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NOVOS LÍDERES
A força do propósito

SUSTENTABILIDADE

Aegea emite bonds 
vinculados a metas de ESG.

DIGNIDADE

Acesso à água tratada 
também é inclusão social.

TECNOLOGIA 

Novo sistema de gestão do 
atendimento.

MEIO AMBIENTE

Recuperação ambiental e 
coleta seletiva.
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Palavra do Presidente

Radamés Casseb
CEO da Aegea

O tema desta edição traz uma reflexão muito importante para a Aegea, pois falar de jovens é também 
olhar para a nossa trajetória. Afinal, somos uma empresa jovem, tivemos um grande crescimento e esta-
mos em um momento muito importante da nossa jornada – o amadurecimento das conquistas recentes. 
Chegamos até aqui alicerçados pelo nosso propósito e é por meio dele que estamos preparando cada vez 
mais nossos talentos para movimentar vidas. A força do nosso propósito e da nossa cultura está no Pro-
jeto Pioneiros, que traz soluções inovadoras para resolver os problemas das comunidades, e nas turmas 
do Programa de Ensino Superior da Academia Aegea, uma de formandos, diploma conquistado, e outra 
iniciando o ciclo de formação. Uma força que se revela também no Programa Jovem Aprendiz, no qual 
tivemos um resultado que nos motiva ainda mais: 100% das vagas foram preenchidas por candidatos 
que se autodeclararam pretos ou pardos, como vão ver em matérias nesta edição. O respeito à diversi-
dade também está na força dos jovens de todas as idades que buscam mais conhecimento, aproveitam 
as oportunidades e têm senso de autorresponsabilidade para se desenvolver e procurar soluções que 
resolvam os desafios diários do setor. Somos pessoas trabalhando para pessoas e buscar a superação é 
melhorar a companhia, é desenvolver novas formas de atender, de estar perto, de fazer com que a água e 
o esgoto tratados cheguem mais rápido e com qualidade para quem ainda não tem acesso. Como líderes 
do mercado privado de saneamento, queremos continuar sendo a alavanca de desenvolvimento para 
que todos os brasileiros conheçam de perto os benefícios do nosso trabalho e sejam direta e positiva-
mente impactados por esta Plataforma de Prosperidade Compartilhada, formada pelo legado gerado em 
nossas operações.
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Mais uma vez, a Aegea tem uma atitude pioneira e é a primeira em-
presa de saneamento da América Latina a fazer uma emissão no 
mercado internacional dos chamados Sustainability-Linked Bonds 
(SLB). São títulos de dívida atrelados ao alcance de metas de sus-
tentabilidade e que têm as características financeiras vinculadas 
aos compromissos pactuados entre as partes. Com a iniciativa, a 
Aegea amplia ainda mais o compromisso com a sustentabilidade 
e a evolução da empresa na agenda ESG. Com a emissão de U$S 
500 MM em títulos de longo prazo, a empresa alonga o perfil do 
seu endividamento e diversifica suas fontes de captação, em linha 
com sua estratégia financeira. Por meio do instrumento financeiro, 
se compromete a atingir três metas sociais e ambientais: reduzir 
em 15% o consumo específico de energia nas operações da em-
presa e aumentar o percentual de mulheres e negros em cargos de 
liderança para 45% e 27%, respectivamente. Saiba mais detalhes 
clicando abaixo.
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saiba mais 77

METAS ESG

Aegea é a 1ª empresa do setor 
na América Latina a emitir títulos 
sustentáveis no mercado internacional
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https://revistaaegea.com.br/ep-35-bonds/
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Com o Termo de Parceria assinado, a Aegea se torna apoia-
dora institucional da Rede Brasil do Pacto Global, da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU). É mais um passo para 
amplificar a atuação baseada nos conceitos de ESG, as boas 
práticas ambientais, sociais e de governança. Para o CEO da 
Aegea, Radamés Casseb, a iniciativa fortalece a responsabili-
dade da empresa como agente de transformação socioeco-
nômica e ambiental no Brasil. Outro importante compromis-
so neste sentido é a adesão da Aegea como embaixadora do 
Movimento +Água, parte da iniciativa Ambição 2030, criada 
para endereçar questões relevantes e promover ações con-
cretas para que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) sejam alcançados. Muitos deles já fazem parte do 
dia a dia das operações da Aegea e serão reforçados. Leia mais 
detalhes clicando abaixo.
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PACTO GLOBAL DA ONU

Parceria ampliada com maior 
iniciativa corporativa de 
sustentabilidade
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Édison Carlos, presidente do Instituto Aegea e diretor de 
Sustentabilidade da Aegea, e Radamés Casseb, CEO da Aegea, em pé, 
no centro da foto, representaram a empresa no evento de lançamento 
da iniciativa Ambição 2030, no dia 25 de abril, em São Paulo.

https://revistaaegea.com.br/ep-35-pacto/
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Uma das mais antigas e importantes cidades do Ceará, Crato 
guarda riquezas em história, arte e cultura, com vocação para 
o turismo. Um cartão-postal do Nordeste que é também um 
dos municípios mais desenvolvidos da região que se tornou 
conhecida como “Oásis do Sertão”. Localizado no Cariri, é ber-
ço da Floresta Nacional do Araripe, uma das maiores áreas de 
proteção ambiental do estado, que abarca a biodiversidade 
com águas limpas e o primeiro Geopark das Américas. Mas o 
saneamento ainda não acompanha as riquezas naturais e cul-
turais que cercam a cidade. Com apenas 32,8% de rede de es-
goto, Crato conta agora com os investimentos da Aegea para 
mudar essa realidade. Veja mais clicando abaixo.
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AEGEA NO CEARÁ

Cidade do Crato vai receber 
R$ 250 milhões em 
investimentos
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https://revistaaegea.com.br/ep-35-crato/
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SOMOS ÁGUA

Campanha apresenta 
missão da Aegea

Somos água. Proporcionamos saúde e dignidade. Aceleramos o desenvolvimento das 
cidades. Com frases assim, que traduzem o propósito e a cultura da empresa, e ima-
gens dos colaboradores que, com suas ações diárias,  movimentam mais de 21 mi-
lhões de vidas no país, a Aegea mostrou um pouco do que tem feito em prol da saúde 
do brasileiro, pela melhoria de vida das comunidades, dos municípios e em respeito 
ao meio ambiente. Divulgada nos principais veículos de comunicação nacionais, o 
período escolhido para a campanha foi a comemoração do Dia Mundial da Água, em 
22 de março. Uma data tão importante para as empresas ligadas ao saneamento que 
é comum as comemorações se estenderem o mês inteiro - como foi o caso da Aegea. 
Clique e veja mais sobre a campanha.

saiba mais
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OPINIÃO

INSTITUTO AEGEA

O desafio de mudar vidas com 
um legado de desenvolvimento
Artigo de Édison Carlos*

O Instituto Aegea está numa nova fase, ainda mais alinhado à liderança de 
nossa empresa no saneamento privado do Brasil. Com este crescimento, au-
menta nosso compromisso, como mestres em brasicidades, de conhecer-
mos cada comunidade onde operamos, com suas complexidades e neces-
sidades que nos desafiam a olharmos para as diferentes realidades, tendo 
essas individualidades como premissa. Contribuir para o avanço do Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) das cidades e deixar um legado de desen-
volvimento onde atuamos é o que nos movimenta, e isso passa necessaria-
mente por oferecer oportunidades, em especial aos jovens que moram nas 
áreas com as maiores vulnerabilidades.

*Presidente do Instituto Aegea e diretor de Sustentabilidade da empre-
sa, Édison Carlos atuou por 11 anos no Instituto Trata Brasil. Fez da Or-
ganização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), formada por 
empresas com interesse nos avanços do saneamento básico e na prote-
ção dos recursos hídricos do país, uma referência em dados e pesquisas. 

saiba mais
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https://revistaaegea.com.br/opiniao-35/
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Mudanças fortalecem 
área e trazem melhorias 
para toda a empresa

COMPLIANCE O fim de 2021 e o início de 2022 trouxeram grandes novidades na área de compliance da Aegea. 
Novos integrantes, novo Canal de Ética, novo Código de Conduta e nova estrutura. As iniciativas 
vieram em um momento em que o mercado está mais exigente quanto ao compromisso das 
empresas com a ética, com a transparência e com o impacto que o negócio pode ou não causar 
no mundo ao redor. E não só nas empresas: o comprometimento deve ser de todos, inclusive 
dos cidadãos. Para entender as alterações, saber mais detalhes do que mudou, clique abaixo. 
Você vai ver também as principais mudanças no Código de Conduta e no Canal de Ética para os 
colaboradores da Aegea e como elas vão ajudar a tornar a empresa ainda melhor. 

saiba mais
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Matéria

ESPECIAL

https://revistaaegea.com.br/materia-especial-35/
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COMPLIANCE

Nova estrutura da área 
de integridade tem tripla 
coordenação

Para colocar em prática as mudanças plane-
jadas e atingir a meta de fazer com que com-
pliance se torne cada vez mais um conceito 
presente nas ações e atividades de toda a 
Aegea, a Diretoria de Integridade foi rees-
truturada. Uma equipe maior, um trabalho 
integrado e interconectado. A área ficou di-
vidida em seis eixos de atuação: Reputacio-
nal, Investigativo, Cultural, Monitoramento, 
Preventivo e Estratégico. Quem apresenta o 
novo formato são os coordenadores Eduardo 
Mélega, Melissa Martins e Michelle Guima-
rães (fotos ao lado), na Entrevista que você lê 
clicando abaixo. 
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saiba mais
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https://revistaaegea.com.br/entrevista-35/
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CAPA

Eles têm capacidade para visualizar um mundo melhor e são 
dotados da esperança, energia e determinação necessárias para 
criá-lo. Estão conectados em todo o planeta para reivindicar um 
futuro mais justo e sustentável. A explicação para o papel dos jo-
vens no site Sementes da Esperança & Ação tem tudo a ver com 
as principais características que um líder precisa ter hoje, seja 
para definir os rumos da nação, da cidade, da empresa inteira ou 
de pequena parte dela. Mas como preparar uma liderança para 
assumir tanta responsabilidade? Existem perfis e idades ideais 
para os novos líderes? Como dar um “up” na carreira para liderar, 
conquistar sucesso e respeito? Para responder a tais perguntas, 
a Revista Aegea conversou com a vice-presidente de Gestão de 
Pessoas, Márcia Costa, a diretora da Academia Aegea, Fabianna 
Strozzi, jovens e líderes que estão atuando em várias unidades 
da Aegea. Clique abaixo e confira. 

NOVOS LÍDERES

A força do propósito

saiba mais
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No sentido horário: turma de trainees da Aegea, Márcia Costa, VP de 
Gestão de Pessoas, e Fabianna Strozzi, diretora da Academia Aegea.

https://revistaaegea.com.br/capa-35-proposito/
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Eles chegam curiosos, cheios de sonhos e trazem esperança de renovação. 
Vêm em busca de oportunidades: ajudar a melhorar a comunidade onde vi-
vem, além de conhecer o serviço de saneamento e uma possível profissão. 
São atraídos por uma empresa que, na percepção deles, ajuda na saúde 
da população, se preocupa com o meio ambiente, é transparente, ética e 
respeita a diversidade, a comunidade e transmite confiança. São recebidos 
por profissionais voluntários nas concessionárias que abrem suas portas 
para a troca de conhecimento. Um processo no qual todos ganham, pois 
ao fim do projeto, além de soluções inovadoras e criativas para um futuro 
com mais saúde e qualidade de vida para os brasileiros, deixam um rastro 
de inspiração que contagia todos os envolvidos. Esses são alguns dos re-
sultados do Projeto Pioneiros, apurados por meio de pesquisa durante a 3ª 
edição, em 2021. Conheça um pouco mais sobre ele clicando abaixo.

NOVOS LÍDERES

Projeto Pioneiros: a força 
dos jovens para liderar e 
mudar a realidade local

saiba mais
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Jovens do Programa Pioneiros da 
Águas de Manaus.

https://revistaaegea.com.br/capa-35-pioneiros/
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Em janeiro deste ano, a Águas do Rio (RJ) abriu inscrição para o seu pri-
meiro Programa Jovem Aprendiz, que já acontece em outras unidades da 
Aegea e é um dos muitos na empresa que oferecem a chance de um futuro 
melhor. O número demonstra o interesse pela oportunidade: mais de 10 
mil pessoas se inscreveram para concorrer às 75 vagas destinadas a jovens 
moradores de comunidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Na integração, os selecionados misturavam olhos de curiosidade, risos de 
nervoso e orgulho pela conquista alcançada. Muitos afirmavam que iriam 
agarrar a possibilidade de crescer com a concessionária. A empolgação de-
les, que têm entre 18 e 21 anos, lembra uma das músicas de Gonzaguinha, 
que diz: “Eu vou à luta com essa juventude...”. E foi assim, com muita garra, 
que os novos contratados começaram suas experiências no mercado de 
trabalho formal. Clique abaixo para continuar lendo a reportagem de Da-
niele Maia e conhecer os sonhos que movem os jovens.

NOVOS LÍDERES

As lideranças de 
amanhã

saiba mais
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No sentido horário estão Luiz Felipe dos Santos, 
Lorena da Silva Viana, Marcela e Nayara Fernandes 
de Vasconcelos, e Hagatha Lima.

https://revistaaegea.com.br/capa-35-liderancas/
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No interior de São Paulo, formandos da primeira turma do 
Programa de Ensino Superior da Academia Aegea lançavam 
os capelos ao ar na cerimônia de encerramento do curso. Na 
Região dos Lagos (RJ), colaboradores da Prolagos comemora-
vam a aprovação no curso que vai viabilizar o sonho de ter um 
diploma. Das 50 vagas, 15 foram preenchidas por profissionais 
da concessionária. A graduação oferecida aos colaboradores 
das unidades da Aegea gratuitamente é certificada pelo Minis-
tério da Educação. O curso de Processos Gerenciais com Ên-
fase em Saneamento é customizado para as necessidades da 
Aegea e preenche uma lacuna histórica: a falta de profissionais 
especializados no setor. Clique abaixo e saiba mais.

NOVOS LÍDERES

Academia Aegea viabiliza sonho 
do diploma para colaboradores 
de todas as idades

saiba mais
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Formandos do curso de Ensino Superior da Academia 
Aegea e, acima, os aprovados para a segunda turma.

https://revistaaegea.com.br/capa-35-academia/


18

Matéria de

CAPA

EDIÇÃO 35   •   Revista Aegea 18

Matéria de

CAPA

Segundo o dicionário, jovem é um adjetivo masculino e femi-
nino para pouca idade, algo novo, moço ou moça. Já pela Orga-
nização Mundial da Saúde, OMS, são homens e mulheres com 
idades entre 19 e 24 anos. Na Aegea Rondônia, jovens são sinô-
nimos de liderança, inovação, dedicação, energia e visão ana-
lítica. O alto número de colaboradores com idade inferior a 24 
anos é reflexo da comunidade local, pois, segundo o último cen-
so demográfico do IBGE (2010), a população em maior número 
está abaixo dos 24 anos. Hoje, no quadro colaborativo da Aegea 
Rondônia 40 profissionais têm idade igual ou inferior a 24 anos 
e alguns deles ocupam cargos de liderança. Clique abaixo para 
saber como chegaram lá.

NOVOS LÍDERES

Mulheres jovens se destacam 
em cargos de comando da 
Aegea Rondônia

saiba mais
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Priscila Sonda, coordenadora 
Regional da Aegea RO.

https://revistaaegea.com.br/capa-35-jovens/
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Cidades

MAIS AZUIS

Em Cidades Mais Azuis você vai ver o trabalho da Aegea 
que movimenta vidas nos 13 estados onde a empresa 
atua. Um trabalho cada vez mais conectado com a sus-
tentabilidade, que amplia o uso de energia limpa em Mato 
Grosso do Sul e no interior de São Paulo. Com as usinas 
que estão sendo construídas em Cassilândia (MS) e em 
Taquaritinga (SP), já no segundo semestre a energia solar 
vai ajudar a movimentar as operações de água e esgo-
to das unidades nos dois estados. Sustentável é também 
o trabalho desenvolvido pela Aegea em Santa Catarina, 
onde a Águas de Bombinhas (SC) ajuda a manter a certi-
ficação mundial Bandeira Azul, graças aos investimentos 
feitos em saneamento. Na foto, uma das praias certifica-
das na temporada 2021 /2022. 19EDIÇÃO 35   •   Revista Aegea
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NOVA SEDE DA PPP 

Parceria Público-Privada valoriza 
meio ambiente e arte regional

AMBIENTAL MS PANTANAL Situada bem em frente de um dos um dos maiores parques 
dentro de um perímetro urbano no Brasil, onde animais vi-
vem em harmonia com os visitantes em uma reserva legal 
do Cerrado, a nova sede da Ambiental MS Pantanal tam-
bém guarda outras riquezas. Obras de artistas reconheci-
dos, que valorizam a produção regional, estão espalhadas 
por salas e ambientes do prédio, que fica ao lado da Águas 
Guariroba, outra unidade da Aegea na cidade. Até os nomes 
das salas e dos ambientes lembram a fauna do Pantanal de 
Mato Grosso do Sul. Uma das biodiversidades mais ricas do 
país e do mundo. Clique ao lado para conhecer um pouco 
da beleza do lugar.

Regional

1

Cidades

MAIS AZUIS

saiba mais
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https://revistaaegea.com.br/cidades-35-ms-pantanal/
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ENERGIA LIMPA

Começam as obras das duas 
usinas de energia solar

AMBIENTAL MS PANTANAL

Com a meta de posicionar Mato Grosso do Sul como o primei-
ro estado a universalizar o acesso ao saneamento básico, a MS 
Pantanal segue o alinhamento da Aegea aos princípios de ESG, 
as boas práticas ambientais, sociais e de governança. Neste sen-
tido, busca a maior eficiência no uso da energia e uma matriz 
energética mais limpa, proveniente de produção renovável, sem 
praticamente nenhum impacto ambiental. Agora, a PPP, com 
a Águas Guariroba, vai ajudar no processo de sustentabilidade 
do estado com um empreendimento em Cassilândia, município 
com 22 mil habitantes (estimativa populacional de 2021, IBGE), 
onde duas usinas de energia solar estão sendo construídas. Sai-
ba mais clicando abaixo.
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MELHORIAS AMPLIAM
PRODUÇÃO DE ÁGUA

Capacidade aumenta para 400 mil 
litros por hora com as obras realizadas

ÁGUAS GUARIROBA

Investindo em mais segurança operacional e maior produção de 
água para Campo Grande, a Águas Guariroba (MS) realizou uma 
série de ações em duas estações elevatórias, sendo uma delas 
a do bairro Universitário. A unidade é a maior da região sul da 
capital e é fundamental para o pleno funcionamento do siste-
ma de abastecimento. Como resultado, a capacidade de bom-
beamento aumentou para 400 mil litros por hora, um ganho 
expressivo em produção para atender a comunidade. Leia mais 
sobre as melhorias realizadas clicando abaixo.
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RUMO À UNIVERSALIZAÇÃO

Capital de Mato Grosso do Sul 
ganha 80 km de rede de esgoto

ÁGUAS GUARIROBA

Campo Grande (MS) recebeu cerca de 80 quilômetros de rede 
nova de coleta de esgoto apenas em 2021. A cidade avança 
como referência em saneamento básico no Brasil. Por meio da 
atuação da Águas Guariroba, mais de 80% dos imóveis já con-
tam com o serviço de coleta e tratamento de esgoto, um índice 
bem acima da média das capitais brasileiras. Rumo à universa-
lização destes serviços, as obras avançam em bairros que rece-
bem melhorias de infraestrutura da prefeitura. São seis bairros 
beneficiados, com aproximadamente 6,7 mil imóveis que pas-
saram a contar com os serviços de coleta e tratamento de esgo-
to no último ano. Saiba mais detalhes clicando abaixo.
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MELHORIAS NO SISTEMA

Obras em várias cidades ampliam 
o abastecimento e a eficiência

AEGEA MT1

Moradores de Marcelândia, Vera, Matupá, Sorriso e Novo Pro-
gresso, no interior de Mato Grosso, estão sendo beneficiados 
por melhorias nos sistemas de abastecimento em várias eta-
pas do processo. Em Novo Progresso as melhorias vão permi-
tir um aumento de 50 metros cúbicos por hora na captação 
de água. Um novo reservatório está sendo construído em Sor-
riso. A Águas de Matupá amplia a oferta de água tratada com a 
implantação de um novo equipamento. Em Vera e Marcelân-
dia, cidades com pouco mais de 10 mil habitantes cada uma, 
o abastecimento está sendo reforçado. Confira detalhes sobre 
os investimentos clicando abaixo.

24
saiba mais

Cidades

MAIS AZUIS

EDIÇÃO 35   •   Revista Aegea

Regional

1

https://revistaaegea.com.br/cidades-35-mt1/


25

Cidades

MAIS AZUIS

EDIÇÃO 35   •   Revista Aegea

MAIS ESGOTO TRATADO

Moderna estação de tratamento de 
esgoto entra em operação em Matupá

AEGEA MT1

O investimento da Aegea MT1 vai beneficiar 70% dos mo-
radores de Matupá, cidade bem no norte do Estado de Mato 
Grosso, na divisa com o Pará, com pouco mais de 17 mil 
habitantes. A Estação de Tratamento de Esgoto Matupá foi 
construída em uma área de aproximadamente 10 mil me-
tros quadrados e recebeu o que há de mais moderno em 
tecnologia. A obra, além dos benefícios para a saúde da po-
pulação e para o meio ambiente, deve impulsionar o desen-
volvimento do município criado em 1984 por um projeto de 
colonização. Conheça mais sobre a ETE e os benefícios para 
toda a cidade clicando abaixo.
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SERVIÇOS ALÉM DO BÁSICO

Com 100% de rede de água,
Barra do Garças recebe melhorias

AEGEA MT2

Com mais de 60 mil habitantes e situada no centro geodé-
sico do Brasil, Barra do Garças (MT) vem recebendo inves-
timentos que garantem ainda mais a eficiência do sistema 
de abastecimento. Maior controle na pressão de água e mais 
segurança operacional e qualidade no tratamento de água 
são algumas das melhorias que já podem ser percebidas pela 
população. Os moradores passaram a contar com um impor-
tante reforço no sistema: o reservatório de água construído 
no bairro Alto da Boa Vista já está operando. A nova estrutura 
tem capacidade para armazenar 500 mil litros de água e vai 
beneficiar aproximadamente 11 mil moradores de sete bair-
ros da cidade. A ETA também foi ampliada. Leia mais sobre 
os benefícios dos investimentos clicando abaixo.
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AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO

Distrito Industrial de Primavera do 
Leste passa a receber água tratada

AEGEA MT2

Para apoiar ainda mais o desenvolvimento de um dos mu-
nicípios que mais crescem em Mato Grosso, a unidade da 
Aegea em Primavera do Leste está ampliando a rede de 
água. Com as obras, a cidade passa a ter mais 42 mil litros 
de água por hora para abastecer parte do Distrito Indus-
trial. Estão previstas também a implantação de um reser-
vatório com capacidade para 260 mil litros e uma nova 
rede de coleta de esgoto no local. Os investimentos foram 
viabilizados por uma repactuação no contrato entre a con-
cessionária da Aegea, a prefeitura, o Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso (MPMT) e a Agência de Regulação 
(Ager Barra). Veja mais sobre o assunto clicando abaixo.
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DESAFIOS DO ABASTECIMENTO

Cheias provocam inundações em 
estações de tratamento de água

AEGEA RO

28
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saiba mais

O início de 2022 foi marcado por momentos de gran-
de tensão, muitos deles gerados pelas chuvas nos três 
primeiros meses do ano, que provocaram verdadeiras 
tragédias. Em Rondônia (RO), o nível de chuva foi tão 
grande que o excesso podia ser percebido a olho nu. 
Um dos principais rios do estado, o Machado, registrou 
a maior cheia dos últimos 45 anos. Até fevereiro, Porto 
Velho registrou 544 mm de chuva e se tornou a capital 
mais chuvosa do país. Ariquemes, a cerca de 200 km 
da capital, e Rolim de Moura, a 480 km de Porto Velho, 
foram duas das cidades afetadas pelas enchentes. Veja 
como ficou o abastecimento clicando abaixo.
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MISSÃO CUMPRIDA

Trabalho em Vila Velha e Cariacica 
é reconhecido pelas comunidades

AEGEA ES

No início de 2022, a Parceria Público-Privada (PPP) en-
tre Ambiental Serra e Cesan completou sete anos de 
trabalho no município mais populoso do Espírito Santo 
e o presente quem ganhou foram os moradores. Foram 
entregues obras de esgotamento sanitário em dez bair-
ros. Desde o início da atuação, uma das prioridades da 
PPP foi estabelecer uma relação direta e de confiança 
com as comunidades que, agora, reconheceram o tra-
balho realizado. Em Cariacica, equipes de colaboradores 
foram homenageadas na Câmara Municipal. Veja como 
foi clicando abaixo.
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OBRAS EM CIDADE HISTÓRICA

Ambiental Vila Velha leva rede de 
esgoto para região histórica do ES

AEGEA ES

A Prainha, em Vila Velha (ES), foi a porta de entrada para 
o desembarque dos portugueses, em 1535. A região his-
tórica do município mais antigo do estado ainda não tem 
rede para coleta e tratamento do esgoto. Agora a Parce-
ria Público-Privada (PPP) entre a Ambiental Vila Velha e 
a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) 
está realizando obras para levar melhores condições de 
vida por meio do saneamento para os 2 mil moradores 
do local. Vencidas as questões burocráticas para a obra, 
a previsão da PPP é de investir cerca de R$ 1,1 milhão em 
120 dias. Veja mais detalhes clicando abaixo.
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MAIS SUSTENTABILIDADE

Aegea e Raízen firmam parceria 
para uso de energia limpa

AEGEA SP

O compromisso com a sustentabilidade permeia os trabalhos de-
senvolvidos pela Aegea e por suas unidades operacionais. Além dos 
investimentos constantes em infraestrutura para a universalização 
do serviço de saneamento, a empresa tem como meta que 95% da 
energia utilizada em suas concessões seja de fontes renováveis e es-
tabeleceu o compromisso de reduzir em 15% o consumo de energia 
nessas mesmas concessões até 2030. Neste sentido, a partir do se-
gundo semestre de 2022, as concessionárias Mirante (em Piracicaba) 
e Águas de Matão, no interior de São Paulo, irão operar com uma 
parte significativa de energia fotovoltaica (solar). A iniciativa é fruto 
da parceria entre a Regional SP da Aegea e a Raízen, empresa inte-
grada de energia e que possui mais de 20 usinas de energia renová-
vel em diferentes regiões do país, sendo três delas no interior de São 
Paulo. Veja mais clicando abaixo.

31
saiba mais

EDIÇÃO 35   •   Revista Aegea

Cidades

MAIS AZUIS Regional

2

https://revistaaegea.com.br/cidades-35-aegea-sp/


32

Cidades

MAIS AZUIS

EDIÇÃO 35   •   Revista Aegea

AEGEA SC

Paraíso verde, com praias de águas cristalinas e meio ambiente 
preservado, o município de Bombinhas tem recebido investimen-
tos que valorizam ainda mais toda a riqueza do seu potencial. 
Uma das grandes preocupações dos empresários do setor turísti-
co, o abastecimento nas temporadas em que o número de mora-
dores aumenta exponencialmente, está na pauta dos investimen-
tos da Águas de Bombinhas (SC), nos planos de verão realizados 
anualmente. A concessionária trabalha em várias frentes para a 
universalização dos serviços — um novo sistema de esgoto vai ser 
construído na cidade. E também para a melhoria da qualidade de 
vida como um todo, ajudando Bombinhas a conquistar e manter 
certificações como a Bandeira Azul, que credibiliza os investimen-
tos feitos pela concessionária e que preservam o meio ambiente. 
Veja mais sobre esse trabalho transformador clicando abaixo.
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REDES DE ESGOTO

Vistorias preventivas reduzem 
solicitações de moradores em 
quase 50%

AMBIENTAL METROSUL

Com uma população estimada em 70 mil moradores, o 
Guajuviras é o maior bairro de Canoas, o município mais 
populoso dos nove atendidos pela Ambiental Metrosul na 
Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). Era também 
o local com o maior registro de solicitações de morado-
res por causa de obstrução na rede de esgoto – 20% do 
total da unidade. Em três meses de vistorias preventivas 
na região, as equipes de serviços da Ambiental Metrosul 
conseguiram reduzir praticamente pela metade o núme-
ro de pedidos. Elas percorreram 210 ruas, sendo que 19 
quilômetros de rede e 260 poços de visita (PV) foram 
verificados e receberam manutenção. Veja mais detalhes 
clicando abaixo.
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PARQUE DE HIDRÔMETROS

Mais de 130 mil equipamentos foram 
trocados em nove municípios

AMBIENTAL METROSUL

Indispensável para medir com maior precisão o consumo de água, o hidrôme-
tro é também um instrumento que garante a transparência na prestação dos 
serviços. Conhecido também por relógio, permite que o usuário acompanhe o 
consumo e saiba exatamente o quanto de água está utilizando. Contribui ainda 
para diminuir o desperdício e é essencial para combater a perda de água trata-
da. Com o tempo, o equipamento se desgasta e seu funcionamento fica com-
prometido. Por isso a Ambiental Metrosul (RS) está renovando todo o parque 
de hidrômetros dos nove municípios que atende na Região Metropolitana de 
Porto Alegre. Clique abaixo e confira.
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REDUÇÃO DE DOENÇAS

Acesso à água de qualidade contribui 
para reduzir doenças em Manaus 

ÁGUAS DE MANAUS

35
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A relação entre saneamento e saúde mais uma vez é comprova-
do por estudos. Em Manaus (AM), dados recentes da Fundação 
de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pin-
to (FVS-RCP) apontam uma nova conquista para os moradores 
da cidade. Entre 2019 e 2021, houve redução de 39% nos regis-
tros de doenças que têm na água o principal meio de transmis-
são. Segundo especialistas, um fator essencial para a melhoria 
nos índices de saúde da cidade foi a ampliação do acesso à água 
tratada de qualidade. Manaus foi a capital que mais investiu em 
saneamento no Norte e Nordeste nos últimos anos, segundo 
o Ranking do Saneamento 2022, do Instituto Trata Brasil e GO 
Associados. Leia mais sobre a pesquisa e os investimentos feitos 
clicando abaixo.
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TRATAMENTO DE QUALIDADE

Mais de 300 mil testes por ano para 
levar saúde aos moradores

ÁGUAS DE MANAUS
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Cada família da capital do Amazonas consome, em média, 500 
litros de água por dia. No total, em um ano são 266 bilhões de 
litros de água. E cada gota é rigorosamente tratada pela Águas 
de Manaus (AM). Apesar de estar localizada na maior bacia hi-
drográfica do planeta e de ser cercada por rios e igarapés, a água 
usada para o abastecimento passa por um processo cuidadoso 
que acontece 24 horas por dia para que chegue até as tornei-
ras da população atendendo todos os padrões de qualidade. 
Os moradores recebem em casa também o Relatório Anual de 
Qualidade da Água que traz os dados sobre o abastecimento, 
que comprovam que a água segue os padrões exigidos pelo Mi-
nistério da Saúde. Saiba mais clicando abaixo.
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INVESTINDO EM SAÚDE 

Saneamento se destaca como 
sinônimo de saúde preventiva

ÁGUAS DE TERESINA E 
ÁGUAS DE MANAUS

No dia 7 de abril foi comemorado o Dia Mundial da Saúde, que em 2022 teve 
como tema Nosso Planeta, Nossa Saúde. A data é celebrada desde 1950 para 
homenagear a criação da Organização Mundial da Saúde (OMS), durante a pri-
meira Assembleia Mundial da Saúde, realizada dois anos antes. Nas empresas 
da Aegea é feita uma grande celebração, afinal, saneamento é um dos instru-
mentos mais importantes na conquista de mais saúde para a população. Vários 
estudos mostram os números positivos na redução de doenças após a popu-
lação ter acesso aos serviços de água e esgoto, alguns inclusive são temas de 
matérias nesta edição. Para lembrar a importância da data para quem atua no 
setor de saneamento, a Revista Aegea traz aqui um artigo de Renato Medicis, vi-
ce-presidente da Regional 3 da Aegea, que inclui as operações de água e esgoto 
da Águas de Teresina (PI). Clique abaixo para ler o artigo na íntegra.
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AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO

Água tratada chega a áreas 
regularizadas da capital do Piauí

ÁGUAS DE TERESINA

A Águas de Teresina (PI) leva mais dignidade para moradores com 
a ampliação da rede de abastecimento de água tratada nas áreas 
que foram regularizadas nas zonas leste e sul da capital. A ação 
faz parte do Projeto Água Legal, que já beneficiou mais de 4.600 
famílias da cidade. Por meio dele, os moradores passam a receber 
água tratada com regularidade e, onde a rede de abastecimento 
chega, muitas outras melhorias vêm junto, como mais saúde, qua-
lidade de vida e desenvolvimento para toda a região. A população 
mais vulnerável também tem acesso ao benefício da Tarifa Social. 
Veja mais sobre a ação e o projeto clicando abaixo.
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SANEAMENTO ALÉM DO BÁSICO

Concessionária investe em educação 
com nova escola para o município

ÁGUAS DE TIMON Aliando saneamento e educação, a Águas de Timon (MA) 
construiu uma nova escola para a cidade. A nova unida-
de escolar foi feita em parceria com a Prefeitura de Timon 
e vai atender ao Ensino Fundamental. O investimento faz 
parte do Timon Saneada 2, um programa que está revolu-
cionando o saneamento no município. O acesso dos mora-
dores à coleta e ao tratamento de esgoto vai saltar de 3% 
para 33% até o fim de 2022. Saiba mais sobre o assunto 
clicando ao lado.
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PLANO VERÃO

Investimentos garantem abastecimento 
mesmo com aumento do turismo

PROLAGOS

40

Um verão com resultados positivos. Esse foi o balanço dos investimen-
tos feitos pela Prolagos (RJ) com o plano de macrodistribuição de água. 
Mesmo com um aumento de 20% no número de turistas em relação 
ao ano passado, o abastecimento se manteve regular. A concessionária 
registrou uma queda de 48% nas reclamações entre o fim e o início do 
ano. Os preparativos para aumentar a oferta de água e manter a efi-
ciência dos sistemas começaram já nas primeiras semanas de 2021 e 
duraram todo o ano. O Plano Verão mobilizou toda a empresa e contou 
com o apoio de uma campanha com o tema “Pega a Visão do Verão”. 
Clique abaixo e confira.
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NOVAS REDES 

Água tratada chega para moradores 
que vivem a 70 km da ETA

PROLAGOS

41

São 108 km de novas redes de abastecimento que vão solucionar o 
acesso à água tratada de qualidade para famílias que vivem bem dis-
tantes da estação de tratamento de água (ETA). Para realizar o antigo 
sonho dos moradores de Arraial do Cabo (RJ) que escolheram morar 
longe dos grandes centros urbanos, o projeto de ampliação da Prola-
gos (RJ) começou há mais de quatro anos. Primeiro foram construídas 
uma adutora, a tubulação de grande porte que transporta a água bruta, 
e interligações de rede. Recentemente, foi feita a rede de distribuição, 
que leva a água tratada para os moradores. A concessionária já atingiu 
98% de abastecimento nos municípios que atende na Região dos La-
gos (RJ). Veja os resultados dos investimentos clicando abaixo.
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O INÍCIO DE UM NOVO TEMPO 

As obras e melhorias nos primeiros 
100 dias de operação

ÁGUAS DO RIO Colocar a maior companhia de saneamento básico do país 
para decolar exigiu dos “pilotos” muita técnica e coragem. 
Após assumir os serviços de saneamento básico no Esta-
do do Rio de Janeiro, a maior concessão da Aegea, a Águas 
do Rio, tinha pela frente o desafio dos 100 primeiros dias. 
Mas, quando se tem o planejamento baseado no Modelo 
de Operação Aegea (MOA) e uma “tripulação” comprome-
tida em impactar positivamente a vida de milhares de pes-
soas, o voo parte em segurança. Saiba mais sobre como 
tem sido esse início rumo à universalização dos serviços de 
água e esgoto no RJ clicando ao lado.

Cidades

MAIS AZUIS

saiba mais
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DIGNIDADE EM UM PEDAÇO DE PAPEL

Com rede de água moradores passam a ter 
comprovante de residência

ÁGUAS DO RIO

43

Cidades

MAIS AZUIS

Desde que a Águas do Rio (RJ) começou a atuar, vem ampliando o aces-
so dos moradores ao saneamento. Além dos serviços de água e esgoto, 
eles passam a ter acesso a mais cidadania. Em algumas comunidades, 
a primeira conta recebida é o único comprovante de residência para 
muitos moradores. Mais do que atestar o serviço realizado, o docu-
mento é essencial para que a pessoa possa fazer um cadastro de em-
prego, solicitar um empréstimo por meio de compras a prazo ou abrir 
uma conta em banco. Só em 2022 a previsão da concessionária é de 
regularizar o abastecimento para 100 mil imóveis e ampliar também a 
Tarifa Social. Está sendo feito também um mapeamento das moradias. 
Conheça histórias de quem passou a ser reconhecido como cidadão 
clicando abaixo.
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SISTEMA OFS

Serviços de campo com 
inteligência artificial 
substituem OS Online

Informações mais confiáveis geram melhor tomada de decisão, principalmente quando o processo usa 
estatística para gerenciar a tarefa a ser executada. Foi pensando neste sentido que a área de TI da Ae-
gea está reformulando o antigo sistema de ordens de serviços, o OS Online. O novo sistema traz uma 
série de vantagens e veio com uma revisão de processos. No Sistema OFS, o Oracle Field Services, a 
lista de atividades foi reorganizada para facilitar a correta escolha dos serviços entre classes e subclas-
ses, reduzindo os erros operacionais das classificações, o cancelamento de ordens e posterior reaber-
tura. A implantação já começou e é mais um passo importante na jornada de transformação digital da 
Aegea. Quem explica os detalhes é o diretor de TI, Eduardo Mendes; clique abaixo para saber mais.

saiba mais
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ATENDIMENTO AO CLIENTE 

Área de TI da Aegea faz uma revolução 
com novo sistema de gestão

WhatsApp, Facebook, Instagram, agência virtual, 0800 e lojas físicas... São 
muitas as possibilidades que as unidades da Aegea oferecem para que o 
cliente entre em contato com a empresa. Mas, ao fim do atendimento, o 
que fica da troca de informações e como elas são gerenciadas? Afinal, cada 
vez que o cliente procura a empresa por qualquer um dos canais, é uma 
oportunidade de solucionar a demanda da melhor forma possível e, ao 
mesmo tempo, fortalecer o relacionamento e captar dados fundamentais 
para aprimorar ainda mais os serviços prestados. Pensando nisso, a área 
de TI desenvolveu um amplo projeto, reformulando desde a tecnologia do 
0800, passando pelas agências virtuais e aplicativos, até a implantação 
de um novo sistema de atendimento ao cliente. Uma verdadeira revolução 
que beneficia toda a empresa. Clique abaixo para saber dos detalhes.

saiba mais
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SOLUÇÕES PARA O 
SANEAMENTO

Projetos de colaboradores 
da Aegea mudam a rotina 
das operações

Quantos imóveis existem em áreas próximas aos mananciais do município que abastecem os morado-
res? Este é apenas um dos desafios que fazem parte da rotina diária de quem trabalha em saneamento. 
Para buscar as respostas e soluções necessárias, um dos caminhos, adotados pela Aegea, é incentivar 
os seus colaboradores a pensarem fora da caixa. Exemplos práticos vêm do Prêmio Inovação Aegea. 
Projetos desenvolvidos por colaboradores são tão inovadores que ganham reconhecimento e são co-
locados em prática. A unidade colhe resultados e as boas ideias podem ser replicadas ainda mais. Um 
desses projetos, de contagem de imóveis por inteligência artificial (AI), foi premiado, implantado e a 
unidade colhe bons resultados. Além de 90% de acuidade dos dados obtidos, se tem a diminuição 
no número de fraudes e melhor controle no lançamento irregular de esgoto, por exemplo. Saiba mais 
clicando abaixo. 
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SOLUÇÕES PARA O SANEAMENTO

Ambiental Serra desenvolve 
dispositivo que melhora tratamento 

Tratar o esgoto nas unidades da Aegea em Serra, no Espírito 
Santo, ficou mais seguro, ergonômico e econômico com uma 
tecnologia desenvolvida por colaboradores. As vantagens no 
tratamento vêm na etapa da limpeza de lagoas de estabili-
zação, que retêm o lodo, a parte sólida do esgoto já parcial-
mente tratado. Os profissionais da Ambiental Serra criaram 
o Skimmer, um dispositivo que faz a limpeza por meio de 
uma bomba de sucção. Antes, o processo era manual ou com 
apoio de caminhões vácuo, que têm baixa produtividade e 
alto custo. Só em Serra são 18 lagoas de estabilização nas 21 
estações de tratamento. Conheça os nomes de quem desen-
volveu a nova tecnologia e mais sobre o funcionamento dela 
clicando abaixo.

saiba mais
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RECUPERAÇÃO DA LAGOA

Águas do Rio faz exposição em 
um dos pontos mais visitados da 
cidade

Sabe o que a capivara, o colhereiro, o frango-d’água e os 
caranguejos têm em comum? Todos frequentam a La-
goa Rodrigo de Freitas. E o que essa turma tem a ver com 
você? Eles também dependem de água limpa para viver. 
É com essa “pegada” lúdica que a exposição “Lagoa Vive”, 
elaborada pela Águas do Rio, ocupa o Espaço Convivên-
cia Sustentável (ECoS), em um dos pontos turísticos mais 
visitados do Rio de Janeiro: a Lagoa Rodrigo de Freitas. Cli-
que para ler essa história que traz esperança para a possi-
bilidade de recuperação ambiental.  

saiba mais
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REVITALIZAÇÃO DE PARQUE

Parceria entre Águas de Manaus 
e prefeitura vai revitalizar parque

Unidade da Aegea na capital do Amazonas assinou acordo 
de cooperação técnica com a Prefeitura de Manaus para 
revitalização de um dos parques mais visitados da cidade. 
Por meio da parceria, a Águas de Manaus também vai des-
poluir uma lagoa existente dentro da estrutura. Apesar de 
se chamar Parque Lagoa Municipal Senador Arthur Virgílio 
Filho, o lugar ficou conhecido como “Lagoa do Japiim” por 
causa dela. O espaço, que não recebe obras desde 2017, 
será totalmente revitalizado, com reformas e novas estru-
turas, com o investimento da Águas de Manaus. Conheça 
o projeto clicando abaixo.
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PLANTIO E ARTE

Viveiro de mudas é reinaugurado 
com previsão de dobrar a 
produção

Com capacidade de produção de 50 mil mudas ao ano, o vi-
veiro da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Los Angeles, a 
maior da capital, passou por uma fase de revitalização após ter 
sido danificado por uma tempestade de poeira que castigou a 
capital sul-mato-grossense no fim de 2021. Reinaugurado na 
semana de comemorações ao Dia Mundial da Água, ele pas-
sou a se chamar “Viveiro Isaac de Oliveira”, em homenagem ao 
artista plástico baiano que ficou famoso por retratar as belezas 
da fauna e flora de Mato Grosso do Sul. Conheça mais sobre o 
trabalho dele e da produção do viveiro, que deve duplicar, cli-
cando abaixo.
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DE OLHO NO ÓLEO 

Águas Guariroba faz parceria e 
coloca óleo de cozinha na coleta 
seletiva 
Descartado de maneira incorreta, o óleo prejudica o solo 
e pode comprometer o funcionamento das redes de es-
goto. Em forma de gordura, atrai pragas que causam do-
enças como leptospirose, cólera, hepatites, entre outras. 
Além disso, as tubulações ficam obstruídas, podendo cau-
sar extravasamentos. Estima-se que um litro de óleo pode 
contaminar aproximadamente 1 milhão de litros de água. 
Para coletar de forma correta o óleo de cozinha usado, as 
concessionárias da Aegea têm o Programa De Olho no 
Óleo. Foi por meio dele que a Águas Guariroba fez mais 
uma parceria importante. Agora, o produto também vai 
ser recolhido pela empresa que faz a coleta seletiva na ci-
dade. Clique abaixo e saiba mais.
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OLHO D’ÁGUA

Projeto de realidade aumentada 
mostra importância da água 
para os seres vivos

Uma experiência interativa e única que faz o visitante viajar 
pelo ciclo da água com um olhar aguçado por meio da tecno-
logia. Esta é a proposta da exposição itinerante que está cir-
culando por vários municípios brasileiros onde a Aegea atua. 
Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais leva diversas 
ferramentas artísticas e tecnológicas em um tech-truck, ca-
minhão interativo com uma multiplataforma digital. O ciclo 
da água, a sua importância para a vida humana e de todos 
os seres vivos é o foco temático da iniciativa que tem como 
objetivo despertar o olhar de cada participante para a sus-
tentabilidade e a preservação dos recursos hídricos de forma 
lúdica e transformadora. Leia mais sobre o projeto realizado 
pelo Instituto Aegea em parceria com a produtora 3 Apitos, 
via Lei de Incentivo à Cultura, clicando abaixo.

52

Responsabilidade

SOCIAL

saiba mais

EDIÇÃO 35   •   Revista Aegea

https://revistaaegea.com.br/rs-35-olho-dagua/


53

Responsabilidade

SOCIAL

EDIÇÃO 35   •   Revista Aegea

PROGRAMA AFLUENTES

Líderes femininas lutam 
por mais saneamento 
com amor e empatia
Empoderadas de seus direitos, moradoras de 
comunidades vão em busca de soluções para 
diferentes problemas, inclusive a falta de sa-
neamento básico. Com amor, empatia e de-
terminação, elas ganham cada vez mais espa-
ço e dão voz “a sua gente”, como descrevem. 
Com a chegada da Águas do Rio, por meio do 
Programa Afluentes, elas não só reivindicam 
melhorias como contribuem para o avanço 
dos serviços de água e esgoto na capital ca-
rioca. Este é um dos principais objetivos do 
Afluentes, programa da Aegea implantado nos 
municípios onde atua para ser um canal aberto 
de comunicação entre a empresa, que conhe-
ce melhor as necessidades dos moradores, e a 
comunidade, que tem mais agilidade na pres-
tação dos serviços de água e esgoto. 
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ARTE NOS MUROS

Feira de artesanato fica mais colorida 
com mural em unidade da Aegea

Os moradores das cidades que a Aegea atende têm recebido 
presentes que tornam seus dias mais coloridos. A Águas de 
Manaus (AM) já levou para os reservatórios grafites de artistas 
regionais com temática sobre a cultura local e temas do sane-
amento para os muros de escolas. Na pandemia, pias foram 
colocadas em lugares públicos de várias cidades brasileiras 
também com pinturas. Até as sedes das unidades da Aegea 
comumente se revestem de arte em datas comemorativas. 
Depois de entregar para Campo Grande (MS) o maior mural 
de arte urbana do estado nos muros de uma das estações de 
tratamento de água, a Águas Guariroba agora apoia uma ar-
tista venezuelana com um mural em uma das unidades, que 
fica ao lado de uma feira de artesanato. Conheça mais sobre 
a ação e o trabalho dela clicando abaixo.
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EVOLUÇÃO DO SANEAMENTO

Jovens retratam em vídeo as 
mudanças que estão vivendo no 
dia a dia

O comando “câmera, luz, ação” dos sets de filmagem ga-
nha as ruas do Rio de Janeiro. Jovens moradores de co-
munidades cariocas são os responsáveis pela gravação de 
vídeos para contar a evolução do saneamento básico no 
estado, a partir da chegada da Águas do Rio. Mais do que 
obras, o objetivo é registrar as mudanças na qualidade de 
vida e as novas perspectivas da população, que viveu às 
margens dos serviços de água e esgoto por anos. O proje-
to é resultado de uma parceria entre a concessionária e o 
Santuário Cristo Redentor, com oficinas voltadas para os 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
ONU. Clique abaixo e conheça os resultados desse olhar 
jovem sobre a realidade das comunidades.
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FLUXO DO BEM E 
OUTRAS AÇÕES

Atuação dos profissionais 
além da conta nas 
tragédias do Rio de Janeiro

A onda de solidariedade da campanha Fluxo do Bem voltou a ser formada no início 
do mês em vários municípios do Rio de Janeiro em função da forte chuva que atin-
giu o estado no dia 1º de abril. Dessa vez, as arrecadações foram destinadas para a 
Baixada Fluminense, Rio Bonito e Maricá. Um Comitê de Voluntariado formado por 
colaboradores da Prolagos e Águas do Rio, unidades da Aegea no estado, organi-
zou os donativos para que fossem entregues às prefeituras de cada cidade. Esta é 
a segunda fase da campanha, que foi criada em janeiro, para auxiliar outras cidades 
das regiões Serrana e Noroeste do Rio, que foram atingidas por temporais, quando 
mais de 8 mil donativos foram arrecadados e distribuídos às prefeituras de cada 
localidade. Saiba um pouco mais sobre esse fluxo do bem clicando ao lado. saiba mais
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PROJETOS QUE
MUDAM VIDAS

Mais de 10 mil pessoas 
são impactadas pelas 
ações sociais da Prolagos 

Projetos corporativos, que são implantados pela Aegea em todos os municípios 
onde a empresa atua, como o Afluentes, o Pioneiros, o Portas Abertas, Tarifa So-
cial e o De Olho no Óleo, entre outros, se somam aos desenvolvidos pela unidade. 
Entre eles estão o CaptaAção, Somos Divas na Luz do Candeeiro, Bolsa Socioam-
biental e Impulso, criados a partir de necessidades locais. Um balanço feito pela 
Prolagos mostra como as unidades da Aegea estão sempre ao lado dos moradores, 
com ações que promovem desenvolvimento social, cultura e educação nas cidades 
onde atuam. Conheça um pouco mais sobre esse movimento para aumentar o Ín-
dice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios clicando ao lado. saiba mais
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O QUE É SER NEGRO

As ações afirmativas que 
abrem espaço para mais 
igualdade na Aegea

Com muita garra, os novos contratados do Programa Jo-
vem Aprendiz começaram suas experiências no merca-
do de trabalho formal na Águas do Rio (RJ), como mos-
trou a matéria da página 16. Um dado interessante da 
contratação é que 100% dos jovens se autodeclararam 
pretos ou pardos. O número é resultado do trabalho 
que vem sendo feito pela Aegea por meio do Programa 
Respeito Dá o Tom, que envolve todas as áreas da em-
presa: a busca por mais igualdade na Aegea. Ele passa 
por ações estratégicas da área de Gestão de Pessoas e 
da Academia e vai até a conscientização, e estas  mu-
dam atitudes diárias e comportamentos para ampliar 
as oportunidades aos negros. Acompanhamos algumas 
das ações afirmativas desenvolvidas pelos Comitês do 
Respeito Dá o Tom; clique abaixo e confira.

Respeito

DÁ O TOM
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LÍDERES EM SEGURANÇA

Workshop mostra caminhos 
para a construção de uma 
empresa segura

Com tom enfático, Ivo Neves, especialista em Saúde e Se-
gurança do Trabalho da Aegea, apresentou alguns dados: 
960 mil trabalhadores se machucam por causa de aci-
dentes de trabalho diariamente no planeta. Mil pessoas 
morrem por dia em decorrência de acidentes e 5.330 por 
doenças relacionadas ao trabalho. Com o cenário realista, 
o objetivo do auditor de SST foi chamar a atenção dos lí-
deres quanto ao papel que eles têm em disseminar uma 
cultura de segurança no dia a dia das operações da Aegea. 
O Workshop Cultura de Segurança foi realizado na Águas 
do Rio (RJ) e apontou caminhos para a construção de uma 
postura preventiva. Clique abaixo e veja como foi.

EHS

saiba mais
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AUDITORIA, RISCOS
E CONTROLES INTERNOS 

Diretoria adota programa com práticas 
reconhecidas internacionalmente

Chamada de New Audit-AE (Nova Auditoria Aegea, em portu-
guês), a nova metodologia Auditoria Interna da Aegea irá fazer 
uma transformação na área. Ela representa a adesão a uma base 
conceitual de práticas profissionais que organiza as informações 
segundo princípios internacionais de auditoria interna. Atuar 
dessa forma vai melhorar a execução e a gestão dos trabalhos, 
promovendo um aspecto mais amplo para a Auditoria Interna e 
gerando valor agregado aos clientes internos, ou seja, às outras 
áreas e unidades de negócio da Aegea. Conheça em detalhes a 
novidade clicando abaixo. 
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TALENTOS RECONHECIDOS

Diretor de TI é finalista em prêmio

Infra Inteligente é premiado 
no InovaInfra

Eduardo Mendes ficou entre os três finalistas no Prêmio Executivo de TI do 
Ano, na categoria Vantagem Competitiva – Faturamento acima de R$ 5 bi-
lhões. Saiba mais sobre o reconhecimento clicando abaixo

Pelo segundo ano consecutivo a Aegea ganhou o Prêmio InovaInfra com o 
Infra Inteligente, reconhecido como um dos mais inovadores em infraestru-
tura no Brasil. Osmar Rosa e Wagner Carvalho (foto ao lado) representaram a 
Aegea no evento.

Notícias e

AÇÕES CORPORATIVAS
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