
11

Em

PAUTA

EDIÇÃO 37   •   Revista Aegea

GOVERNANÇA PREMIADA
Destaque em rating global ESG e outros 

prêmios trazem orgulho e reflexão

RECONHECIMENTO

O legado que os prêmios de 2022 
ajudam a construir.

EVOLUIR

Novo programa de liderança 
fortalece a cultura da empresa.

TALENTOS

Dois ciclos do Programa de 
Trainee da Aegea.

BRASICIDADES

Vitória em Fortaleza e Cariri 
amplia atuação cearense. 
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Radamés Casseb
CEO da Aegea

Esta edição está recheada de boas notícias. A cada página, temos um pouco do tra-
balho dedicado que acontece em nossas operações e nas cidades onde atuamos, 
bem como aquele que vai além do contrato e leva nossos executivos a participa-
rem de fóruns internacionais para discutir temas importantes para nossa empresa, 
para o Brasil e o planeta. É por meio de ações como a troca de equipamentos e 
melhorias nos sistemas de água e esgoto, como vão ver na seção Cidades Mais 
Azuis; e outras que têm um viés multidisciplinar, como a busca de certificação 
internacional pelo time de Auditoria Interna, assunto de Darc, que conseguimos 
movimentar vidas onde atuamos. Todas são extremamente importantes e delas 
resultam os prêmios e reconhecimentos recentes, também tratados aqui. Ao ler 
que a Aegea foi reconhecida pela sua visão de futuro ou pelos investimentos em 
ESG, premiações que nos enchem de orgulho, saiba que são fruto do envolvi-
mento dos nossos mais de 11 mil colaboradores. Mesmo tendo sido reconhecidos 
em 12 das nossas unidades como Lugares Incríveis para Trabalhar, continuamos 
atuando firmes para que essa relação melhore ainda mais fortalecendo nossa cul-
tura. Para isso, começamos um novo programa de desenvolvimento da liderança, 
como mostramos na seção da Academia Aegea. Outra leitura de grande interesse 
é que nosso sotaque cearense está mais forte com as conquistas dos dois blocos 
de leilão no Ceará: Fortaleza e Cariri. Nosso time aumentou também com a con-
tratação dos ex-trainees, que acabaram de se formar, e outros jovens talentos 
estão sendo escolhidos por meio do Programa de Trainee Aegea 2023. Você vai 
encontrar tudo isto e muito mais nas próximas páginas. Boa inspiração.

Palavra do Presidente

33

EDITORIAL

EDIÇÃO 37   •   Revista Aegea



DESTAQUES DA EDIÇÃO

4

SUMÁRIO

EDIÇÃO 37   •   Revista Aegea

CARREIRA

14. Vice-presidente de Gestão de Pes-
soas, Márcia Costa fala da importância do 
protagonismo para impulsionar o desen-
volvimento.

ATUAÇÃO RECONHECIDA

12 e 13. As premiações de 2022 geram 
orgulho e uma grande reflexão sobre o fu-
turo da empresa líder do setor privado de 
saneamento.

EVOLUIR

49. Novo programa de liderança mergu-

lha na cultura da empresa para consolidar 
crescimento com visão de futuro.



5

SUMÁRIO

EDIÇÃO 37   •   Revista Aegea

EM PAUTA
07. Websérie Águas 
Explica.
08. Novo jeito de 
atender.

CIDADES MAIS AZUIS
AEGEA MT2 
20. Energia renovável.
AEGEA RO
21. Melhorias e ampliação.

CIDADES MAIS AZUIS
AEGEA MT1 
18. Sinop: mais rede 
de esgoto.
19. Nova adutora em 
Sorriso.

EM PAUTA
09. Turmas de 
trainees.
10. Aegea amplia 
atuação no Ceará.

OPINIÃO
11. Inteligência emocional por 
Daniel Goleman e Instituto 
Korn Ferry.

CIDADES MAIS AZUIS
AMBIENTAL MS PANTANAL
16. Roteiro ESG.
ÁGUAS GUARIROBA 
17. Escolas Saneadas.

CIDADES MAIS AZUIS
AEGEA ES
24. Maior eficiência.
AEGEA SP
25. Mais sustentabilidade.

CIDADES MAIS AZUIS
ÁGUAS DE MANAUS
28. Atendimento para todos. 
29. Verão amazônico.
30. Valorização indígena.  
31. Testes em hidrômetros.

CIDADES MAIS AZUIS
AMBIENTAL METROSUL
27. Cuidado que preserva 
o meio ambiente.

CIDADES MAIS AZUIS
ÁGUAS DE TERESINA
32. Inauguração de EEE.
33. Prevenção contra 
incêndios.

CIDADES MAIS AZUIS
AEGEA SC
26. Avanços dos serviços 
de saneamento em cidades 
turísticas.

CIDADES MAIS AZUIS
PROLAGOS
22. Metas sustentáveis.
23. Cinturão de proteção.



6

SUMÁRIO

EDIÇÃO 37   •   Revista Aegea

CIDADES MAIS AZUIS
ÁGUAS DO RIO
36. Rio Carioca.  
37. Feira de São Cristóvão. 
38. Mangueira.

MEIO AMBIENTE
40. Fonte do Saber em 
Manaus. 
41. Prêmio ECO.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
42. Voluntariado.   
43. Saúde Nota 10.
44. Olho D’água.  
45. ODS. 

RESPEITO DÁ O TOM
50. Vidas 
transformadas pelo 
programa que faz 
cinco anos.

NOSSA GENTE
51. Campeonato de 
Encanadores.
52. Capacitação Faetec.
53. Valas: melhores 
resultados.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
39. Prolagos: maior 
desempenho e menores 
custos com inovação.

EHS
54. O aprendizado 
para o ano todo a 
partir da Sipat. 

COMPLIANCE
55. Manutenção 
do certificado do 
Sistema de Gestão 
Antissuborno.

NOTÍCIAS E AÇÕES 
CORPORATIVAS 
58. Instituto Aegea 
debate ESG em fóruns 
internacionais.

DARC
56. Prêmio IIA May. 
57. Busca pela 
certificação.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
46. Tarifa Manauara.
47. Expressaê.  
48. Atendimento em Libras.

CIDADES MAIS AZUIS
ÁGUAS DE TIMON
34. Limpeza com 
mergulhadores.
AMBIENTAL CRATO
35. O antes e o depois.



77

Em

PAUTA

EDIÇÃO 37   •   Revista Aegea

Você sabe todo o percurso que a água percorre desde a captação na natureza até chegar à 
torneira da sua casa? Qual a diferença entre drenagem e coleta de esgoto? Ou mesmo como 
deve ser feito o descarte correto dos resíduos? Apesar da importância dos serviços de sanea-
mento em nossa vida, pelo acesso ou pela falta deles, ainda existem muitas dúvidas sobre o 
assunto. Para sanar essa questão, a unidade da Aegea em Manaus (AM) criou uma série para 
a web. É a Águas Explica, que fala de forma simples sobre os temas ligados a abastecimento 
de água, coleta e tratamento de esgoto. Bem dinâmica, a websérie está disponível nas redes 
sociais da Águas de Manaus e no canal do YouTube da concessionária, com novidades toda 
semana. Pequenas lições cotidianas que valem a pena ser vistas. Clique, saiba mais e confira 
alguns episódios.
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PAUTA

saiba mais

77

Águas Explica

ÁGUAS DE MANAUS LANÇA 
WEBSÉRIE SOBRE SANEAMENTO
A série Águas Explica, feita para a web, fala 
de assuntos sérios de maneira simples e 
com exemplos cotidianos.
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A apresentadora Isabelle Lima e o 
supervisor comercial Fábio Leite.

https://revistaaegea.com.br/ep-37-webserie/
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Dia 12 de setembro, uma segunda-feira normal, o telefone toca no call center de uma das 
unidades da Aegea, outra ligação, outra e assim foram se somando, até chegarem a 328 liga-
ções simultâneas. É isso: havia 328 pessoas ligando para o atendimento da Aegea ao mesmo 
tempo. Todas foram atendidas. O coração dos atendentes não bateu mais rápido com o feito, 
nem mesmo houve estresse para que os 1.100 colaboradores que atuam nos seis call centers 
da empresa dessem conta do recado. No fim do dia, 30.575 chamadas foram processadas. 
Além disso, outras 34.709 pessoas entraram em contato pelo WhatsApp. E o atendimento 
foi de praticamente 100% da demanda. O sucesso é resultado do novo Programa de Aten-
dimento ao Cliente da Aegea, que está trazendo uma grande evolução no jeito de a empresa 
atender seus clientes. Clique abaixo e veja o porquê.
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saiba mais
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Tecnologia e Inovação

EVOLUÇÃO DIGITAL
DA EMPRESA

Com o uso inovador da plataforma Zendesk, a área de 
Tecnologia traz novidades para a Jornada do Cliente, que 
já mudou completamente a forma de a Aegea atender.
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https://revistaaegea.com.br/ep-37-atendimento/
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Gabriel Buim, ex-trainee, 
é o diretor-executivo da 
Águas Guariroba (MS). 

A última temporada do Programa de Trainee Aegea foi encerrada e a de 2023 acaba de co-
meçar, abrindo oportunidades para jovens talentos que querem fazer a diferença na vida 
das pessoas por meio do saneamento. A primeira edição do programa foi em 2014 e, desde 
então, a Aegea continua selecionando talentos para movimentar vidas, como diz a empresa 
ao definir o modo diferenciado com que atua no mercado. A nova temporada tem 40 vagas 
e está sendo pautada pelo propósito de movimentar vidas levando mais saúde e dignidade 
para as pessoas e nos comportamentos desejados. Eles fazem parte dos valores da empresa 
e incluem autorresponsabilidade, flexibilidade, ética e integridade, entre outros. Os diferen-
ciais do Programa de Trainee Aegea são os 18 meses de duração e a formação no Modelo 
Operacional Aegea, o MOA. Tudo é feito com mentoria de profissionais especializados e atu-
ação em uma das 154 unidades em 13 estados brasileiros. Saiba mais clicando abaixo.

saiba mais

Talentos em movimento

FORMATURA DE TRAINEES E NOVA 
TURMA EM PROCESSO SELETIVO

Enquanto uma turma comemora a formatura e a 
contratação pela Aegea, outra está em processo 
seletivo para fazer parte do programa de 2023.

https://revistaaegea.com.br/ep-37-trainee/
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Desde setembro, ao vencer a disputa da Concorrência Pública Internacional promovida pela 
Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a Cagece, a Aegea fortaleceu a presença no estado. 
Com a vitória no leilão realizado em 27 de setembro, a empresa, que já atua em Crato, pas-
sará a ter a concessão para a prestação dos serviços de esgoto em 24 municípios. Eles estão 
divididos em Bloco 1, composto por 17 municípios da Região Metropolitana de Fortaleza/sul 
e da Região Metropolitana do Cariri; e Bloco 2, formado por 7 municípios da Região Metro-
politana de Fortaleza/norte, incluindo a capital. Mais de 4 milhões de pessoas serão bene-
ficiadas pelos serviços que serão prestados pela nova Parceria Público-Privada nos serviços 
de esgoto. O fornecimento de água tratada permanecerá sob a responsabilidade da Cagece. 
Veja mais detalhes clicando abaixo.

saiba mais
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Futuros mais azuis

AEGEA AMPLIA ATUAÇÃO 
NO CEARÁ

A empresa vai levar o jeito Aegea 
de ser para mais de 4 milhões de 
pessoas nos 24 municípios que 
compõem os dois blocos.

O VP da Regional 3 da Aegea, Renato 
Medicis, bate o martelo no leilão dos 
dois blocos do Ceará.

https://revistaaegea.com.br/ep-37-leilao-fortaleza/


1111

Em

PAUTA

EDIÇÃO 37   •   Revista Aegea

OPINIÃO

DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS

A inteligência emocional e seus impactos

Artigo de Daniel Goleman*

Você sabia que o desenvolvimento de habilidades de inteligência emocio-
nal pode proporcionar aos líderes a capacidade de elevar o engajamento e 
a permanência dos colaboradores na organização? Há evidências de que o 
desenvolvimento de habilidades de inteligência emocional, classificadas por 
muitos como “soft skills”, pode não apenas ajudar líderes a gerenciar qualquer 
equipe, mas também incentivar os membros da equipe – até 70% - a perma-
necer cinco anos ou mais. Esses líderes habilitados na inteligência emocional 
são muito mais eficazes porque podem mudar seu estilo para se adequar às 
suas equipes, com o melhor emprego de diversos estilos de liderança. Clique 
abaixo para ler o artigo na íntegra.

*Daniel Goleman, Ph.D. na Universidade de Harvard e autor do best-sel-
ler Inteligência Emocional, com cinco milhões de cópias vendidas, fala 
sobre desenvolvimento e liderança no artigo traduzido e cedido para a 
Revista Aegea pelo Instituto Korn Ferry, parceiro da empresa no desen-
volvimento de lideranças. 

saiba mais
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https://revistaaegea.com.br/opiniao-37/
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Maiores e Melhores, Valor 1000 e Selo Ouro são alguns dos prêmios con-
quistados pela Aegea em 2022. Entre reconhecimentos municipais e in-
ternacionais, está uma das mais importantes premiações do Brasil, a do 
anuário Época Negócios 360º e o 1º lugar global entre as empresas pares 
de saneamento no rating da Sustainalytics, valorizado por investidores e 
reconhecido internacionalmente. Estar no topo desta lista significa que 
analistas financeiros e investidores nos mercados nacional e internacional 
reconhecem na Aegea uma empresa 100% comprometida com as me-
lhores práticas em ESG, sendo aquela que apresenta a maior segurança 
em negócios. Motivo de orgulho que reforça ainda mais o compromisso 
da empresa de ir além dos serviços essenciais e movimentar vidas. Clique 
abaixo para saber mais sobre os prêmios e as reflexões que eles trazem.

Governança premiada

DESTAQUE EM RATING GLOBAL 
ESG E OUTROS PRÊMIOS GERAM 
ORGULHO E REFLEXÃO

saiba mais
EDIÇÃO 37   •   Revista Aegea

Os prêmios e reconhecimentos de 2022 da Aegea

https://revistaaegea.com.br/capa-37-premiacoes/
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Ter 12 unidades no ranking do Lugares Incríveis para Trabalhar é motivo de 
muita comemoração para a Aegea. Quais os caminhos para chegar lá e que 
legado ajudam a construir? Para responder às perguntas, a Revista Aegea con-
versou com executivos e colaboradores em diversas unidades do país. No tour 
feito entre as premiadas no ranking do UOL e da FIA, constatou-se o longo 
percurso que levou ao reconhecimento. A gerente de RH da Aegea, Carolina 
Pardo Moura, mostra que, logo após as comemorações, que incluem colocar 
o selo conquistado na assinatura do e-mail ou estampar na camisa, é preciso 
começar tudo de novo. Afinal, ser a empresa líder no saneamento privado 
gera um ônus e um bônus, como afirmam o CEO Radamés Casseb e a vice-
-presidente de Gestão de Pessoas, Márcia Costa. Clique abaixo para acompa-
nhar novas reflexões e viajar pelos Lugares Incríveis para Trabalhar da Aegea.

Governança premiada

PREMIAÇÕES SÃO MOTIVO DE 
ORGULHO E DE REFLEXÃO

saiba mais
EDIÇÃO 37   •   Revista Aegea

Um tour pelos lugares incríveis da Aegea

https://revistaaegea.com.br/capa-37-2/
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AEGEA QUER FORTALECER SUA 
CULTURA PARA IR CADA VEZ MAIS 
ALÉM DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS

Para a Aegea, toda premiação tem dois aspectos importantes: o externo, pelo 
orgulho do reconhecimento, e o interno, que funciona como um espelho para a 
empresa refletir sobre o seu presente e determinar os próximos passos. Márcia 
Costa, vice-presidente de Gestão de Pessoas, mostra na entrevista a seguir como 
a área de Gestão de Pessoas está sendo regida pela cultura organizacional e im-
plementado ações aderentes ao jeito de ser Aegea em todas as suas frentes de 
trabalho. Com foco nos objetivos estratégicos da companhia, prepara uma base 
sólida para que a Aegea possa abraçar o grande crescimento que tem conquista-
do de forma sustentável, gerando sempre, e cada vez mais, prosperidade com-
partilhada. Um trabalho que envolve todas as unidades, áreas e profissionais, 
para que as sementes que estão sendo espalhadas por todos os locais onde a 
empresa atua frutifiquem fortes e saudáveis; e ainda: de forma sustentável, ge-
rem novos frutos, que vão produzir novas sementes e dar continuidade ao ciclo 
que faz parte da natureza da empresa. Clique e confira.

14saiba mais
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A vice-presidente de Gestão de Pessoas 
da Aegea, Márcia Costa, fala sobre 
liderança e cultura da empresa.

O movimento contínuo para manter a liderança do setor 
privado de saneamento e se tornar uma empresa cada vez 
mais engajada, capacitada e promotora de reconhecimento 
e valorização de seus times. 

https://revistaaegea.com.br/entrevista-37/
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Cidades

MAIS AZUIS
Nas páginas de Cidades Mais Azuis mostramos o trabalho 
que acontece na rotina das operações para movimentar 
vidas, levando o conceito de Prosperidade Compartilha-
da da Aegea a cada família, a cada comunidade e para to-
das as cidades atendidas por meio dos serviços prestados 
em saneamento. Um trabalho feito a partir de valores e 
talentos que fazem parte da cultura da Aegea, que se for-
talece cada vez mais com o engajamento de nossos co-
laboradores. Atitudes rotineiras que ajudaram também a 
Aegea na conquista das premiações recentes. Os prêmios 
aumentam ainda mais a responsabilidade da empresa em 
ampliar a eficiência das suas operações, fazendo melhor 
uso dos recursos naturais e buscando a redução do con-
sumo de energia, como mostram algumas das unidades 
da Aegea. Além dos investimentos em energia limpa, a 
empresa busca ainda reduzir perdas, inovar nos proces-
sos e ampliar ações que vão além dos contratos, como 
vocês vão ver em algumas das matérias a seguir.

15EDIÇÃO 37   •   Revista Aegea
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AGENDA ESG

Diretoria visita unidades do interior para 
ampliar debate sobre princípios ESG

AMBIENTAL MS PANTANAL

Desde julho, a diretoria da Ambiental MS Pantanal tem circula-
do por diversas unidades do interior de Mato Grosso do Sul para 
um bate-papo sobre os princípios ESG, sigla em inglês que se 
refere a boas práticas ambientais, sociais e de governança, com 
os colaboradores da operação de todas as regiões do estado. 
Atenta à responsabilidade de ser a líder do setor privado de sa-
neamento no Brasil, a Aegea e as suas unidades têm colocado 
a sustentabilidade e os pilares ESG no centro de suas decisões. 
Levar o debate para os colaboradores das unidades é uma forma 
de reforçar a conscientização para que todos participem do pro-
cesso. A agenda ESG tem sido um diferencial para as empresas 
no mercado e a Aegea tem conquistado destaque com sua atu-
ação neste sentido. Clique abaixo para ler mais sobre o assunto. 

Regional

1
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saiba mais

https://revistaaegea.com.br/cidades-37-ms-pantanal/
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ESCOLAS SANEADAS

Projeto inicia obras para levar saneamento 
a escolas em Campo Grande

ÁGUAS GUARIROBA

Lançado para comemorar o aniversário da capital de Mato Grosso 
do Sul, no fim de agosto, o Escolas Saneadas tem como proposta 
melhorar o rendimento escolar por meio de mais acesso aos ser-
viços de água e esgoto tratados. O projeto vai ser implantado em 
116 escolas públicas da cidade, entre unidades municipais e esta-
duais, beneficiando cerca de 50 mil alunos das redes de ensino. 
Ao todo, 27 mil metros de rede de esgoto serão implantados. 
Além dos estudantes e de toda a comunidade escolar, as obras 
vão beneficiar também os moradores do entorno de cada unida-
de atendida. Com mais esta iniciativa, a Águas Guariroba amplia 
ainda mais a cobertura de esgoto, que hoje chega a mais de 80% 
em Campo Grande. Clique abaixo e confira.
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https://revistaaegea.com.br/cidades-37-aguas-guariroba-escolas/
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MAIS ESGOTO TRATADO

Águas de Sinop conclui implantação 
de rede coletora de esgoto que vai 
atender 3.000 moradores

AEGEA MT1

Saúde, meio ambiente preservado, valorização do imóvel e 
boa infraestrutura são alguns dos benefícios proporcionados 
por uma rede de esgoto de qualidade. Os moradores do bairro 
Jardim Gramado, em Sinop (MT), já podem usufruir deste be-
nefício, pois a obra foi concluída em setembro pela concessio-
nária da Aegea que administra os serviços de água e esgoto no 
município. Em outras palavras, isso significa que os usuários já 
podem fazer a ligação da residência ou do estabelecimento 
comercial à rede de esgoto. São mais de 3.000 moradores 
que passam a ter acesso a coleta e ao tratamento de esgoto. 
Veja como foi o desenvolvimento da obra, clicando abaixo.

18saiba mais

Cidades

MAIS AZUIS

EDIÇÃO 37   •   Revista Aegea

Regional

1

Implantação da rede coletora de esgoto 
do Jardim Gramado, em Sinop (MT).

https://revistaaegea.com.br/cidades-37-mt1-esgoto/
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AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO

Concessionária conclui obra em 
Sorriso que beneficia 15 mil moradores  

AEGEA MT1

Conhecida como a Capital Nacional do Agronegócio e maior 
produtor individual de soja no planeta, Sorriso recebe mais 
benefícios em saneamento. Com uma agenda de trabalho in-
tensificada para garantir que todo morador, entre os 120 mil 
habitantes da cidade, tenha acesso à água tratada com regu-
laridade e qualidade, a concessionária da Aegea amplia ainda 
mais o abastecimento. Com a implantação de uma nova adu-
tora, 15 mil moradores da cidade foram beneficiados. Junto a 
outras melhorias, a obra vai ajudar também a manter o abas-
tecimento durante o período de estiagem, que costuma ser 
severo na região. Clique abaixo e confira mais informações.

19saiba mais
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Obras da Águas de Sorriso (MT) ampliam 
rede de abastecimento na cidade.

https://revistaaegea.com.br/cidades-37-mt1-agua/
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MAIS SUSTENTABILIDADE

Energia limpa movimenta mais quatro 
unidades da Aegea em Mato Grosso

AEGEA MT2

Dando ênfase à estratégia de priorizar a eficiência no uso 
dos recursos naturais e o compromisso com os pilares ESG 
no centro de suas decisões, a Aegea inaugura mais quatro 
usinas de energia renovável. A inauguração é uma continui-
dade das ações anunciadas em abril deste ano entre a Ae-
gea MT, responsável pela gestão de 24 concessões de água 
e esgoto em Mato Grosso, a Brasol Soluções Energéticas e a 
Oeste Solar. As quatro usinas de energia fotovoltaica foram 
inauguradas no dia 4 de outubro, no Oeste Solar Parque, em 
Cuiabá (MT), ocupando uma área de 13.500 m². A inaugura-
ção fortalece a atuação sustentável das unidades da Aegea 
no Estado de Mato Grosso e em todo o Brasil. Confira mais 
informações, clicando abaixo.
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Representantes da Aegea e das empresas parceiras 
participaram da inauguração das usinas de energia solar.
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MELHORIAS E AMPLIAÇÃO 

Concessionárias trabalham para 
ampliar rede e abastecer na estiagem

AEGEA RONDÔNIA

A Águas de Buritis (RO) está ampliando a rede de água tratada 
para atender a 80% dos moradores. Uma rede de 5.000 me-
tros foi construída recentemente e alguns setores da cidade já 
estão com 100% de atendimento. Até o fim do ano, serão 40 
quilômetros de ampliação da rede, elevando para 80% o aces-
so da população à água tratada. Já em Ariquemes, também em 
Rondônia, com temperaturas que chegam a 40ºC, o desafio da 
concessionária da Aegea é manter a regularidade no abasteci-
mento mesmo nos períodos de seca prolongados e severos. As 
ações incluem campanha de conscientização de uso racional de 
água e melhorias no sistema. Saiba mais sobre o trabalho que a 
Aegea Rondônia vem realizando nas cidades, clicando abaixo.
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METAS SUSTENTÁVEIS

Modernização no controle de energia 
elétrica gera economia de 31% 

PROLAGOS

Cidades

MAIS AZUIS

A Aegea busca formas para que suas operações sejam cada vez mais sus-
tentáveis do início ao fim do processo, seja em serviços de água ou de 
esgoto. Tanto para tratar a água, a fim de abastecer os moradores, quan-
to para coletar e tratar o esgoto gerado, um dos insumos que mais im-
pactam no resultado final é a energia elétrica. Em função disso, a Aegea 
se comprometeu com metas sustentáveis (veja mais sobre o assunto na 
página 45), para reduzir o consumo de energia elétrica na prestação de 
serviços. A empresa tem um forte compromisso ainda com a melhoria 
contínua dos processos, o que implica buscar maior eficiência, sempre 
alinhada aos princípios ESG (ambientais, sociais e de governança). Da 
Prolagos (RJ) vem um exemplo de sucesso no controle de energia elétrica 
entre as maiores unidades da empresa – os painéis capacitores inteligen-
tes, que resultam em maior segurança patrimonial e redução de perdas 
de energia. Clique e confira.

saiba mais
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https://revistaaegea.com.br/cidades-37-prolagos-modernizacao-energia/
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INVESTIMENTOS QUE PRESERVAM

Lagoa de Araruama recebe última 
etapa do cinturão de proteção

PROLAGOS

23
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A Lagoa de Araruama banha seis municípios da Região dos Lagos, no interior do 
Estado do Rio de Janeiro, sendo que quatro deles estão na área de concessão 
da Prolagos. Com os investimentos feitos pela concessionária, a lagoa voltou 
a ter águas cristalinas, registrou recordes de pescado e os cavalos-marinhos, 
animais sensíveis à poluição, retornaram. Com 85% das praias lagunares em 
boas ou ótimas condições de balneabilidade, o local se tornou um refúgio para 
turistas, fonte de renda para pescadores e empresários, além de ser considera-
do uma das melhores raias para a prática de esportes do Brasil. Para zelar pela 
manutenção e aumentar ainda mais a qualidade da água, que é acompanhada 
de perto pelo biólogo Eduardo Pimenta, a concessionária quer ir além: iniciou 
a última etapa da construção do cinturão de proteção no entorno do corpo la-
gunar. Na obra, que será executada por fases e inclui a implantação de 26 km 
de cinturão coletor, serão investidos mais de R$ 50 milhões. Saiba mais sobre 
os investimentos que preservam e geram desenvolvimento, clicando abaixo.
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MAIS EFICIÊNCIA

Unidades investem na modernização 
dos serviços prestados

AEGEA ES

Em uma busca constante por mais qualidade em toda a rede de atendimen-
to de serviços prestados, as unidades da Aegea no Espírito Santo trabalham 
em diversas frentes de investimentos. Uma delas é a implantação de macro-
medidores, equipamentos que, além de minimizar as falhas nas medições, 
permitem o levantamento de dados que melhoram a tomada de decisões. O 
Laboratório Central das unidades, que foi modernizado há um ano e recebeu 
aporte de mais de R$ 1 milhão em melhorias, entra em nova fase e busca a 
acreditação na norma ISO 17025. O processo envolve diversas áreas das uni-
dades e vai resultar em benefícios para todas as cidades atendidas. As Parce-
rias Público-Privadas da Aegea no ES também combatem o desperdício com 
o uso do geofone. Clique abaixo e saiba mais sobre as ações. 
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ENERGIA LIMPA

Duas unidades passam a receber energia 
renovável das usinas da Raízen

AEGEA SP

Em continuidade à parceria anunciada em março deste ano, entre a Ae-
gea e a Raízen, empresa integrada de energia e referência global em 
bioenergia, foram inauguradas duas usinas fotovoltaicas na cidade de 
Taquaritinga (SP). Com o início das operações, as unidades Mirante e 
Águas de Matão, em Piracicaba e Matão, no interior de São Paulo, pas-
sam a receber energia renovável. A estratégia reforça o compromisso 
da Aegea com a agenda ESG e também no sentido de atingir as me-
tas sustentáveis da empresa, de reduzir o consumo de energia em 15%, 
medido em kWh/metro cúbico. Outras usinas foram inauguradas por 
meio da Aegea em Mato Grosso, também reportado nesta edição. No 
interior de São Paulo, as plantas inauguradas possuem 12 mil painéis 
para captação da luz solar e podem evitar a emissão de 20 toneladas de 
carbono na atmosfera. Saiba mais, clicando abaixo.
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Inauguração ocorreu em 
Taquaritinga, cidade onde 
está instalada a usina solar.
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NOVA FASE

Concluída primeira etapa das obras 
do sistema de esgoto

ÁGUAS DE BOMBINHAS

Com mais de 18 mil metros de rede de coleta implantada, o novo sistema 
de esgoto é uma grande conquista para Bombinhas, em Santa Catarina. O 
menor município do estado é também um dos mais conhecidos. A beleza 
das praias e o compromisso com o desenvolvimento sustentável fazem com 
que a cidade seja conhecida internacionalmente. É considerada a Capital do 
Mergulho Ecológico. Apesar de tudo isso, a cidade tem apenas 18% de ín-
dice de atendimento em esgoto. A Águas de Bombinhas está trabalhando 
para mudar esta realidade com investimentos que devem chegar a R$ 180 
milhões, incluindo a construção de uma nova estação de tratamento de es-
goto. Com a atuação da concessionária nos últimos meses, 1.200 famílias 
se conectaram à rede e agora têm acesso aos benefícios do saneamento. 
Conheça mais sobre a mudança que está sendo feita na vida dos moradores, 
clicando abaixo.
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Bombinhas (SC) já ganhou 
mais de 18 mil metros de 
rede de esgoto.

https://revistaaegea.com.br/cidades-37-sc-esgoto-bombinhas/
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NATUREZA PRESERVADA

PPP começa a entrega dos primeiros 
quilômetros da nova rede de esgoto

AMBIENTAL METROSUL

Quando a obra de ampliação da rede de coleta e tratamento de esgo-
to estiver concluída, mais de mil piscinas olímpicas de esgoto deixarão 
de ser despejadas sem tratamento no meio ambiente por ano. São 30 
quilômetros de novas redes que, por onde passam, vão deixar melhores 
condições de saúde e qualidade de vida para os 75 mil moradores do 
bairro Harmonia, na cidade de Canoas (RS). Outro grande beneficiado 
com os investimentos que estão sendo feitos pela Ambiental Metrosul 
é o meio ambiente. Com a implantação dos serviços, vai haver redução 
no esgoto sem tratamento que chega à Vala da Curitiba pelas galerias de 
águas pluviais, provocando grande poluição no local. A nova rede cole-
tora reduzirá consideravelmente a emissão dos resíduos, pois o esgoto 
será direcionado à Estação Mato Grande para o tratamento. Veja mais 
detalhes, clicando abaixo.
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Canoas (RS) vai ter 30 km 
de novas redes.

https://revistaaegea.com.br/cidades-37-metrosul-natureza/
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MOVIMENTANDO VIDAS

Moradores comemoram a chegada da 
água tratada depois de anos de espera

ÁGUAS DE MANAUS

O prazer de tomar banho de chuveiro, a satisfação de ter água 
limpa para fazer comida e para beber. Atos simples que po-
dem passar despercebidos, mas, quando fazem falta, trans-
formam a vida em um tormento. Imagine viver sem acesso 
à água ou ter restrições no abastecimento por 40 anos? Esta 
era a realidade dos moradores da comunidade São Francisco, 
na zona oeste de Manaus, que agora comemoram a chega-
da da água tratada e com regularidade. A Águas de Manaus 
beneficia mais de 2.000 pessoas que passaram décadas de-
pendendo de estrutura irregular e com apenas uma hora por 
dia de abastecimento. A concessionária também mudou a 
vida de mais de 450 moradores da comunidade Flores, na 
zona norte, após uma árdua espera de 11 anos. Clique e co-
nheça mais sobre as histórias deles.
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A moradora Jurcileide Miranda 
comemora o acesso à agua 
tratada em casa.

https://revistaaegea.com.br/cidades-37-manaus-comunidades/
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VERÃO AMAZÔNICO

Até cinco milhões de litros são 
produzidos a mais para manter 
abastecimento

ÁGUAS DE MANAUS

Todos os anos, entre os meses de junho e outubro, a popu-
lação manauara convive com o chamado “verão amazônico”. 
Com temperaturas elevadas e o chamado “um sol para cada 
morador”, as pessoas precisam se desdobrar para driblar o 
calor. É nessa época do ano que os moradores de Manaus 
(AM) mais consomem água, seja para beber ou para se re-
frescar tomando banho. Para suprir a necessidade, a Águas 
de Manaus aumenta a produção de água tratada na cidade. 
A concessionária também realizou ações de melhorias e faz 
campanha para o uso consciente de água e cuidados com a 
saúde. Clique abaixo e conheça o trabalho realizado.
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VALORIZAÇÃO DOS POVOS 
INDÍGENAS

Estrutura de água tratada vai atender 
13 etnias que vivem na área urbana

ÁGUAS DE MANAUS

Com um trabalho voltado para as populações vulneráveis da 
cidade, a Águas de Manaus (AM) amplia ainda mais as redes 
de água tratada para os moradores indígenas da área urba-
na. A estrutura que está sendo implantada na zona oeste da 
cidade vai atender aos moradores do local conhecido como 
Parque das Nações Indígenas, onde vivem 13 etnias. Um dos 
primeiros a chegar ao local foi o cacique da etnia pira-tapuya. 
“A Águas de Manaus foi a primeira empresa a olhar por nós”, 
diz ele. A jovem ticuna Nutchicürana Rosindo, que vive no 
local há um ano, também comemora o importante momento 
que estão vivendo. São mais de 2,2 mil moradores com mui-
tas conquistas a celebrar; clique abaixo e confira.
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SERVIÇOS COM TRANSPARÊNCIA

População ganha novo espaço 
para testar e aferir a qualidade de 
hidrômetros

ÁGUAS DE MANAUS

Com o objetivo de manter a transparência dos serviços ofe-
recidos à população, em especial na verificação dos hidrôme-
tros, a Águas de Manaus (AM) inaugurou o novo Laboratório 
de Hidrometria. Ele está localizado na sede da empresa, que 
fica no bairro Aleixo, e é aberto ao público em geral. O aten-
dimento é feito por meio de agendamento, solicitado pelo 
cliente que deseje aferir a qualidade do equipamento, que já 
é regulamentado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qua-
lidade e Tecnologia (Inmetro) e que mede o consumo mensal 
de água. Representantes do Inmetro estiveram presentes na 
inauguração. Clique abaixo e confira.
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RUMO À UNIVERSALIZAÇÃO

Teresina terá 59% de cobertura de 
esgoto até 2024

ÁGUAS DE TERESINA

Desde que começou a atuar na capital do Piauí, uma das maiores 
das regiões Norte e Nordeste, a Aegea vem contribuindo para o de-
senvolvimento sustentável do município, melhoria da saúde e bem-
-estar dos moradores. Seguindo o propósito de movimentar vidas, a 
atuação apoiada nos pilares ESG, que englobam as ações ambientais, 
sociais e de governança, tem como maior foco e principal desafio a 
ampliação do acesso dos teresinenses à rede de coleta e tratamento 
de esgoto. Desde 2017, com os investimentos realizados, as ações e 
obras por meio do Programa Teresina Saneada, o índice de cobertu-
ra de esgoto mais do que dobrou, passando dos 19%, para os atuais 
42%. Os trabalhos seguem e uma nova estação elevatória de esgoto 
foi inaugurada, em um passo importante para atingir a meta de 59% 
de cobertura nos próximos dois anos. Clique e conheça os detalhes 
da evolução que vem sendo feita.
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Inauguração de mais uma obra 
do Programa Teresina Saneada.
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MAIS SEGURANÇA E PROTEÇÃO

Simulação prepara colaboradores para 
lidar com emergências

ÁGUAS DE TERESINA

33
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O que você faria ao ouvir um alarme de incêndio? A resposta para 
esta pergunta pode parecer banal, mas saber o que fazer pode 
ser determinante para evitar tumultos com consequências gra-
ves, tanto para você quanto para as pessoas que estão em volta. 
A fim de garantir mais segurança, proteção e responsabilidade no 
cuidado com os seus colaboradores, a Águas de Teresina (PI) fez 
uma ação preventiva bem diferenciada. Com pessoas treinadas e 
capacitadas dentro da empresa para realizar atendimento em si-
tuações emergenciais, foi realizado um “Simulado de Incêndio” na 
sede da concessionária. Até na simulação, tudo foi feito com mui-
ta atenção para que, mesmo diante de uma situação de perigo, as 
pessoas saibam o que fazer para se sentirem seguras. Veja como 
foi a operação, clicando abaixo.
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ÁGUAS DE TIMON

Vestidos com roupa impermeável e munidos de equipamentos de alta 
tecnologia, que incluem até câmera de vídeo e garantem o máximo de 
segurança, eles mergulham em espaços pequenos, mas de grande im-
portância para a população: os reservatórios de água tratada que vão 
abastecer a cidade. O uso de mergulhadores profissionais para fazer a 
limpeza é inédito no Estado do Maranhão e está sendo realizada pela 
Águas de Timon pela terceira vez. Outras unidades da Aegea, como 
a Águas Guariroba, em Campo Grande (MS), e as de Santa Catarina, 
também utilizam o procedimento. A grande vantagem é que evita o 
desperdício de água, pois o reservatório não precisa ser esvaziado. Cli-
que abaixo e saiba mais sobre a ação.
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Limpeza de reservatórios com 
mergulhadores no Maranhão
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Profissional mergulha em 
reservatório para limpeza.

https://revistaaegea.com.br/cidades-37-timon-mergulhadores/


35

Cidades

MAIS AZUIS

EDIÇÃO 37   •   Revista Aegea

MAIS SANEAMENTO

Aegea  vai tratar mais de 320 milhões 
de litros de esgoto por mês no Crato

AMBIENTAL CRATO

O acesso ao esgoto tratado no Crato, no Ceará, passará de 3% 
para 50% da população com os investimentos que estão sendo 
feitos pela unidade da Aegea na região. Apenas 30 milhões de 
litros de dejetos recebem o tratamento adequado atualmente, 
mas serão 320 milhões de litros com a modernização e amplia-
ção que estão sendo implementadas pela Ambiental Crato. Se-
rão R$ 250 milhões em investimentos em saneamento ao longo 
dos 35 anos de contrato, sendo R$ 100 milhões nos próximos 
cinco anos. Ao todo, serão 250 km de novas redes coletoras e 
interceptores, substituídos 35 km de redes existentes, implanta-
dos 1.320 m de emissários e construídas 22 estações elevatórias 
e 6 estações de tratamento de esgoto. O trabalho já começou e a 
mudança é bastante perceptível. Clique abaixo e confira.
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VIDA NOVA PARA O CARIOCA

Investimentos transformam rio que dá 
nome a quem nasce na capital

ÁGUAS DO RIO

Akari Oka. Assim os índios tamoyo chamavam o rio que nasce no 
alto da montanha e deságua na Baía de Guanabara, quando os por-
tugueses chegaram à região no século 16. O curso d’água teve tama-
nha importância para o desenvolvimento do Rio de Janeiro que seu 
nome, adaptado à língua europeia como “carioca”, batizou a nova 
população que ali se formava. Mesmo com as mudanças na pai-
sagem ao longo dos séculos, que ganhou prédios, comércios e co-
munidades, a nascente do rio, no alto da Floresta da Tijuca, segue 
intacta. Mas o percurso até o mar sofreu com anos de crescimento 
desordenado e despejo irregular de esgoto, passando a ser mais co-
nhecido por suas águas poluídas do que pela exuberância do passa-
do. Mudar o rumo dessa história é uma das prioridades da Águas do 
Rio (RJ). Clique e veja como a mudança está sendo feita.
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Rio Carioca, uma das 
prioridades da Águas do Rio (RJ).
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VALORIZANDO 
TRADIÇÕES

Repentista faz letra de 
música para agradecer a 
trabalho da concessionária 

Na feira dos nordestinos 
Tão rica em Tradição  
a água uTilizada  
chegava por camiNhão 
até surgir a Águas do rio
encaraNdo o desafio
da iNdividualização
 
cada um com seu medidor
cada qual com sua ligação 
com água de qualidade
festejo com Tranquilidade 
e alegria No coração

ÁGUAS DO RIO

Da letra do repentista surgem os versos que des-
crevem a mudança pela qual passou o Centro 
Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, local que 
é uma síntese do Nordeste no Rio de Janeiro. Os 
estabelecimentos comerciais, que existem em 
um dos pontos turísticos mais famosos da capital, 
que atrai milhares de visitantes todos os meses, 
agora recebem água tratada pela rede pública de 
abastecimento. Clique abaixo e conheça mais so-
bre esse trabalho da Águas do Rio (RJ).
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https://revistaaegea.com.br/cidades-37-rio-sao-cristovao/
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A ÁGUA QUE CARTOLA NÃO VIU

Comunidade da Mangueira ganha 5 km de rede 
de água e novo reservatório

ÁGUAS DO RIO

38
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Cartola, quando fundou a escola de samba da Mangueira, escolheu o verde 
e o rosa para colorir o seu estandarte. Hoje, as cores dão vida a centenas de 
alegorias que desfilam pela avenida e enfeitam muitas ruas da comunidade. O 
cenário com o estádio do Maracanã ao fundo pode ser, e é, uma beleza, mas a 
oferta de água na região passava bem longe do glamour exibido no carnaval. 
No entanto, os dias de lata d’água na cabeça estão contados. Em setembro, a 
Águas do Rio chegou à marca de cinco quilômetros de rede de água instalada 
no Morro da Mangueira, zona norte do Rio. A nova malha vem acompanhada 
do início da construção de um reservatório com capacidade para 925 mil litros 
de água tratada, em um investimento de R$ 6 milhões, que vai beneficiar 28 
mil moradores. Veja mais sobre os investimentos que estão mudando vidas no 
berço do samba, clicando abaixo.

saiba mais
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Regional

4

Aline da Silva Pereira, com uma 
das quatro filhas no colo, agora 
tem água tratada em casa.

https://revistaaegea.com.br/cidades-37-rio-mangueira/
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Prolagos

INVESTIR EM INOVAÇÃO MELHORA 
DESEMPENHO E REDUZ CUSTOS

Com um Escritório de Projetos e Processos, a unidade da Aegea na Região dos 
Lagos (RJ) tem sido uma grande geradora de boas ideias para o setor de sanea-
mento. São mais de 165 soluções inovadoras criadas desde 2019 e metade delas 
ainda está em operação. Planejamento do Plano Verão, atendimento das de-
mandas para a equipe de Comunicação, gestão de dados e setor de Serviços 
estão entre as áreas beneficiadas. A Prolagos tem até um ambiente específico 
para a inovação e muitos projetos são utilizados também por outras unidades da 
Aegea. São muitas as vantagens, como maior produtividade das equipes, alavan-
cagem do crescimento da concessionária e processos mais dinâmicos, eficientes 
e sustentáveis. Outro benefício é a redução de custos, pois os projetos propor-
cionam o retorno com gastos de materiais e serviços utilizados. Com o apoio do 
governo à inovação e tecnologia, se conquista também economia. Clique abaixo 
e saiba mais.

saiba mais
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Em 2021, foram mais de R$ 460 mil em redução de custos. Para 
este ano, a expectativa é de que sejam poupados R$ 600 mil.

https://revistaaegea.com.br/inovtec-37-prolagos/
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Fonte do Saber

1º MUSEU INTERATIVO DE CIÊNCIAS 
INICIA ATIVIDADES EM MANAUS

Estudantes da Ocas do Conhecimento Ambiental do Puraque-
quara, de Manaus, deram o pontapé inicial para as visitas à Es-
tação Fonte do Saber. O espaço é o primeiro museu interativo 
de ciências da cidade e oferece aos visitantes o contato com o 
ciclo da água em um ambiente que simula um laboratório de 
ciências com atividades lúdicas e interativas. A Estação Fonte 
do Saber está localizada na sede administrativa da Águas de 
Manaus (AM). Funciona às segundas-feiras e quartas-feiras, 
com turmas de 40 pessoas nos turnos matutino e vespertino. 
O espaço estará disponível para toda a população da cidade, 
em especial para turmas de estudantes de escolas públicas e 
particulares, por meio de agendamentos. Clique abaixo e co-
nheça mais sobre o museu interativo.

saiba mais 40EDIÇÃO 37   •   Revista Aegea

Espaço ensina sobre o ciclo da água de forma 
lúdica com visitas gratuitas que podem ser 
agendadas pela internet.
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https://revistaaegea.com.br/rs-37-fonte-do-saber/
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Economia Circular

DESTINO SUSTENTÁVEL DO LODO 
RENDE PRÊMIO E PRODUTIVIDADE

A Aegea investe continuamente em soluções voltadas à economia circular, espe-
cialmente com ações que envolvem o manuseio e a reutilização do lodo em suas 
operações. O primeiro passo dessas ações é caracterizar as diferentes composições 
do lodo das estações de tratamento, assim como pesquisar o potencial de uso local, 
da recuperação química e energética do material. Um exemplo desse trabalho é o 
realizado pela Mirante (SP), com o projeto que venceu o Prêmio ECO e que envolve 
a empresa, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e a Escola Superior de Agricul-
tura Luiz de Queiroz (Esalq/USP). Outro vem da Ambiental Metrosul (RS), que dá 
destino sustentável a 100% do lodo gerado na ETE Mato Grande, em Canoas, e fir-
ma parcerias para que o resíduo transformado em fertilizante germine novos frutos 
de sustentabilidade. Clique para conhecer mais detalhes.

saiba mais
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Aegea recebe Prêmio ECO com projeto de economia 
circular desenvolvido na Mirante (SP) e amplia os passos 
da sustentabilidade também na Metrosul (RS).

Édison Carlos, presidente do Instituto 
Aegea, e Silvia Letícia Tesseroli, 
diretora-presidente da Mirante.

https://revistaaegea.com.br/ma-37-premio-eco/
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Aegea MT1 e Aegea ES

AÇÕES VOLUNTÁRIAS

Todos os anos, a área de Responsabilidade Social da Aegea re-
aliza o Prêmio Voluntariado. Uma iniciativa para fomentar ainda 
mais o engajamento dos colaboradores nas ações sociais que os 
aproximam das comunidades onde atuam, contribuindo para que 
o trabalho voluntário seja um valor dentro da empresa. Além dos 
grandes projetos de voluntariado premiados, pequenas ações são 
reconhecidas e valorizadas no dia a dia das operações. Uma de-
las, que acontece praticamente em todas as unidades, em parceria 
com a área de Recursos Humanos, é a de doação de sangue. Com 
o mote Doe Sangue, Doe Vidas, ela sensibiliza colaboradores para 
fazerem sua doação. No Espírito Santo, as unidades da Aegea doa-
ram donativos para idosos de uma casa de repouso. Clique abaixo 
e veja como foi a campanha feita pela Águas de Sinop, em Mato 
Grosso.
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Águas de Sinop e unidades da Aegea no Espírito Santo 
realizam doações e contribuem para o fortalecimento 
do Programa de Voluntariado da Aegea.

https://revistaaegea.com.br/rs-37-voluntariado/
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Águas do Rio 

SAÚDE NOTA 10 CHEGA AO RIO

Que a educação é essencial para o futuro não há questionamento. 
O mesmo acontece quando falamos da consciência ambiental e 
da importância de ser fortalecida ainda na infância e adolescência. 
E é neste sentido que o programa da Aegea Saúde Nota 10 chega 
ao Estado do Rio de Janeiro. A Águas do Rio deu início às ativida-
des e até o fim deste ano terá alcançado a participação de mais de 
140 mil estudantes de escolas públicas nos 27 municípios onde 
atua. São duas grandes frentes de atuação da concessionária, uma 
para a capital e outra para as cidades do interior. Clique e saiba 
mais sobre a implantação do programa que foi incorporado pela 
Secretaria de Estado de Educação e teve a participação dos atores 
Thiago Lacerda e Malu Mader.
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Mais de 140 mil alunos de escolas públicas serão 
impactados positivamente pelo programa de 
educação ambiental da Aegea.

https://revistaaegea.com.br/rs-37-rio-saude-nota-10/
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Águas do Rio 

OLHO D’ÁGUA

Óculos 3D, jogos interativos, cinema e um Tech-Truck, caminhão 
com multiplataforma digital, são algumas das atrações do Progra-
ma Olho D’água – Artes Líquidas e Artes Visuais. A exposição itine-
rante leva educação ambiental aos municípios onde a Aegea atua 
por todas as regiões do Brasil. Em 2022, a iniciativa patrocinada 
via Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo, pelo Insti-
tuto Aegea e por unidades da empresa, como a Águas do Rio, che-
ga à Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, encantando crianças, 
jovens e adultos. Clique abaixo para saber mais sobre o programa.
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Cinema e exposição sensorial do programa que já foi 
visto por mais de 15 mil pessoas levam a temática 
ambiental para a Baixada Fluminense.

https://revistaaegea.com.br/rs-37-olho-dagua/
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Aegea SC

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Com o objetivo de ir além do contrato nos municípios onde atua, a 
Aegea e suas unidades buscam cada vez ter maior participação na mo-
bilização global para que todos tenham acesso aos serviços de água e 
esgoto, com regularidade e qualidade. Uma dessas formas é a adesão 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, propostos 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), para serem atingidos até 
2030. A Aegea tem uma forte parceria com a Rede Brasil do Pacto 
Global da ONU, terceira maior rede local do planeta, que mobiliza o 
setor empresarial para que se atinjam os objetivos. Signatária desde 
2016, quando aderiu ao Pacto Global, a Aegea ocupa a Coordenação 
da Plataforma pela Água, patrocina e faz parte do Comitê Consultivo 
do Movimento +Água. Clique abaixo para conhecer mais sobre os 17 
ODS e exemplos práticos de como norteiam a atuação das unidades 
da Aegea em Santa Catarina.
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As ações e iniciativas das unidades de Santa Catarina 
são exemplo da atuação da Aegea com foco nos 
ODS propostos pela ONU e na agenda ESG.

https://revistaaegea.com.br/rs-37-sc-desenvolvimento-sustentavel/
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Tarifa Manauara

ÁGUAS DE MANAUS CONCEDE 
BENEFÍCIO A 500 MIL PESSOAS

Manaus (AM) chega ao topo do ranking da Tarifa Social no Brasil. Com 
o cadastro da dona de casa Ana Caroline dos Santos, moradora da co-
munidade Coliseu 2, na zona leste da cidade, a Prefeitura de Manaus e a 
concessionária Águas de Manaus alcançaram a marca de 100 mil famí-
lias beneficiadas pelo programa que concede desconto de 50% no valor 
das faturas de água e esgoto. Com o feito, uma população aproximada 
de 500 mil moradores é protegida pela Tarifa Manauara na cidade, uma 
referência no quesito no Brasil. O cadastro da família de número 100 
mil foi comemorado como uma conquista. Clique abaixo e veja mais so-
bre o programa que está movimentando vidas na capital do Amazonas.
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Manaus chega a 100 mil famílias cadastradas na Tarifa 
Social e se transforma em líder no quesito no Brasil.

Ana Caroline e seu filho, da comunidade 
Coliseu, comemoram o número 100 mil 
na Tarifa Manauara.

https://revistaaegea.com.br/rs-37-tarifa-manauara/
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Águas Guariroba

MESTRES EM BRASICIDADES

Respeitar as diferenças regionais das cidades onde atua é 
um dos talentos da Aegea. Chamado de Mestres em Bra-
sicidades, permite a valorização também da cultura local. 
Um exemplo vem de Campo Grande (MS), onde a Águas 
Guariroba realiza, por meio da coordenação de Respon-
sabilidade Social, o Expressaê. Primeiro, foi realizada a 
Oficina de Artes. Os desenhos produzidos foram selecio-
nados e postados nas redes sociais para votação. O autor 
do desenho com maior número de curtidas foi convidado 
para participar da pintura dos muros de um dos reserva-
tórios de água da cidade. Saiba mais sobre a iniciativa que 
promove a arte nas ruas da capital, valoriza elementos da 
região e leva mais cores para o ambiente urbano.

47

Responsabilidade

SOCIAL

saiba mais
EDIÇÃO 37   •   Revista Aegea

Novo mural urbano valoriza 
elementos da cultura regional 
de Campo Grande

https://revistaaegea.com.br/rs-37-expressae/
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Águas do Rio 

INCLUSÃO

Concessionária faz 
atendimento em Libras

Ser uma empresa cada vez mais inclusiva é uma das metas 
da atuação da Aegea que se replica em outras unidades. 
Seguindo este posicionamento, a Águas do Rio (RJ) passou 
a oferecer para os seus clientes a opção do atendimento 
em Libras, a Língua Brasileira de Sinais. Pelo site da con-
cessionária é possível tirar dúvidas e acessar serviços uti-
lizando a linguagem - que na verdade é a segunda língua 
do Brasil, a oficial para a comunidade surda brasileira, re-
conhecida como tal desde 2002. O atendimento foi dis-
ponibilizado pela concessionária para o público a partir do 
Dia Nacional do Surdo, em 26 de setembro, depois de uma 
palestra sobre comunicação inclusiva que foi transmitida 
ao vivo e teve interpretação em Libras, feita pela professo-
ra e intérprete da língua, Nathália Santos. Confira, clicando 
abaixo, como foi o evento e como está sendo prestado o 
atendimento.
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https://revistaaegea.com.br/rs-37-aguas-do-rio/
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Evoluir

NOVO PROGRAMA DE LIDERANÇA 
MERGULHA NA CULTURA DA EMPRESA

Chamado de Evoluir, o novo Programa de Desenvolvimento da Liderança será 
um marco para a área de Gestão de Pessoas e para toda a empresa. É uma jor-
nada de evolução para a liderança que inclui conhecimentos de finanças em 
saneamento, resultado de uma parceria exclusiva com a Fundação Getulio Var-
gas, a FGV. Também propõe um mergulho na cultura da Aegea feito com aju-
da especializada: os profissionais da Korn Ferry, consultoria organizacional que 
tem entre seus parceiros 93% das empresas da Fortune 100. O CEO da Aegea, 
Radamés Casseb, fez a abertura do lançamento do programa com uma fala ins-
piradora que vale por uma aula. Clique, confira e saiba mais sobre o programa.

saiba mais
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Jornada para líderes ampliarem a visão de futuro 
conta com parceria da FGV e da Korn Ferry, 
empresa global de consultoria organizacional. 

Novo programa fortalece cultura 
da Aegea, demonstrada na 
mandala acima.

https://revistaaegea.com.br/academia-37-lideranca/
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Diversidade

CINCO ANOS POR MAIS IGUALDADE E 
MENOS PRECONCEITO

Em 2017, quando a Aegea lançou o programa de diversidade e igualdade ra-
cial, o principal objetivo era atuar para que a mesma diversidade da população 
brasileira vista nas ruas do Brasil pudesse ser espelhada na empresa. Um ob-
jetivo ousado diante das estatísticas que mostram o grande afunilamento para 
a população negra, que apesar de ser a maioria, é minoria no mercado formal 
de trabalho. Cinco anos depois, a Aegea já avançou bastante em suas metas: 
entre os colaboradores, 63% se declaram negros. Aumentou também o total 
de lideranças negras, que hoje é de 19%. A empresa tem como meta ampliar 
estes índices. Mas, antes disso, nas unidades, nas cidades onde a empresa atua 
e entre as famílias dos colaboradores, tem uma estatística que não se mede em 
números: a realização de quem conquistou mais respeito e valorização com o 
trabalho do RDT. Clique e confira os depoimentos.

Respeito

DÁ O TOM

50saiba mais
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O programa de diversidade e igualdade racial da Aegea 
comemora cinco anos de atuação por uma empresa mais 
inclusiva, um país mais justo e igualitário. 

https://revistaaegea.com.br/rdt-37-5-anos/
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Integração

ÁGUAS DE MANAUS PROMOVE 
CAMPEONATO SEM PRECONCEITOS

Homens, mulheres, pessoas portadoras de deficiência e profissionais 
de todos os setores da empresa arregaçaram as mangas e fizeram do 
primeiro Campeonato de Encanadores e Encanadoras da Águas de Ma-
naus (AM) um grande momento de integração. O espírito competitivo 
fez com que os participantes, que não estão acostumados a lidar com 
montagem de tubos e conexões, treinassem para se sair bem no evento. 
Mas o que prevaleceu foi a vontade de participar, superar os desafios e 
aprender atividades diferentes das que estão acostumados no dia a dia. 
Confira mais detalhes sobre o campeonato, clicando abaixo.

Nossa

GENTE
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O primeiro Campeonato de Encanadores e Encanadoras 
reuniu colaboradores de todas as áreas da empresa em 
um momento de valorização profissional.

https://revistaaegea.com.br/nossa-gente-37-encanadores/
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Capacitação

ÁGUAS DO RIO ABRE JANELA DE 
OPORTUNIDADES

Canos, ferramentas, luvas, óculos de proteção e 20 pessoas com olhares 
atentos aos ensinamentos do professor Edilson. Em uma sala de aula, no 
Complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio, o Curso de Encanador 
Instalador Predial vai além da profissionalização. Fruto da parceria da 
Águas do Rio com a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vincu-
lada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, a opor-
tunidade traz esperança de vidas melhores. No fim de outubro, após 
dez semanas, quem entrou como aluno sairá técnico em saneamento 
básico, pronto para atuar no mercado de trabalho. Veja mais sobre essa 
janela de oportunidades aberta pela Águas do Rio.
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Em parceria com Faetec, concessionária abre vagas para 
moradores de comunidades a fim de formar técnicos em 
saneamento básico para o mercado de trabalho. 

Ana Carolina Bigi é uma das 
duas mulheres da primeira 
turma do curso.

https://revistaaegea.com.br/nossa-gente-37-rio-faetec/
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Menor impacto

UNIDADES CAPACITAM COLABORADORES 
EM VALAS E PAVIMENTAÇÃO

Colaboradores da Ambiental Serra, Ambiental Vila Velha e Ambiental 
Cariacica, unidades da Aegea no Espírito Santo, e da Águas Guariroba 
(MS) tiveram capacitação técnica para elevar o padrão de recomposição 
de valas e pavimentação asfáltica, um ponto importante para qualquer 
ampliação ou implantação de rede de esgoto ou de água. Com a recicla-
gem de conhecimentos, todos ganham, pois as unidades diminuem os 
possíveis transtornos para a população durante a execução dos serviços, 
que exigem até a interrupção de circulação nas vias, assim como au-
mentaram a qualidade da recomposição asfáltica após as obras. Clique 
e saiba mais sobre a capacitação nos dois estados. 

Nossa
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Ampliar ou implantar uma rede de esgoto com o 
menor impacto possível para os moradores foi tema de 
capacitação no Espírito Santo e em Mato Grosso do Sul.

https://revistaaegea.com.br/ns-37-valas/
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Ciclo de cuidados da segurança

LIÇÕES PARA UMA EMPRESA SEGURA 

“Passei a cuidar melhor da minha alimentação, de exercícios físicos e a 
ter um momento só para mim”, diz a jornalista Roberta Moraes, coor-
denadora de Comunicação da Prolagos e dos municípios do interior da 
Águas do Rio. A mudança foi provocada por meio da Sipat, a Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes, que trouxe um convite à reflexão 
com depoimentos bastante inspiradores dos vice-presidentes da Aegea, 
alinhados às palestras com conteúdo prático. “Houve envolvimento e 
identificação das pessoas com os temas, e certamente funcionará como 
uma semente para espalharmos a vontade de mudar e de cuidar”, conta 
Ana Maria Pattaro, gerente-executiva de EHS da Aegea. Clique abaixo 
para aprender mais sobre segurança com as histórias dos VPs da Aegea 
e se inspirar para participar do ciclo do bem: você cuida de você, cuida 
do outro, deixa que cuidem de você e, no fim, todo o ambiente ao redor 
se torna seguro para todos.

EHS
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Com depoimentos envolventes de vice-presidentes, 
palestras inspiradoras e engajamento de toda a Aegea, 
evento interno estimula mudanças.

https://revistaaegea.com.br/ehs-37-sipat/
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Integridade certificada

AEGEA REALIZA A MANUTENÇÃO 2022 DO 
SISTEMA DE GESTÃO ANTISSUBORNO

Toda vez que você vir o selo 37001 estampado por uma empresa pode 
ter certeza: ali o compromisso com a ética e com a integridade fazem 
parte de um amplo programa de compliance que envolve toda a em-
presa e todos os seus níveis de organização. É assim na Aegea desde 
2018, quando a companhia se tornou a primeira empresa brasileira de 
saneamento a conquistar a ISO 37001 – Sistema de Gestão Antissubor-
no. Desde então, vem mantendo a certificação que utiliza como base 
aspectos abordados na legislação de combate à corrupção em todo o 
planeta. Empresas certificadas mantêm um sistema de gestão compro-
vadamente capaz de enfrentar os riscos relacionados às práticas de su-
borno, com padrão reconhecido internacionalmente. Clique e conheça 
mais sobre os processos na Aegea.

COMPLIANCE
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A Aegea foi a primeira empresa de saneamento privado 
no Brasil a obter a certificação e agora realizou mais uma 
auditoria externa de manutenção da norma.

https://revistaaegea.com.br/compliance-37/
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Diretoria de Auditoria, Riscos e 
Controles Internos

AUDITORIA INTERNA DA AEGEA É 
PREMIADA PELA 2ª VEZ NO IIA MAY

O que faz um auditor? Qual a importância da auditoria para uma empresa, para seus fun-
cionários, para a cidade onde elas estão inseridas? Como as respostas para as perguntas 
ainda não são bastante claras, o The IIA (The Institute of Internal Auditors – Instituto de 
Auditores Internos) escolheu maio como o Mês de Conscientização da Auditoria Interna. A 
partir daí, passou a incentivar profissionais, departamentos, empresas e institutos de todo 
o planeta para promoverem ativamente o valor da profissão do auditor. O IIA Brasil, que 
está entre os cinco maiores institutos de auditoria interna em atuação no mundo, realiza 
a premiação desde 2020. A Aegea participou – e foi premiada – nas últimas duas. Clique 
abaixo, confira detalhes da campanha realizada pela Auditoria Interna e saiba por que a 
Aegea faz parte do seleto grupo de vencedores.  

saiba mais

DARC

56EDIÇÃO 37   •   Revista Aegea

O IIA May é do Instituto de Auditores Internos do 
Brasil e reconhece as melhores ações que mostram 
a importância da área.

https://revistaaegea.com.br/darc-37-premio-iia/


57

DARC

EDIÇÃO 37   •   Revista Aegea

Diretoria de Auditoria, Riscos e 
Controles Internos

JORNADA DE TRANSFORMAÇÃO 
DA AUDITORIA INTERNA

O certificado de Quality Assessment reconhece a conformidade com as normas inter-
nacionais de Auditoria Interna, atesta a adoção de melhores práticas e a compatibilidade 
com os mais altos padrões adotados no planeta. Obter o selo envolve um processo que 
resulta, por si, em muitas melhorias para uma empresa. É isso que está acontecendo na 
Aegea. Desde 2021, a área vem investindo para otimizar o trabalho e atender aos requisi-
tos do The Institute of Internal Auditors, representado pelo Instituto de Auditores Internos 
do Brasil. Para se ter uma ideia do que significa essa adequação, os princípios fundamen-
tais para a prática profissional do IIA é uma publicação de 200 páginas. O resultado da 
certificação só sai no fim do ano. Independente do resultado, a equipe - e toda a Aegea 
- já colhem os bons resultados da jornada de transformação. Clique e confira.
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Investimentos em pessoal, treinamentos e 
melhorias dos processos fazem parte das mudanças 
que fortalecem a governança corporativa da Aegea.

https://revistaaegea.com.br/darc-37-certificado/
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Fóruns internacionais

AEGEA DEBATE ESG EM FÓRUNS 
INTERNACIONAIS NOS EUA

O Brazil Climate Summit, na Universidade Columbia, discutiu como o Brasil pode se tornar 
um hub de oportunidades em soluções verdes e as mudanças climáticas foram um dos 
assuntos centrais. Já o SDGs in Brazil, da Rede Brasil do Pacto Global, debateu o avanço 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por meio dos temas da Agenda 2030: 
clima, água, equidade de gênero, igualdade racial, salário digno, saúde mental e corrupção. 
Édison Carlos, presidente do Instituto Aegea e diretor de Sustentabilidade da empresa, 
e Adriana Albanese, gerente de Relações com Investidores, representaram a Aegea nos 
eventos. Mostraram as ações que a empresa implementa nos municípios onde atua, que 
vão muito além dos contratos de saneamento, para também contribuir com as metas glo-
bais da ONU por um planeta mais sustentável para todos. Clique e saiba mais.

Notícias e
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A empresa participou do Brazil Climate Summit, 
na Universidade Columbia, e do SDG in Brazil, na 
ONU, em Nova York, nos Estados Unidos.

Adriana Albanese, gerente de Relações com 
Investidores da Aegea, e Édison Carlos, 
presidente do Instituto Aegea e diretor de 
Sustentabilidade da empresa. 

https://revistaaegea.com.br/nac-37-foruns/
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