vidas estarão submetidas a escolhas que essas
máquinas farão. E que essas máquinas
terão seu raciocínio ético oriundo de
uma programação de algoritmo. Tenho a certeza que todos vão querer
que os programadores atendam aos
princípios de justiça, equidade, transparência e respeito aos direitos universais. Precisamos confiar que isso
irá acontecer.

Ética Empresarial, de
Robert Srour
(Editora Elsevier)
Obra pioneira no assunto,
foi revista pelo autor em
2013. É livro de referência,
adotado por universidades.

Ética nas Empresas, de
Eduardo Soto Pineda e
José Antônio Marroquin
(Editora McGraw-Hill)
Livro com vários exemplos
que mostram e analisam
valores e condutas nas
empresas, como forma de
solucionar dilemas éticos e
assumir responsabilidades
de maneira efetiva no
ambiente corporativo.

> ARTIGO

Diversidade e
inclusão
E você, já se incluiu neste tema?
A discussão sobre sustentabilidade, presente há bastante tempo nas
grandes empresas, costuma desequilibrar o famoso Triple Bottom Line
em favor do pilar ambiental. É comum
assistirmos a palestras ou mesmo
presenciarmos eventos sobre desenvolvimento sustentável onde
90% do conteúdo abordado trata de
temas ambientais.
Mesmo quando incluímos o pilar
social na conversa, aparece outro
viés: o de focar apenas para fora da
empresa, para as comunidades ao
redor das fábricas, para as necessidades dos outros.
Deixamos para segundo plano
algo que deveria ser visto como fundamental: a qualidade das relações
dentro da empresa. É aí que chega a
hora da diversidade e inclusão.
A boa gestão da diversidade fomenta um ambiente respeitoso que
contribui para ao menos três fatores
que são estratégicos para a maioria
das organizações.
Atração e retenção de talentos:
sabemos que as pessoas gostam
e comentam quando trabalham em
uma empresa que respeita e valoriza suas singularidades. É comum
vermos empresas premiadas como
um bom lugar para se trabalhar ter
como destaque políticas inclusivas
para mulheres e para o público LGBT.
Essas práticas ganham força quando

constatamos que 57% da população com nível superior no Brasil é composta
por mulheres.
Equipes mais criativas e inovadoras: um ambiente inclusivo também passa
por um lugar onde as pessoas podem manifestar seus pensamentos sem receio de se exporem. Essa dinâmica contribui para que as decisões sejam mais
maduras, uma vez que praticamente já testadas internamente.
Em uma equipe onde todos pensam igual, na verdade, ninguém pensa.
Melhor compreensão dos mercados onde a empresa atua: assim como os colaboradores de uma empresa, seus clientes também são diversos e reconhecermos e respeitarmos essas diferenças tornam as relações comerciais mais sólidas
e sustentáveis. Pouco a pouco as empresas percebem que diversidade e inclusão
vão muito além de um tema retórico e superficial para algo que impacta diretamente suas relações e seus resultados.

GUILHERME BARA

gerente de Diversidade e
Inclusão da Fundação Espaço
ECO®, consultoria que oferece
soluções de sustentabilidade
aplicada, gestão e diversidade
para promover desenvolvimento sustentável no ambiente
empresarial e em toda a
sociedade.
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Confira nesta página alguns dos principais eventos relacionados ao saneamento que acontecem nos próximos meses.

XIV SIBESA – Simpósio ÍtaloBrasileiro de Engenharia
Sanitária e Ambiental
Evento de prestígio, pretende ser um
espaço privilegiado de transferência de
conhecimento, discussão e debate de
questões essenciais para o avanço da Engenharia Sanitária e áreas afins na Itália e
no Brasil.

Onde e quando?

Foz do Iguaçu/PR
18 a 20 de junho de 2018
abes-dn.org.br

Ecomondo Brasil – Feira
Internacional de Soluções
Sustentáveis para o Meio
Ambiente
As principais novidades e tendências nas
áreas de resíduos e energia reunidas em
um ambiente único de conexão entre
profissionais da indústria, prestadores de
serviços, centros de pesquisa e gestores
públicos e privados.

Onde e quando?

São Paulo/SP
26 a 28 de junho de 2018
ecomondobrasil.com.br

Hydrus
O congresso traz mais de 5.500 funcionários do setor de água, meio ambiente e
áreas relacionadas de mais de 100 países,
oferecendo novos conhecimentos sobre
como a ciência pioneira, a inovação
tecnológica e as principais práticas dão
forma à maior transformação no gerenciamento de água.

Tóquio/Japão
16 a 21 setembro 2018

O RWW pretende transformar a Cidade
Maravilhosa na capital mundial da água,
discutindo muito mais temas do que o
saneamento, abordando temas como a
cadeia produtiva. O evento acontecerá
juntamente com a entrega do Prêmo Nacional da Qualidade Ambiental – PNQS
2018.

www.iwa-network.org/

Onde e quando?

Onde e quando?

WEFTEC - Federação Ambiental
da Água - 91ª Exposição Técnica
e Conferência Anual
Maior evento do gênero na América do
Norte, oferece educação e treinamento
aos profissionais de qualidade da água.
Conhecido também como a maior
exibição anual de qualidade da água no
mundo, o evento permite o acesso às mais
avançadas tecnologias no campo. É um
fórum para oportunidades de negócios
nacionais e internacionais.

Onde e quando?

New Orleans/Estados Unidos
27 de setembro a 3 de outubro 2018
www.weftec.org/
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Rio Water Week – Congresso e
Exposição Internacional sobre
Água, Crescimento Sustentável e
Desenvolvimento Humano

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

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

> CAPACITAÇÃO

Todo mundo pode se

qualificar

Cursos do SINDCON realizados em parceria com a Hydrus estão
abertos para profissionais de nível primário
Inclusão laboral. Em um setor como
o saneamento que precisa construir
no Brasil mais de 300 mil quilômetros
de rede de esgoto para universalizar
os serviços, esse conceito precisa
ser levado a sério. A capacitação de
trabalhadores que estão na linha de
frente das operações – montadores, encanadores e outros – é tão ou
mais importante do que a oferecida
por cursos técnicos, superiores ou de
MBA de pós-graduação.
Mas o que se vê em matéria de
treinamento e capacitação nas organizações é exatamente uma concentração de esforços nos níveis estratégicos e táticos das concessionárias,
que hoje representam 30% da pirâmide organizacional. O atual cenário
mostra que 70% da mão-de-obra é
formada por colaboradores que não
têm a oportunidade de se capacitar

e, em consequência disso, possuem
menor chance de inserção laboral.
Esse quadro, reconhecido pelo
SINDCON como um entrave ao desenvolvimento das concessionárias,
pode começar a ser revertido a partir de agora. Um contrato de parceria
assinado com a Hydrus Capacitação
vai oferecer, durante o ano de 2018,
três cursos para profissionais de nível primário.
“A realização dos cursos nas regiões evita deslocamentos grandes,
o que muitas vezes impossibilita a
participação dos colaboradores das
concessionárias”, afirma Alexandre Lopes, presidente do SINDCON.
“Além disso, as aulas presenciais
proporcionam ao grupo contato direto com o formador. O material de
ensino é baseado em uma metodologia francesa de sucesso, adapta-

da às condições do saneamento no
Brasil”, completa.
O parceiro – a Associação Hydrus
Brasil é uma pessoa jurídica, constituída em 2015, por prazo indeterminado, como uma organização civil
sem fins lucrativos, administrativa e
financeiramente autônoma e independente de qualquer filiação política
ou religiosa. É uma parceria da Lima
Azevedo Engenharia e Consultoria
Empresarial e o Office International
de l´Eau (OIEau), empresa francesa
referência no setor do saneamento
básico. Localizado na França, o OIEau
conta com um centro de informações
e treinamento na cidade de Limoges
e alcançou, em março de 2016, cem
mil pessoas capacitadas.
A parceria com o SINDCON permitirá a realização de três cursos, entre
as opções possíveis.

Confira as possibilidades de cursos a serem oferecidos pela Hydrus*
Inserção Laboral

Inserção laboral de desempregados no setor de saneamento

Governança das Águas

- Gestão das águas pluviais e do risco de inundação
- Reutilização e reciclagem da água na indústria
- Melhoria/práticas de irrigação e reutilização das águas
- A energia nos serviços de água e na indústria

Técnico Operacional (1) Água

- Perdas e vazamentos
- Tratamento

Técnico Operacional (2) Esgoto

- Automação
- Bombas e estações elevatórias
- Estações de tratamento de esgoto

*A agenda de cursos realizados com o SINDCON ainda será definida.
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Associados muito mais
integrados e informados
Já está disponível no portal ABCON/SINDCON (abconsindcon.com.br) o cadastro
para a “Área do Associado”, onde o usuário pode acessar o relato completo das
representações internas e atividades dos Comitês Temáticos das entidades (incluindo as apresentadas nesta página).
Confira aqui um resumo de algumas das principais representações do SIRI –
Sistema de Integração e Representação Institucional no período:

Ministério das Cidades – Comitê
Interinstitucional de Eficiência Energética do Setor de Saneamento
Especialista em gestão de energia da
AEGEA Engenharia, Dan Ramon Ribeiro representou a ABCON em reunião realizada no dia 08 de dezembro de 2017. Entre as atividades em
curso apresentadas estão a Revisão
do Plansab, o Plano Nacional de Eficiência Energética/Plano Decenal de
Expansão de Energia (MME/EPE) e
os mecanismos de fomento eficiência
energética. Além disso, foi relatado o
andamento de iniciativas como o ProEESA, Procel Sanear e Certificação
ISO 50001. Também foram definidos
grupos de trabalho nos temas de macromedição, trabalhos PEE e eficiência energética no Fórum Mundial.
CT Financeiro ABCON – Estudo de
Parametrização de Preços e Obras
de Saneamento
O estudo foi disponibilizado para
consulta aos associados entre 10
de janeiro e 20 de fevereiro. As contribuições foram consolidadas e o
processo para consulta aos demais
stakeholders está sendo preparado,
incluindo reuniões com a Caixa Econômica Federal para avanços e desdobramento do processo.
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Conselho Nacional de Recursos
Hídricos
O CNRH se reuniu no dia 19 de dezembro de 2017. A principal matéria
debatida na reunião foi a Proposta
de Resolução que “dispõe sobre o
procedimento para atualização dos
preços públicos unitários cobrados
pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, de que trata a Lei nº
9.433/97. Após amplo debate entre
governo, comitês de bacia e setores
de usuários, a resolução foi aprovada com destaque. Em suma, a alteração proposta na redação flexibiliza
a proposta original e abre possibilidade para que os Comitês de Bacia
apresentem outros mecanismos de
adequação e atualização de valores a
serem cobrados no ano subsequente
que não a variação do IPCA/IBGE. Porém, caso não o façam, aplicar-se-á
esta última.
CT Recursos Humanos
No final de 2017, o CT se reuniu para
analisar os indicadores de desempenho de Recursos Humanos que completou seu 4º ciclo e discutir o plano
de trabalho para 2018, que inclui a
realização da Pesquisa de Salários
e Benefícios, o apoio na preparação
dos debates sobre RH no 7º Encontro

Nacional das Águas e a discussão
sobre os Treinamentos Técnicos em
água e esgoto. O comitê se reuniu em
março para dar início aos trabalhos.
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – SP
As duas últimas reuniões dos CRH-SP aconteceram nos dias 25 de
outubro e 11 de dezembro de 2017.
Destaca-se a aprovação da Deliberação nº 2014 que estabelece diretrizes
para o reúso direto não potável de
água, ETEs e a aprovação do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos
de SP ano base 2016. A ABCON apresentou sua candidatura para a eleição
e indicação dos representantes das
entidades do segmento Sociedade
Civil no CRH para o período 20182020. Atualmente a ABCON ocupa
uma vaga (titular e suplente), e participa de 3 Câmaras Técnicas: Cobrança; Águas Subterrâneas e Assuntos
Jurídicos e Institucionais.
Acesse o Relatório de Situação dos
Recursos Hídricos de SP – 2016:
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Associados muito mais
integrados e informados

Apresentação da campanha #SOMOSMAISSANEAMENTO no estande da CNI

De 17 a 23 de março, a ABCON e
o SINDCON participaram do Fórum
Mundial da Água, em Brasília, promovendo a campanha #SOMOSMAISSANEAMENTO.
O objetivo foi mostrar ao público
do evento as mensagens da iniciativa, que já recebeu até aqui o apoio
de 35 entidades ligadas ao setor. As
apresentações aconteceram nos estandes de associados ABCON (BRK
Ambiental e Suez) e da CNI – Confe-

deração Nacional da Indústria, também apoiadora da campanha.
Estiveram nos locais para prestigiar
a #SOMOSMAISSANEAMENTO lideranças como o senador Roberto Muniz, executivos das concessionárias de
saneamento, imprensa especializada e
o público em geral do Fórum.
O presidente do SINDCON, Alexandre Lopes, mostrou como a campanha
está aberta à participação de todos, e
convidou a audiência a partilhar suas

opiniões e levar adiante nas redes sociais a ideia de que Brasil precisa ter um
saneamento digno para todos.
Ainda durante o Fórum, informativos impressos sobre a #SOMOSMAISSANEAMENTO foram distribuídos
nos espaços expositivos, alcançando
grande aceitação entre todos.
Acesse o site www.somosmaissaneamento.com.br para conferir as
notícias, ler as atualizações da campanha e compartilhar.

Conheça as oito mensagens da #SOMOSMAISSANEAMENTO
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Governo Federal sinaliza
mudanças que privilegiam o
investimento no setor

A realidade brasileira foi debatida e repercutiu nos corredores do evento

Em seu discurso de abertura do 8º Fórum Mundial da
Água, o presidente Michel Temer declarou que o Brasil
considera urgente a implementação de medidas que garantam a segurança hídrica no mundo.
Especificamente sobre a realidade brasileira, Temer
fez um anúncio importante: a confirmação de que o governo finaliza um projeto para modernizar o marco legal
do saneamento. “A medida vai incentivar novos investimentos em busca da universalização dos serviços”, disse
o presidente. “Precisamos assegurar água e dignidade a
todos”, completou.
A medida a que se refere o presidente tem sido estudada no âmbito do Governo Federal desde outubro de 2016 e
consolidada em março de 2018, após as entidades do setor
serem chamadas a contribuir na discussão que culminou
no estudo sobre a realidade do setor, realizado pela Casa

Civil, e no qual se baseia o texto a ser encaminhado para o
Congresso Nacional. A equipe jurídica da ABCON exerceu
papel fundamental na elaboração do projeto.
Entre as mudanças sugeridas estão a obrigatoriedade de Chamamento Público por parte do poder concedente (prefeituras) sempre que houver a necessidade
de renovação ou estabelecimento de novos contratos de
programa com as empresas públicas estaduais, possibilitando dessa forma que empresas privadas apresentem
propostas para assumirem os serviços de água e esgoto.
Assim, por meio da isonomia competitiva, o Brasil poderá
acelerar os investimentos que estão praticamente parados no setor de saneamento.
A expectativa é que as mudanças, sejam no formato
de Medida Provisória ou Projeto Lei, venham a ser encaminhadas para o Congresso ainda no mês de abril.
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Fórum no Brasil teve
recorde de público

Brasileiros e estrangeiros lotam os corredores do 8º Fórum e aprovam o evento

Durante os sete dias de evento, o 8º Fórum Mundial da
Água recebeu, segundo os organizadores, mais de 120 mil
pessoas, de 172 países diferentes. Do total, 109,6 mil visitaram a Vila Cidadã e a Feira; e 10,6 mil foram congressistas
que participaram das mais de 300 sessões temáticas que
aconteceram no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.
A abertura contou com a presença de 12 chefes de
Estado, governo e altas autoridades internacionais. Estiveram presentes também representantes de importantes organismos internacionais, como a Organização das
Nações Unidas e suas agências, União Europeia, Banco
Mundial, BID, CPLP, OCDE entre outros.
O Fórum teve pela primeira vez a participação do Poder Judiciário, instância a que cabe a decisão final sobre
disputas envolvendo os recursos hídricos. Foram 83 juízes, promotores e especialistas de 57 países. Outra frente inédita foi a reunião com membros de ministérios públicos de diversas nações do mundo em torno de temas
ligados à proteção dos recursos naturais.
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A Expo e a Feira do 8º Fórum Mundial da Água contaram com 87 expositores, que representaram diferentes
setores sociais: pavilhões nacionais, empresas públicas e
privadas, organizações e associações da sociedade civil.
O Fórum ocupou também outros espaços de Brasília,
com atividades esportivas e culturais na orla do lago Paranoá e mostra de cinema. No entorno do evento, a Vila
Cidadã também foi palco de importantes debates sobre crise hídrica, saneamento e gestão participativa de
águas, e abriu sua arena para a participação de grupos de
jovens, mulheres, indígenas, organizações não governamentais e comunidades rurais.
Esta foi a primeira vez que o Fórum Mundial da Água
aconteceu no Hemisfério Sul. As sete edições anteriores
foram realizadas em Marrakesh (Marrocos, 1997), Haia
(Holanda, 2000), Kyoto (Japão, 2003), Cidade do México (México, 2006), Istambul (Turquia, 2009), Marselha
(França, 2012) e Gyeongju e Daegu (Coreia do Sul, 2015).
O próximo Fórum acontecerá em 2021, no Senegal.
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Associados marcam presença no evento

Empresas levam ao público as mensagens da campanha #SOMOSMAISSANEAMENTO

BRK Ambiental – entre os destaques da empresa, que manteve durante o Fórum Mundial da Água um
estande ao lado da Vila Cidadã, no Estádio Mané Garrincha, estiveram as
apresentações de duas operações –
Blumenau e Aquapolo. A cidade catarinense trata atualmente 19 milhões
de litros de esgoto por dia, que anteriormente eram despejados in natura

nos rios e córregos da cidade.
Suez – a empresa lançou em seu
estande, no pavilhão Expo, um livro
especialmente publicado para celebrar os 80 anos da companhia no
Brasil. A Suez participou ativamente
da preparação do 8º Fórum Mundial
da Água e, durante o evento, trouxe especialistas para apresentarem
experiências importantes em temas

como consciência hídrica, proteção
dos oceanos, financiamento do setor
hídrico e transformação de lodo em
energia verde.
GS Inima – ocupando espaço no
estande da representação espanhola,
a empresa promoveu encontros sobre
inovações e compartilhou experiências, como a palestra sobre oportunidades para a dessalinização no Brasil.
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Brasil é estratégico no cenário global da água

A equipe participou da reunião, tendo ao centro os representantes da Aquafed, ao lado dos presidentes do SINDCON e ABCON

A agenda do Fórum Mundial da
Água em Brasília incluiu um encontro
entre os representantes da Aquafed,
a federação mundial das entidades
que reúnem a iniciativa privada com
atuação no saneamento, e os presidentes da ABCON, Santiago Crespo,
e SINDCON, Alexandre Lopes.
Neil Dhot, novo diretor executivo da Aquafed, enfatizou durante a
reunião que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil, não apenas agora, em razão do Fórum, mas

de maneira contínua, diante dos recursos hídricos que o país possui e o
desafio de universalizar os serviços
de água e esgoto em nosso território,
que ainda está longe de ser superado.
“De maneira geral, não apenas o Brasil está atrasado em seus compromissos de universalização. O ritmo de
expansão das redes no mundo como
um todo está aquém do esperado”,
explica Neil.
Marcos Thadeu Abicalil, especialista sênior em água e saneamento

do Banco Mundial, concorda com ele.
“Estima-se que o mundo invista cerca
de U$ 28 bilhões/ano no saneamento
quando o correto seria investir quatro
vezes mais, ou U$ 115 bilhões/ano. No
Brasil, o déficit é igualmente gigantesco: dedicamos apenas 0,2% do PIB ao
saneamento, quando, na verdade, seria necessário investir 0,45% do Produto Interno Bruto. A falta de recursos
para o setor agrava as mudanças climáticas, que já são sentidas em todo o
país”, completa ele.
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17 CURIOSIDADES SOBRE
A ÁGUA QUE VOCÊ
PROVAVELMENTE NÃO SABIA
A água é considerada um dos fatores
mais importantes para que haja vida.
Ela está presente em praticamente tudo, desde a formação de um
organismo à garantia na existência de
todas as espécies no planeta Terra.
Separamos 17 curiosidades sobre
esse recurso que talvez você ainda
não conheça.

VIDA DE LEITURISTA FAZ SUCESSO
ENTRE PROFISSIONAIS DO SANEAMENTO
Blog e Facebook com histórias bem-humoradas têm mais de 4 mil seguidores
Quadrinhos, desenho e passatempos repletos de bom humor relatam
as aventuras e peripécias do dia a dia de um leiturista, que pode ser
conferido no Vida de Leiturista.
Criado em 2002, o blog conta de forma descontraída algumas das
diversas aventuras loucas que esse profissional passa ao ir de casa em
casa, anotando o consumo de energia elétrica: cães bravos, muitas vezes consumidores bravos também, outros muito curiosos, mudanças
climáticas repentinas são alguns dos obstáculos enfrentados pelos
profissionais, que tratados com humor, podem ser vistos de uma forma mais leve e original: a maioria das tirinhas é baseada em situações
vividas pelo próprio autor.
O criador da página é o publicitário e escritor Karlo Kampos, que, com
apenas 15 anos, passou no concurso público para exercer a função de
leiturista de energia elétrica. “Vendo o dia a dia da profissão, tive a ideia
de transformar as aventuras do cotidiano em quadrinhos. O Vida de
Leiturista está até hoje na ativa, com mais de 15 anos de vida, alcançando cada vez mais público, até de fora do país”, afirma o autor.
Para conferir as aventuras do Vida de Leiturista basta acessar a página
no Facebook “Vida de Leiturista” ou o blog http://vidadeleiturista.
blogspot.com.br.
Kampos garante que conteúdo e bom humor não faltam.

28 CANAL SINDCON

Em entrevista para o programa Roda Viva, o israelense Seth Siegel
alerta sobre a preservação dos recursos hídricos e revela como seu país
enfrentou a escassez de água
Ativista em defesa dos recursos hídricos do planeta, Seth Siegel participou no mês de janeiro do programa Roda Vida, transmitido pela TV Cultura. Durante a entrevista, o autor do livro “Faça-se Água” sana dúvidas
relacionadas ao assunto, aponta soluções para regiões que sofrem com
a escassez e alerta sobre os riscos existentes em todo planeta relacionados com o abastecimento em um futuro não muito distante.
Seth explica que para enfrentar a crise hídrica é necessário olhar para
um pequeno pais no Oriente Médio, considerado a região mais seca do
mundo, que, através de um modelo eficaz, conseguiu lidar com a falta
d’água. O ativista também explana sobre futuros conflitos e quais são
suas perspectivas de futuro relacionadas à escassez.

Quer entender um pouco mais
como funciona o setor do
saneamento básico?
Então aqui temos sete livros
que você precisa ler. Entre os já
conceituados e outros recémlançados, confira as diversas
obras que vão te ajudar a
refletir sobre a importância do
saneamento básico, proteção
ao meio ambiente, regulação e
leis do setor.

Assista a
entrevista na integra:

1) Faça-se a Água
Autor: Seth Siegel
2) Parcerias Público-Privada – Experiências, Desafios e Propostas
Autor: Gesner Oliveira
3) Saneamento Básico no Brasil
Autora: Carolina Mota
4) Saneamento Básico: Temas Fundamentais, Propostas e Soluções
Autores: Coordenação de Saneamento Básico do conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil/Guilherme Gomes Luna/Luiz Felipe Graziano/
Rodrigo Pinho
5) Direito do Saneamento: Introdução à Lei de Diretrizes Nacionais de
Saneamento Básico
Autor: Luiz Henrique Antunes Alochio
6) Tietê – Presente e Futuro
Autor: Carlos Tramontina
7) Regulação: Controle Social da Prestação dos Serviços de Água e Esgoto
Autores: Alceu de Castro Galvão Junior e Marfisa Maria de Aguiar Ferreira
Xineses

Para todos aqueles que estão em posição de liderança nos mais variados
contextos e instituições, o livro “Como ser um líder inclusivo” é acima de tudo
uma síntese da experiência prática da Liliane Rocha, que atua há 13 anos com
sustentabilidade e diversidade em grandes empresas no Brasil e América.
A partir de abordagem prática, o livro traz histórias que estão inseridas no
mundo empresarial, além de dados, estatísticas, aspectos de direitos humanos e vantagem competitiva para quem busca conhecimento nesta emergente discussão.
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Panorama do Setor Privado

é lançado em SP e já está disponível
no Portal ABCON/SINDCON
Coletiva de imprensa e participação no Fórum PPPs e Concessões da
Revista Exame marcaram a apresentação do anuário 2018

Versão on-line para baixar:

abconsindcon.com.br/panoramas
Em sua quinta edição, o Panorama da Participação Privada
no Saneamento traz, em 60 páginas, um extenso conteúdo
sobre as perspectivas para o segmento privado, que vive a
expectativa de finalmente poder se expandir e ampliar as boas
soluções que já oferece para a universalização dos serviços de
água e esgoto.
A publicação ressalta que o saneamento deixou de ser
uma preocupação distante para ser debatido ao lado de outros temas estratégicos para as cidades, como habitação e
mobilidade urbana.
O conteúdo pode ser acessado pelo site www.abconsindcon.com.br. O Panorama 2018 inclui em suas páginas valiosas
opiniões, como a do ministro das Cidades, Alexandre Baldy; da
assessora especial da Casa Civil, Martha Seillier; de Catarina
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Albuquerque, ex-relatora especial da ONU
para o saneamento; do prefeito de Campinas e presidente da Frente Nacional dos
Prefeitos (FNP), Jonas Donizetti; e, por
fim, do governador de Alagoas, Renan Filho, que fala exclusivamente à publicação,
explicando as razões que o levaram a contratar uma empresa privada para colaborar
com os serviços de saneamento da capital
do estado, Maceió. São importantes análises sobre os desafios e oportunidades do
atual cenário do saneamento.
O Panorama inclui ainda um capítulo que
mostra as principais vantagens da parceria com o setor privado. Na seção com as
“Cidades Saneadas”, o anuário estabelece
seis critérios – agilidade na execução das
metas contratadas, inclusão da população,
modelos de contrato, eficiência e sustentabilidade das operações, geração de valor
para o município e satisfação do usuário –
que diferenciam a participação da iniciativa privada no setor.
O lançamento do Panorama 2018 foi realizado durante o segundo Fórum PPPs e
Concessões, promovido pela revista Exame
e pela Hiria , no dia 9 de abril. Os dados foram
apresentados pelo presidente da ABCON,
Santiago Crespo, durante o painel “Avanços
e Inovações das Modelagens dos Projetos
de PPPs – Saneamento”, no auditório do
teatro Opus, em São Paulo.
Ainda no dia 9 de abril, pela manhã, uma
coletiva de imprensa marcou o lançamento
do Panorama entre jornalistas das mídias
geral e especializada.

