Em

PAUTA

MELHOR EMPRESA
Pela primeira vez, uma empresa privada fica
em 1º lugar no ranking do Valor 1000.

MAIS INCLUSÃO
Formatura do curso universitário gratuito e
quatro anos do programa de igualdade racial.

APOIO ÀS STARTUPS
Novas oportunidades para ideias que podem
acelerar o desenvolvimento do setor.

OLHAR PARA O FUTURO

Mais tecnologia e inovação para servir cada vez melhor
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EDITORIAL

Palavra do Presidente
Em breve, acreditamos que a inovação na Aegea não dependerá mais de uma área ou de projetos para
acontecer. Trabalhamos para isso em várias frentes desde a criação da empresa, como vocês vão ver na
Matéria de Capa. O traço mais marcante para sermos inovadores, de fato, é a importância que a Aegea
dá aos seus talentos. Profissionais que são movidos pela paixão pelo saneamento, que trabalham para
fazer a diferença na vida dos moradores que atendem e, assim, transformam o mundo que os cerca em
um lugar melhor para se viver. Por isso, em uma edição em que falamos muito em tecnologia e inovação, as pessoas são o nosso principal destaque. Pessoas como o Eder Freitas de Oliveira, da Águas de
Manaus (AM), um dos 50 formandos da primeira turma de Ensino Superior da Academia Aegea. Outro
exemplo é a Vera Lúcia, acadêmica da comunidade quilombola de Furnas do Dionísio (MS), que conseguiu dar continuidade aos estudos por meio do Respeito Dá o Tom, nosso programa de igualdade, que
comemora quatro anos. E, por fim, líderes comunitários como o Jupira Brasiliano, de Nova Iguaçu (RJ),
que conheceu a forma como a Águas do Rio vai atuar antes mesmo de a empresa assumir os trabalhos
na região. Enfim, é com este olhar que vamos seguir nos próximos anos. Queremos contar com a experiência do nosso time e a força dos jovens talentos, que fazem do resgate ambiental e das soluções para
o déficit sanitário temas para a cruzada da própria vida, pois se sentem realizados servindo às pessoas,
seja em qual função for. Esta é a nossa aposta no futuro: a cada novo talento, a cada nova ideia, a cada
passo, renovamos o nosso compromisso em servir. Trabalhamos para que todos tenham um ambiente
seguro a fim de realizar este propósito. Boa leitura!

Radamés Casseb
CEO da Aegea
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Em

PAUTA

MAIORES EMPRESAS
Aegea é a melhor do setor no Valor 1000
Pela primeira vez, uma empresa de saneamento do setor privado venceu a premiação realizada pelo jornal Valor Econômico.
O anuário traz as melhores empresas em 26 setores e apresenta o ranking das 1.000 maiores companhias brasileiras. A Aegea ficou em primeiro lugar na categoria Água e Saneamento.
Segundo o jornal, a premiação representa o atual momento do
setor, que hoje passa por uma verdadeira transformação. No
último ano, foi aprovado o novo Marco Legal do Saneamento,
foram realizados vários leilões e o setor ganhou novos investidores. A Aegea participou de todos esses movimentos e se
consolidou como a maior operadora privada do segmento no
país. Em um ano, ampliou a atuação de 57 para 153 municípios
e hoje atende a 21 milhões de pessoas. Leia mais sobre o reconhecimento clicando abaixo.

saiba mais
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Em

PAUTA

RECONHECIMENTO
Auditoria interna
bem avaliada
Aegea é reconhecida por campanha que valoriza o trabalho do
auditor interno. O reconhecimento é do Instituto dos Auditores
Internos do Brasil, o IIA Brasil, que faz todo ano uma campanha
para mostrar a importância do trabalho do auditor interno e valorizar o trabalho dos profissionais. Como é realizada no mês de
maio, ganhou o nome de IIA May. Em 2021, além dos bons resultados na constante busca por melhorias em seus processos
e controles, a Aegea foi também premiada como uma das empresas que desenvolveram as melhores ações para representar
o orgulho de ser auditor. Leia mais sobre o prêmio e a atividade
do auditor interno clicando abaixo.

saiba mais
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Em

PAUTA

Unidades da Aegea entre os
melhores lugares para se trabalhar
saiba mais

O que faz uma empresa ser um bom lugar para se trabalhar? É “compreender que, para
atingir os níveis máximos de qualidade, produtividade e satisfação do cliente, o potencial humano precisa ser preservado, estimulado e recompensado”. A explicação é dos
responsáveis pelo anuário 100 Lugares Incríveis para Trabalhar. Dez unidades da Aegea
foram incluídas no ranking a partir da pesquisa feita pelo Portal UOL e pela FIA Employee
Experience (FEEx, da Fundação Instituto de Administração). Para saber como as concessionárias e Parcerias Público-Privadas chegaram lá, algumas pela segunda vez, a Revista
Aegea conversou com colaboradores e executivos das unidades selecionadas. Clique ao
lado para ler mais sobre o assunto.
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Em

PAUTA
NOVO ESTUDO DO TRATA BRASIL
Acesso à água tratada aumenta
dignidade para 97% dos entrevistados
em Manaus (AM)
Em um estudo inédito no Estado do Amazonas, o Instituto Trata Brasil fez
uma ampla pesquisa com moradores de áreas socialmente vulneráveis
e revela a percepção dos moradores quanto à chegada da água tratada.
A transformação é visível em vários aspectos dos resultados, que foram
divulgados em 21 de setembro, na sede da Águas de Manaus (AM), e transmitidos ao vivo. O presidente-executivo do Trata Brasil, Édison Carlos, que
participou presencialmente do evento, disse que foi um dos melhores resultados já vistos, que as pessoas entrevistadas se sentem reconhecidas e
valorizadas com a chegada dos serviços. Para a Águas de Manaus, o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade continua sendo prioridade. Ampliar o abastecimento para toda a cidade, também. Veja mais
clicando abaixo.

saiba mais
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Em

PAUTA

MAIS INOVAÇÃO
Aegea apoia selo e aposta nas
startups para aceleração do setor
Primeiro veio o apoio e patrocínio ao Selo iLmpact, maior
projeto de mapeamento e reconhecimento de startups que
geram soluções com impacto positivo na América Latina.
Desenvolvido pela Innovation Latam com a Fundação Dom
Cabral, o selo conta com a parceria da Aegea pelo segundo ano consecutivo. Além de incorporar algumas iniciativas
ao negócio, a Aegea agora lança um projeto para incentivar
ainda mais a inovação. É o 1º Ciclo de Desafios Inova Saneamento da Aegea, realizado também em parceria com a Innovation Latam. São quatro desafios para buscar projetos que
vão ajudar a empresa a impulsionar seus negócios, a reduzir
o déficit e trazer mais desenvolvimento para o setor. Saiba
mais sobre os assuntos clicando nos links.

saiba mais
sobre o selo

saiba mais
sobre os
desafios
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OPINIÃO
PAUTA
Em

Paixão por inovar
Artigo de Marcelo Pimenta*

A paixão pelo meio ambiente, pela natureza, pela água limpa, que
sempre motivou a atuação da Aegea, nunca esteve tão em alta. Ao
longo dos últimos anos, as transformações tecnológicas, sociais e
políticas trouxeram tantas mudanças na economia e na forma de organização da nossa sociedade que podemos dizer que estamos vivendo um novo momento na nossa história – a era da economia da
paixão! Nossa sociedade se desenvolveu por meio de ondas: a primeira onda econômica foi a agricultura; a segunda onda foi marcada
pela mecânica e pela indústria; a terceira onda foram as redes e o
conhecimento; agora vivemos a quarta onda, a economia da paixão.
Clique abaixo para ler o artigo de Marcelo Pimenta na íntegra.

saiba mais

*Marcelo Pimenta é professor de Criatividade e Inovação
na pós-graduação da ESPM/SP e Esalq/USP, especialista em Marketing, mestre em Planejamento Estratégico e
é o único representante brasileiro no Conselho Acadêmico NetExplo junto à Unesco, em Paris.
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ENTREVISTA
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Aegea investe para continuar
sendo inovadora
Uma empresa mais automatizada, que se antecipa às necessidades dos clientes e também consegue resolver os problemas antes mesmo que eles aconteçam. A Aegea, que já
nasceu fazendo da inovação e da tecnologia as bases do seu
modelo de atuação, continua investindo para ter sistemas
eficientes, serviços de qualidade e fazendo das pessoas seu
principal ativo. Eduardo Mendes, o diretor de Tecnologia da
Informação da Aegea, está ajudando a preparar a empresa
para continuar sendo inovadora nos próximos anos: “nós estamos buscando o ‘next practice’, pois o ‘best practice’ não
nos diferencia, só nos iguala”. Inteligência artificial, uso aplicado de dados, multicanalidade e um jeito cada vez mais sustentável de atuar fazem parte do cardápio de inovações que
estão sendo implementadas. Leia mais na Entrevista, clicando abaixo.

saiba mais

Eduardo Mendes, diretor de
Tecnologia da Informação da Aegea.
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Matéria de

CAPA

OLHAR PARA O FUTURO

Aegea busca mais tecnologia e
inovação para servir cada vez melhor
“A Aegea já tem um desempenho reconhecido por adotar as melhores práticas de gestão. Temos a Academia Aegea que consolida nosso modelo na
formação de pessoas, mas é preciso evoluir ainda mais. Ter o time certo, no
engajamento certo e no desafio certo é o que vai fazer a diferença nesse futuro. Precisamos que cada um cuide bem do seu time para a Aegea consiga
cuidar cada vez melhor das pessoas” – Radamés Casseb, CEO da Aegea.

EDIÇÃO 33 • Revista Aegea

14

Matéria de

CAPA

OLHAR PARA O FUTURO

Aegea busca mais tecnologia e
inovação para servir cada vez melhor
saiba mais

Em um mundo que muda com uma velocidade surpreendente, como se
manter à frente do seu tempo? Considerada uma das mais empresas mais
inovadoras em seu setor, a Aegea trabalha para continuar sendo referência.
Operação simulada em ambiente computacional, inteligência artificial com
suas redes neurais e novas formas de se relacionar com o cliente são estudadas e implantadas para resolver questões que ainda fazem o saneamento
ser um dos grandes gargalos da infraestrutura do país. A Aegea cuida também do que considera seu maior capital: as pessoas. Para entender como a
empresa está fazendo isso, a Revista Aegea conversou com o CEO da Aegea,
Radamés Casseb; a diretora de Gestão, Fernanda Bassanesi; e com os gerentes de Engenharia da Operação, Moisés Salvino, e de Infraestrutura Digital,
Marco Aurélio Pereira da Silva. As respostas você conhece clicando abaixo.
Veja também dicas para ser mais inovador.
EDIÇÃO 33 • Revista Aegea
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Cidades

MAIS AZUIS

Inovar não é fazer grandes descobertas ou inventar formas radicais de fazer alguma coisa, mas é implantar uma
ideia que traga um diferencial, que tenha retorno e seja
aplicável. Em saneamento, algo que comumente é usado no sistema de água e passa a ser aplicado em esgoto
pode ser considerado uma inovação. Portanto, inovações
são projetos e ações que melhoram a eficiência nos serviços, o atendimento ou a qualidade dos processos. Na seção Cidades Mais Azuis trazemos alguns exemplos assim,
que acontecem nas unidades da Aegea e ajudam os moradores a terem vidas mais saudáveis e mais dignas. Na
foto, está a cidade de Bombinhas (SC), onde a Aegea está
testando um modelo baseado em inteligência artificial,
de algoritmo genético, para melhorar o abastecimento de
água por meio de simulações via modelagem hidráulica.
EDIÇÃO 33 • Revista Aegea
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Cidades

MAIS AZUIS

Usinas implantadas no nordeste pela
empresa responsável pela obra em
Cassilândia (MS).

AMBIENTAL MS PANTANAL
Mato Grosso do Sul vai ganhar
nova usina de energia solar

gional
Re

1

Com uma das temperaturas médias mais altas do país e
grandes períodos de insolação, Mato Grosso do Sul tem
avançado muito na implantação de usinas de energia solar. Elas representam um modo de produção energética renovável, sem praticamente nenhum impacto. Agora, a MS
Ambiental Pantanal vai ajudar no processo de sustentabilidade do estado com um empreendimento em Cassilândia,
município com 22 mil habitantes (estimativa populacional
de 2021, IBGE). A previsão é a de que a usina esteja em
funcionamento no início do ano que vem. Leia mais sobre
o assunto clicando ao lado.

saiba mais
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

1

AMBIENTAL MS PANTANAL
100 dias de operação
com melhorias para as
pessoas e para a natureza
Os investimentos em tecnologia e inovação marcaram os primeiros 100 dias de operação da Ambiental MS Pantanal e anunciam o que ainda vem
pela frente. Novas centrais digitais dão lugar aos
sistemas analógicos para que dados sobre o funcionamento dos equipamentos sejam coletados
e monitorados remotamente, permitindo uma
operação mais eficiente. Geradores de energia
também foram instalados para que os serviços
não sejam interrompidos com queda de energia
elétrica. O resultado destas e outras ações implementadas é mais qualidade nos serviços para
os usuários e maior respeito ao meio ambiente.
Clique abaixo para conhecer mais detalhes.

saiba mais

Corumbá (MS), uma das 68 cidades
atendidas pela Ambiental MS Pantanal.
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

1

ÁGUAS GUARIROBA
ETE que trata 90% do esgoto
de Campo Grande tem
reatores com nova tecnologia
Com uma rede de esgoto que chega a mais de 80%
dos moradores, Campo Grande ganhou em seu aniversário maior capacidade e mais eficiência no tratamento do esgoto. A principal ETE da cidade foi ampliada com a inauguração de dois reatores. Além de
ampliar em 20% a quantidade de litros tratada, os novos reatores trazem uma tecnologia inovadora, elaborada e projetada pela equipe de engenheiros da concessionária. As paredes revestidas por placas de aço
vitrificado possibilitam um tratamento mais eficiente
e total vedação durante o processo, garantindo a segurança operacional. Clique abaixo para saber mais.

saiba mais
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Cidades

MAIS AZUIS

ÁGUAS GUARIROBA
Colchão de pedras protege
barragem e dá segurança ao
abastecimento durante estiagem

gional
Re

1

Eles pesam cerca de três toneladas cada um, exigem balsas
e mergulhadores para sua instalação e prometem proteger a
barragem da represa de captação da água que abastece quase metade da cidade de Campo Grande (MS). Os colchões
Reno são uma iniciativa inovadora que está sendo instalada
pela Águas Guariroba para evitar a degradação do solo, pois
criam uma camada protetora ao impacto do fluxo da água.
Eles são formados por uma armação em forma de grade, parecida com uma gaiola, e revestem, protegem e estabilizam
as margens e encostas de rios, canais e córregos. Clique e saiba mais sobre a instalação na represa da captação Guariroba.

saiba mais
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

1

ÁGUAS GUARIROBA
1,7 milhão de litros
de água a mais para
minimizar seca histórica
Com um período de estiagem considerado um
dos piores das últimas décadas, as concessionárias têm investido em planos para aumentar a oferta de água. Na Águas Guariroba (MS),
dois novos poços foram inaugurados. Com
tecnologia inovadora, os dois juntos têm capacidade para 600 mil litros de água por hora.
Com as novas inaugurações, sobe para nove
poços a mais no sistema de abastecimento só
em 2021. Um incremento de 1,7 milhão de litros a mais para a cidade enfrentar uma das
piores secas em quase um século. Leia a reportagem completa clicando abaixo.

saiba mais
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

1

AEGEA MT1
Unidades aumentam eficiência para
manter abastecimento na estiagem

Mato Grosso é um dos lugares com as mais altas temperaturas do país e o período de seca extrema faz com que a
população aumente ainda mais o consumo de água. Para
manter o abastecimento, as unidades da Aegea nas cidades
de Guarantã do Norte, Marcelândia e Carlinda investem em
melhorias, ações preventivas e em maior eficiência. Clique
abaixo e conheça mais detalhes sobre as ações nas pequenas cidades no interior de Mato Grosso.

saiba mais
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

1

AEGEA MT2
Modernização, menos perdas
de água e mais eficiência são
estratégias para estiagem
A estiagem severa atinge também as unidades atendidas pela Aegea
MT2, deixando os mananciais com um volume bem menor de água.
Com a entrada do verão, depois de um dos invernos mais quentes
dos últimos anos, aumenta o desafio das concessionárias em manter
o abastecimento de água. Veja clicando abaixo como as unidades da
Aegea em Jauru, Diamantino e Primavera do Leste estão atuando. O
primeiro é um município com apenas 49 anos de fundação, e o outro,
um dos mais antigos, com 293 anos de história. Diamantino abriga a
nascente do Rio Paraguai, que forma a planície pantaneira. E Primavera do Leste, o maior entre eles, considerado lugar de oportunidades,
continua atraindo moradores de outros locais do país.

saiba mais
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

1

AEGEA MT2
Água tratada com regularidade para
moradores da área rural de Poconé

Dois novos distritos de Poconé (MT), cidade pantaneira a 104
km de Cuiabá, passam a fazer parte do atendimento da Aegea. Cangas e Nossa Senhora Aparecida do Chumbo, localizados na zona rural do município, agora são atendidos pela
Águas de Poconé. Os primeiros diálogos entre a empresa e os
moradores já aconteceram e as intervenções para melhorar o
atendimento foram iniciadas. Clique abaixo para saber mais
e conhecer a expectativa dos moradores com a chegada da
nova empresa à vida deles.

saiba mais
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

1

AEGEA MT2
Bom relacionamento com
Poder Público traz melhorias
para moradores
As empresas que trabalham com concessão dos serviços públicos têm de prestar contas do trabalho desenvolvido. Mais do que as obrigações legais envolvidas
nesta questão, o bom relacionamento com o poder
concedente e agentes públicos é uma das premissas
fundamentais para a atuação nas empresas da Aegea.
Em Pedra Preta e Barra do Garças, a iniciativa resultou recentemente em obras que reforçam o sistema
de abastecimento com novos reservatórios e outras
melhorias, algumas além do que estava previsto em
contrato. Clique abaixo e confira.

saiba mais
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

3

ÁGUAS DE MANAUS
+Águas: o projeto que amplia
e moderniza o sistema de
abastecimento
Uma das cidades que mais crescem no país e um dos
centros urbanos mais importantes da Região Norte,
Manaus traz também grandes desafios de infraestrutura. Um deles é o saneamento. O grande potencial
econômico e financeiro da cidade não se reflete na
estrutura de serviços e muitos moradores ainda vivem sem acesso às redes de água e esgoto tratados.
Para acompanhar o crescimento populacional e modernizar os serviços, a Águas de Manaus (AM) lançou
o +Águas. Com o projeto, a capital do Amazonas ganhará investimentos de mais de R$ 105,6 milhões.
Só a rede de abastecimento aumenta em 260 km.
Clique abaixo e veja mais detalhes do + Águas.
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

3

ÁGUAS DE MANAUS
Tecnologia russa analisa memória
magnética das tubulações
Abastecimento comprometido, regiões sem água ou
trânsito congestionado podem ser consequências de
rompimento na rede. Quando o risco envolve uma
adutora – tubulação de diâmetro maior, que transporta uma grande quantidade de água por segundo –, o
transtorno pode ser ainda maior se algum trecho se
romper. Por isso, as unidades da Aegea investem em
formas de prevenir contra os problemas, antecipando
as manutenções. A Águas de Manaus (AM), concessionária que tem 3.630 km de tubulações, está utilizando
uma tecnologia russa na prevenção das redes. Clique
abaixo para conhecer os detalhes.
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

3

ÁGUAS DE TIMON
Moradores de áreas recémregularizadas comemoram
a chegada da água tratada
“Lata d’água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria...” A tradição herdada da época da escravidão no Brasil, que se popularizou como
marchinha de carnaval na década de 50, ainda se repete para
muitas brasileiras que não têm acesso aos serviços de saneamento. Em Timon, no Maranhão, a realidade começa a mudar: 400
moradores passaram a receber água tratada em casa. Uma delas,
também chamada Maria, como na música, conta que ter água na
torneira de casa é a realização de um sonho. Clique abaixo e conheça mais sobre a história da dona Maria do Nazaré e sobre os
investimentos que vêm sendo feitos para a ampliação do abastecimento na cidade.
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

3

ÁGUAS DE TIMON
Programa de saneamento
prevê até construção de
uma escola na área rural
O que a construção de uma escola tem a ver com os serviços de
saneamento? Para a Águas de Timon (MA), é uma obra tão importante que faz parte do Programa Timon Saneada II, que prevê
a ampliação da cobertura da rede de esgoto de 3% para 33% e
está em ritmo acelerado na cidade. Uma estação de tratamento
de esgoto será construída na área da edificação atual e, assim, a
cidade vai ganhar duas obras que vão fazer a diferença na saúde
e qualidade de vida dos moradores e das futuras gerações – uma
ETE moderna e uma escola novinha, com 5.000 metros de área,
salas climatizadas, horta e sala multimídia. Um símbolo de sustentabilidade. Clique abaixo e confira.
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

2

PROLAGOS
Ancoragem de balsa usa
tecnologia para retirar
navios do fundo do mar
A balsa que faz a captação de água na Lagoa
de Juturnaíba (RJ), que abastece os municípios
da Região dos Lagos atendidos pela Prolagos,
foi reposicionada por meio de uma logística de
alta complexidade. A ação faz parte do Plano
Verão da concessionária e visa trazer maior
segurança operacional no abastecimento durante o período. Foi necessário implantar uma
operação complexa que usou os mesmos
equipamentos utilizados para retirar navios
do fundo do mar. Mergulhadores especializados também participaram da ancoragem. Veja
mais sobre o assunto clicando a seguir.
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
Re

2

PROLAGOS
Otimização dos
processos internos resulta
em melhores serviços
Após 23 anos transformando a realidade de
cinco municípios da Região dos Lagos do Rio
de Janeiro, a Prolagos (RJ) permanece focada na eficiência na gestão e na qualidade dos
serviços prestados. A fim de garantir controle
contínuo dos padrões dos procedimentos administrativos e reforçar a cultura da qualidade
na concessionária, a concessionária formou 15
funcionários como auditores internos em Sistema de Gestão da Qualidade. Clique abaixo e
veja mais detalhes sobre a capacitação.
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Cidades

MAIS AZUIS
ÁGUAS DO RIO
Concessionária lança
programa para dar voz
aos líderes comunitários
Mesmo durante a operação assistida com a Cedae, a Águas
do Rio (RJ) deu um passo importante para se aproximar dos
moradores e mostrar como se dá o trabalho nas cidades
onde a Aegea atua. A concessionária lançou em Nova Iguaçu o Afluentes, programa de relacionamento que acontece
por meio dos líderes comunitários. Será assim também nas
outras localidades de abrangência da Águas do Rio, totalizando 27 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Por trás
da proximidade com os moradores, está a missão de garantir o fornecimento regular de água tratada, tratar 100% do
esgoto coletado e contribuir para a recuperação ambiental
dos locais atendidos, que incluem a Baía de Guanabara e a
Bacia do Guandu. Veja como foi o lançamento do programa
clicando abaixo.
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Cidades

MAIS AZUIS

gional
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AEGEA SP
Mirante implanta sistema de
topografia que usa Inteligência
Artificial
Investindo em inovação tecnológica desde o início da
operação em Piracicaba (SP), em 2012, a Mirante dá
mais um passo neste sentido. Agora as operações que
envolvem levantamento topográfico vão contar com
o uso da inteligência artificial (IA) – tecnologia que
permite que sistemas simulem processos similares à
inteligência humana a partir de padrões de enormes
bancos de dados, que estão cada vez mais presentes
na nossa vida, e é uma das prerrogativas para a empresa que quer se modernizar (veja mais na Matéria de
Capa). Ao utilizar inteligência artificial nas operações
de topografia, a Parceria Público-Privada ganha em
eficiência e produtividade, além dos ganhos nos serviços que oferece ao usuário. Clique abaixo e conheça
mais detalhes.
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MAIS AZUIS

gional
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AEGEA SP
Mais agilidade e qualidade
no tratamento do esgoto
com nova tecnologia
Melhorar a qualidade do tratamento do esgoto para
que o processo tenha maior eficiência e permita, na
etapa final, devolver à natureza um produto que seja
cada vez mais sustentável é uma busca constante das
empresas de saneamento. Sustentabilidade que se faz
com tecnologia e inovação, como vem demonstrando
a unidade da Aegea em Piracicaba, a Mirante (SP). Com
a implantação da metodologia da peneira rotativa, o
processo na Estação de Tratamento de Esgoto Bela
Vista ganhou mais agilidade e eficiência. Clique para
saber mais sobre a tecnologia.
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MAIS AZUIS

gional
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AEGEA SC
Transparência e proximidade
com a população pautam
ações no estado
As quatro unidades da Aegea em Santa Catarina (SC), nas cidades de Bombinhas, Camboriú, São Francisco do Sul e Penha, a exemplo de outras empresas da Aegea, atuam com
transparência e integridade com os públicos que atendem.
Para demonstrar essa atuação, as concessionárias lançaram
um relatório com as ações realizadas. É o Balanço Social
2020, que detalha as ações das empresas nos pilares social,
ambiental e econômico. Por trás da ação, o objetivo maior:
atender à população com o compromisso de levar saúde,
dignidade e respeito ao meio ambiente. Clique abaixo para
conhecer mais detalhes.
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MAIS AZUIS

gional
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AEGEA SC
Mobilização para antecipar
obra do sistema de esgoto
Com praias que são um verdadeiro paraíso e perto
do complexo Beto Carrero, a cidade de Penha (SC)
é um dos mais importantes polos turísticos do estado. Mas um problema vem se agravando nos últimos anos: a poluição das praias. Uma das mais
visitadas é a de São Miguel, que ainda não tem
sistema de esgoto. Para atender a uma demanda
de toda a sociedade local e em respeito ao meio
ambiente, a Águas de Penha está se mobilizando para antecipar as obras e implantar uma rede
completa para coletar e tratar o esgoto do local.
Veja mais sobre o assunto clicando abaixo.
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AMBIENTAL METROSUL
PPP antecipa obras na
Região Metropolitana
de Porto Alegre (RS)
Para universalizar o acesso ao esgoto tratado de forma mais rápida em Canoas, na Região Metropolitana
de Porto Alegre (RS), a Parceria Público-Privada da
Aegea na cidade está antecipando os investimentos
previstos em contrato. A antecipação foi viabilizada
por uma iniciativa conjunta entre a Ambiental Metrosul, a Prefeitura Municipal de Canoas (RS) e a Corsan
(Companhia Riograndense de Saneamento). Além
das obras, prefeitura e PPP atuam com um trabalho
de conscientização sobre a importância de os moradores se conectarem à rede de esgoto assim que
a ampliação estiver concluída. Saiba mais sobre as
obras clicando abaixo.
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Inovação e

TECNOLOGIA
PARCERIA PARA O
DESENVOLVIMENTO
Aegea se une à maior plataforma
de educação aberta em tecnologia
Para ampliar oportunidades e tornar mais acessível o ensino
gratuito de qualidade, a Aegea e a DIO (Digital Innovation One)
se uniram para distribuir bolsas de estudo. A parceria vai além
de democratizar o acesso à aprendizagem na área de Tecnologia da Informação: reforça o compromisso que as empresas
têm com o desenvolvimento de pessoas. E também em criar
conexões para que elas possam contribuir para fazer as transformações que precisam ser feitas por um mundo melhor nos
locais onde atuam. Clique abaixo e veja como participar.
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Inovação e

TECNOLOGIA
PRÊMIO INOVAÇÃO AEGEA 2021
Incentivando colaboradores a
serem mais inovadores
Um prêmio para reconhecer os melhores projetos implantados, os profissionais mais inovadores e também
para integrar pessoas de várias áreas e unidades. Afinal, todos podem ser inovadores, independente de
sua formação, do cargo que ocupam ou da região onde
moram. Por causa da pandemia, a 5ª edição do Prêmio
Inovação Aegea ficou um pouco menor – apenas um
dia de evento e uma categoria – foram três no ano passado. Mas movimenta os colaboradores em busca de
reconhecimento pelas ideias inovadoras que trouxeram otimização técnica ou em processos nos últimos
12 meses. Clique para saber mais detalhes.

Klaus Paz, coordenador de
Inovação da Aegea.
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Meio

AMBIENTE
REVITALIZAÇÃO DE
NASCENTES
Indígenas recebem mudas
para recuperar nascentes em
Miranda (MS)
A Organização Caianas, que atua pela preservação dos
costumes e pela sobrevivência dos terenas, em Mato
Grosso do Sul, recebeu mudas de espécies nativas do
Cerrado e do Pantanal. Feita pela Ambiental MS Pantanal em parceria com a ONG Comitiva Esperança, a
doação vai ajudar a recuperar nascentes da Bacia do
Rio Paraguai, além de contribuir para o sustento das
famílias da comunidade indígena e da fauna local, que
tiveram sua alimentação comprometida com os incêndios que vêm se repetindo desde o ano passado.
Clique para saber mais sobre a ação.
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Responsabilidade

SOCIAL

PRÊMIO VOLUNTARIADO
Colaboradores da Aegea mostram
que a solidariedade não tem limites
Foi uma escolha difícil. O comprometimento, a solidariedade e a dedicação dos colaboradores em levar mais dignidade para quem precisa
resultaram em projetos que, por si só, têm uma grande riqueza e valem
prêmios. Manaus (AM) inscreveu no 1º Prêmio Voluntariado da Aegea
uma ação que envolvia atividades para todas as idades, com leitura,
curso de informática e reforço escolar. A Prolagos (RJ) participou com
a reforma de uma escola e implantação de biblioteca comunitária. Os
voluntários do Centro Administrativo Aegea (CAA) com o trabalho na
Comunidade Terapêutica Vida e Sobriedade. Em Teresina (PI) teve o
Dia D Cidadania, com atendimentos nas áreas de saúde, ambiental e
jurídica. A equipe da holding atuou com a Anjos da Noite no apoio à
população de rua em São Paulo (SP). E a Águas de Timon (MA) trouxe
para o prêmio o Varal Solidário. Saiba mais sobre os projetos e a premiação clicando abaixo.
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Responsabilidade

SOCIAL

INICIAÇÃO PROFISSIONAL
Curso gratuito de
eletromecânica tem aulas
presenciais em Canoas (RS)
Assim que assumiu a Parceria Público-Privada na Região
Metropolitana de Porto Alegre (RS), a Ambiental Metrosul implantou projetos de Responsabilidade Social voltados aos estudantes. Um deles foi o Pescar, que oferece
habilidades e conhecimentos para ampliar as oportunidades de jovens em situação de vulnerabilidade a fim de
serem inseridos no mercado de trabalho. Agora, depois
de aulas on-line, o Curso de Iniciação Profissional em
Eletromecânica acontece presencialmente, com aulas
práticas e melhores condições de aprendizagem em um
espaço preparado para isso. Na primeira aula presencial,
foi lançado também o Programa Voluntariado da Aegea.
Veja mais clicando abaixo.
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Responsabilidade

SOCIAL

PROJETO PIONEIROS
Jovens de escolas públicas ajudam
a transformar suas comunidades

Pelo terceiro ano consecutivo, unidades da Aegea abrem as portas para receber estudantes do Ensino Médio. É o Projeto Pioneiros, que mobiliza 150
jovens. A diversidade entre eles, a experiência do time de profissionais, voluntários engajados e o amplo leque de profissões que movem uma operação de saneamento criam um ambiente propício para a troca de informações
e geração de novas ideias. Para incentivar ainda mais a inovação, as melhores
ideias desenvolvidas pelos alunos durante a realização do Projeto Pioneiros
são reconhecidas e premiadas. Clique para saber mais.
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Responsabilidade

SOCIAL

ARTE NOS MUROS
Grafite embeleza escolas
públicas municipais de
Teresina (PI)

O uso consciente da água e a preservação do meio ambiente foram o mote para os alunos soltarem a imaginação nos projetos
que se transformaram em pinturas nos muros de duas escolas
da capital do Piauí. Teve até votação para escolher o trabalho
que seria realizado com o apoio do artista Alberto Panzer, mas,
antes da pintura final, oficinas discutiram a técnica do grafite
e temas como biodiversidade, consumo consciente da água e
sustentabilidade. Veja mais clicando ao lado.
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Responsabilidade

SOCIAL

TARIFA SOCIAL
Manaus (AM) pode se tornar
a capital com o maior
número de beneficiados
A Águas de Manaus ampliou de 22 mil para 70 mil famílias
o número de beneficiários da Tarifa Social – programa que
concede 50% de desconto na tarifa da conta de água e esgoto para as famílias de baixa renda. Depois de ampliar em mais
de 230% o acesso ao benefício, a meta agora, da concessionária, é proteger 100 mil famílias, o equivalente a 400 mil
pessoas. Dessa forma, Manaus vai se transformar na capital
brasileira com a maior parcela de beneficiados com a Tarifa
Social Manauara, como ela é carinhosamente chamada pela
unidade. Conheça mais sobre o trabalho que está sendo desenvolvido em Manaus clicando abaixo.
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Responsabilidade

SOCIAL

PARCERIA PARA A INOVAÇÃO
Águas Guariroba (MS) e UCDB
assinam de cooperação técnica

Para promover o conhecimento em suas áreas de atuação e em pesquisa, responsabilidade
social e sustentabilidade com foco nos projetos de inovação, a concessionária Águas Guariroba e a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) assinaram um termo de cooperação
técnica. A parceria vai viabilizar uma série de atividades que beneficiam não só os alunos e
os profissionais envolvidos, mas toda a sociedade, como prevê o reitor da UCDB, padre José
Marinoni. “Que essa parceria sirva para mudar a qualidade de vida das pessoas que utilizam
esses serviços”, disse. Leia mais sobre a assinatura clicando abaixo.
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Respeito
Em

DÁ
O TOM
PAUTA
QUATRO ANOS
COM MAIS RESPEITO
Programa comemora aniversário com
nova diretoria e ampliando ações
Para espelhar a população negra em todos os níveis hierárquicos
da empresa, o Programa Respeito Dá o Tom vem aprimorando
iniciativas. Montou uma estrutura que atende todas as concessionárias por meio de comitês regionais. Promove encontros mensais
como as conversas com especialistas, os letramentos. Feitas em
parceria com o Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), recebe palestrantes que trazem um tema novo a cada mês. Colaboradores,
diretores e executivos da Aegea também participam e compartilham aprendizados. Na comemoração de aniversário, o tema foi
“Autocuidado da população negra” e contou com a participação
do CEO da Aegea, Radamés Casseb. Saiba mais clicando abaixo.
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Respeito
Em

DÁ
O TOM
PAUTA

QUATRO ANOS COM
MAIS RESPEITO
Doação de notebooks para
comunidade quilombola

Durante a pandemia, muitos estudantes tiveram dificuldade para estudar por não terem computadores para acompanhar as atividades
on-line. Em Furnas do Dionísio, comunidade de quilombolas na área
rural, a 55 km da capital, as dificuldades eram ainda maiores. Na localidade não havia computadores e 11 estudantes de duas universidades
de Campo Grande faziam aulas e atividades pelo celular. Por meio do
Programa Respeito Dá o Tom e das concessionárias Águas Guariroba
e Ambiental Pantanal MS, foram doados notebooks para que as alunas pudessem continuar os estudos acadêmicos. Leia mais clicando
ao lado.
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Respeito
Em

DÁ
O TOM
PAUTA

QUATRO ANOS COM
MAIS RESPEITO
Valorização da beleza da
mulher negra

Os turbantes, usados na época da escravidão para esconder os cabelos crespos, se tornaram
um símbolo de resistência para o movimento negro. Foi em torno dele que o Comitê do Respeito Dá o Tom da Prolagos (RJ) realizou um evento transformador, que vai ficar marcado na memória das participantes. Mostra a importância do trabalho que vem sendo feito pelo programa
nas várias unidades da Aegea para tornar a empresa cada vez mais inclusiva. O evento, somado
aos do calendário anual do programa, divulga informações que quebram as barreiras do preconceito e valorizam as pessoas pelo que elas são, independente da cor da sua pele. Descubra
mais sobre o assunto clicando abaixo.
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Nossa

GENTE

TRANSPARÊNCIA
NA GESTÃO
Painel analisa a jornada
de colaboradores por
meio de gráficos

Ferramenta desenvolvida pelo Escritório de Projetos e Processos da Prolagos, na Região dos Lagos (RJ), permite que gestores acompanhem o dia a dia dos colaboradores por meio de análise de
dados. O resultado é uma gestão de pessoas com maior transparência, maior assertividade e eficiente. O Painel Folha de Ponto já ultrapassou os limites geográficos e está sendo usado também
pelas concessionárias da Aegea em Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.
Veja como funciona clicando abaixo.
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Academia

AEGEA
FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS
Academia de Líderes prepara
profissionais para a Aegea do futuro
Uma jornada de aprendizado para quem já sabe muito. Afinal, a crença na aprendizagem contínua é o que move a
Academia Aegea. A premissa é a de que os conteúdos atendam às necessidades do negócio e sejam transformadores
também para quem os acessa. Foi assim que, a partir de
um piloto desenvolvido em Teresina (PI) no ano passado,
surgiu a Academia de Líderes. Os bons resultados agora se
espalham por outras unidades do grupo. O programa usa
metodologias para capacitar novos líderes e, ao mesmo
tempo, atualizar gestores experientes. Orienta as lideranças
para o mercado e o crescimento do negócio. Foca também
no relacionamento interpessoal, na questão de confiança e
formação de sucessores. Tudo para aprimorar as habilidades soft skills – aquelas que o mercado exige cada vez mais.
Quer saber mais o que isso significa? Clique abaixo.

saiba mais
EDIÇÃO 33 • Revista Aegea

51

Academia

AEGEA
DIPLOMA UNIVERSITÁRIO
Curso de graduação gratuito e
exclusivo começa nova turma
Uma conquista em dose dupla para os colaboradores da Aegea que sonham em ter um diploma
universitário. Os 50 alunos da primeira turma da
graduação superior se formam praticamente ao
mesmo tempo em que outros 50 iniciam o curso.
A formação em Processos Gerenciais com Ênfase
em Saneamento foi pioneira no país ao atender
as necessidades de uma empresa do setor. Os resultados superam as expectativas. O rendimento
dos alunos foi de 100% no último período e 40%
dos alunos já foram promovidos para cargos de
liderança mesmo antes de se formar. Veja mais
detalhes e conheça uma das histórias de sucesso
clicando abaixo.
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EHS

METAS DE SEGURANÇA
Treinamentos, rotina diária de
cuidados e conscientização
reduzem acidentes
A Prolagos (RJ) bateu mais um recorde em segurança do trabalho com 541 dias sem acidentes
com afastamento. Para isso, uma rotina diária de
cuidados é mantida na concessionária, com reforço de campanhas de conscientização, além de
treinamentos periódicos realizados por meio da
Academia Aegea. Outras medidas incluem maior
controle na velocidade permitida nos carros da
empresa. Leia mais sobre as medidas adotadas
clicando abaixo.
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EHS

CUIDANDO BEM DA NATUREZA
Boa gestão dos resíduos sólidos
preserva o meio ambiente
Ver tanto lixo nas ruas, nas margens dos córregos, boiando em rios
ou lotando os lixões a céu aberto não condiz com a legislação moderna que o Brasil tem, expressa na Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS). Lançada em 2010, ela ganhou força nos últimos
dois anos, principalmente com o novo Marco Legal do Saneamento. Na Aegea, muito tem sido feito para melhorar os cuidados com
os resíduos sólidos para diminuir o impacto negativo que ele gera
na natureza. Além de contar com o Programa Interage, que facilita
a implementação de planos de gerenciamento, a área de EHS da
Aegea está capacitando os gestores das unidades sobre o assunto.
Saiba mais detalhes clicando abaixo.
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EHS

LOGÍSTICA REVERSA
Inovação nos cuidados com resíduos
perigosos para a saúde
Agir de forma inovadora em relação aos resíduos produzidos começa com um gesto bem simples, mas ainda longe de ser uma
prática comum – pensar na destinação correta de tudo o que a
gente consome. Se isso for feito antes mesmo de consumir e a
empresa que vendeu o produto se comprometer em recolher o
resíduo, melhor ainda. A prática, chamada de logística reversa,
ganha uma importância enorme quando o produto em questão
é considerado perigoso para a saúde humana, como é o caso de
alguns químicos usados no tratamento da água e esgoto. Implantado em empresas da Aegea MT, o uso da logística reversa está
sendo incentivado em outras unidades. Clique e saiba detalhes.
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COMPLIANCE
OS BRINDES E A POLÍTICA
ANTISSUBORNO
Compliance Day lembra da política
de tolerância zero da Aegea
Você já parou para pensar o quanto a corrupção afeta a nossa vida?
De uma certa forma, toda a sociedade é afetada pelos desvios
gerados por ela. As consequências desse tipo de abuso de poder
privam a população de seus direitos sociais e econômicos e criam
obstáculos ao desenvolvimento. Os atos corruptos não acontecem apenas nas esferas do Poder Público. Pequenos atos, como
a distribuição de um brinde, podem ser configurados como uma
tentativa de suborno. Para lembrar as pessoas da importância do
tema, o 9 de dezembro foi transformado no Dia Internacional
contra a Corrupção. A Diretoria de Integridade da Aegea celebra a
data com o Compliance Day, um dia de trabalho e reflexão sobre
a política de tolerância zero contra a fraude e contra a corrupção.
Clique abaixo e saiba como podemos ajudar na construção de um
mundo mais ético, justo, íntegro e transparente.
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DARC
INOVAÇÃO NA GESTÃO
DE RISCOS
Aegea integra sistemas e
treina colaboradores para
ser mais sustentável
Uma metodologia customizada que permite registrar os processos ao mesmo tempo em que eles acontecem, integra as
áreas e constrói um legado que pode ser compartilhado. A
cada passo, a Diretoria de Auditoria, Riscos e Controles Internos (Darc) fortalece seu propósito de trabalhar alinhada aos
objetivos estratégicos da empresa. Para garantir um crescimento cada vez mais sustentável, a gestão de Riscos e Controles Internos do Modelo Operacional da Aegea (MOA) é feita
com a ajuda da inovação. Clique abaixo para saber mais sobre
os controles e mapeamentos feitos pela diretoria.
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Notícias e

AÇÕES CORPORATIVAS

RECONHECIMENTO
Capacidade de inovar e gestão
da Aegea são premiadas
Além da primeira colocação na categoria Água e Saneamento no VALOR 1000, a Aegea conquistou outro
importante reconhecimento. A empresa ficou em primeiro lugar na mesma categoria do anuário Época NEGÓCIOS 360°. O ranking leva em conta o desempenho
financeiro e outras cinco dimensões fundamentais da
gestão: capacidade de inovação, sustentabilidade, visão
de futuro, gestão de pessoas e governança corporativa.
O guia é feito em parceria técnica com a Fundação Dom
Cabral (FDC). Outro destaque conquistado: na avaliação
geral do anuário, a Aegea ficou em 7º lugar.
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