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Nossa natureza movimenta a vida
A atuação para construir o planeta que queremos

ESG
A gestão que coloca a empresa 
toda na mesma busca.

INOVAÇÃO
Aegea cria Diretoria de Inovação 
e Parcerias Estratégicas.

PROSPERIDADE
Olhar inclusivo que faz o 
saneamento avançar.

PESSOAS
A força do propósito expressa 
na mandala.
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Radamés Casseb
CEO da Aegea

Radamés Casseb
CEO da Aegea

Como garantir um planeta sustentável, que seja capaz de suprir as demandas da geração atual sem 
comprometer as gerações futuras? Esta pergunta tem ocupado o centro das discussões em todo o 
mundo por indivíduos, empresas, instituições e todo tipo de organização minimamente compro-
metida com sua atuação nos últimos anos. Na Aegea, uma empresa jovem que já nasceu estru-
turada na pauta ESG, com estas três letrinhas fazendo parte do seu DNA, a reflexão acontece em 
vários níveis dentro da companhia. Começa pela rotina diária das nossas operações, em que cada 
nova ligação de água e esgoto importa e toda gota que deixa de ser perdida no sistema de distri-
buição conta, por exemplo. Passa por todas as áreas, diretorias, Conselho de Administração e pelos 
acionistas. Vai até os fóruns globais de que a empresa participa e apoia para trocar experiências e 
procurar possíveis respostas. Entre o desafio imenso que temos pela frente, o que nos movimenta 
são nossas crenças e valores, que sustentam nosso propósito e a cultura da Aegea. Acreditamos 
que este é um trabalho conjunto, de toda a sociedade, de uma vida toda, pois é preciso semear não 
só uma árvore, mas uma imensa floresta que dê conta de abrigar a todos os seres com igualdade, 
prosperidade e os recursos necessários para a manutenção da vida. Nesta edição especial, convida-
mos você a refletir com os executivos da Aegea sobre como nossas ações podem ajudar a construir 
o planeta que tanto queremos. Boa leitura.

Ajudar a construir um planeta 
sustentável faz parte da nossa natureza

Palavra do 
PRESIDENTE
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Comunicação

Trabalhamos para traduzir o olhar 
da companhia, os pilares em que 
ela acredita, o que diferencia a 
Aegea no mercado.  

“Nossa natureza movimenta a economia, movimenta a inclusão, 
movimenta o planeta.” As frases da campanha da Aegea no projeto 
Um Só Planeta, uma das mais recentes apoiadas pela companhia, 
mostram como a reflexão sobre o futuro sustentável norteia suas 
ações. Não é um caso isolado: a criação publicitária, a produção de 
conteúdo e o material produzido têm como princípios a busca pela 
verdade e a tradução do propósito da empresa. “O trabalho da co-
municação é fortalecer a nossa natureza para movimentar vidas de 
maneira adequada, juntando os valores das pessoas aos da compa-
nhia, incentivando outras empresas a fazerem o mesmo, pois fazer 
saneamento do jeito que acreditamos é uma tarefa que parte do in-
divíduo para o coletivo”, diz Fernanda Abdo Saad, diretora de Marca, 
Comunicações e Pesquisa.

saiba mais

ENGAJANDO PESSOAS EM 
TORNO DE UM PROPÓSITO

Fernanda Abdo Saad,
diretora de Marca, Comunicações 
e Pesquisa.

Em
PAUTA

https://revistaaegea.com.br/em-pauta-38-comunicacoes/
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Gestão com ESG

O grande desafio para um 
planeta sustentável é a 
inclusão ampla ao sistema. 
Sem incluir os vulneráveis, 
não há desenvolvimento 
possível. 

Como líder do setor privado do saneamento no Brasil, a Aegea acre-
dita que tem um papel de influenciar, gestores públicos, instituições 
e a sociedade, sobre a importância do acesso à água e ao esgoto 
tratados, principalmente entre os mais vulneráveis, na construção 
de um planeta sustentável. Na dinâmica das operações, a missão é 
envolver os colaboradores em torno do tema para cumprir as metas 
assumidas. Para nortear todo esse gerenciamento, a Aegea tem o 
MOA, o Modelo Operacional Aegea, que abriga as melhores práti-
cas e a expertise da empresa, orienta a atuação e os rumos para a 
evolução. Quem explica é a diretora de Gestão da Aegea, Fernanda 
Bassanesi.

saiba mais

DIGNIDADE NA VEIA

Fernanda Bassanesi,
 diretora de Gestão da Aegea.

Em
PAUTA

https://revistaaegea.com.br/em-pauta-38-gestao/
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Cidades inclusivas e saneadas

Nossa vocação é continuar crescendo para atender à 
demanda, com responsabilidade, disciplina financeira e o 
movimento para incluir os excluídos.

É unanimidade: com pessoas sem conexão à água tratada de qua-
lidade para uma vida saudável e produtiva, sem coleta e tratamen-
to de esgoto que evita a contaminação dos recursos hídricos, não 
existe sustentabilidade possível. O Brasil ainda tem 35 milhões de 
brasileiros sem água na torneira, alguns em pleno Rio de Janeiro, 
uma das cidades mais antigas do país. Situação mais agravante para 
os serviços de esgoto: quase 100 milhões vivem longe dos servi-
ços, muitas vezes com esgoto a céu aberto na porta de casa. Para 
ajudar a vencer estes desafios, a Aegea investe a fim de ampliar as 
redes com rapidez e eficiência. Quem nos conta são os VPs Rogério 
Tavares, de Relações Institucionais, e André Pires, de Finanças e de 
Relações com Investidores.

saiba mais

SEM SANEAMENTO NÃO EXISTE 
PLANETA SUSTENTÁVEL

André Pires,
vice-presidente de Finanças e de Relações 
com Investidores da Aegea.

Rogério Tavares,
vice-presidente de Relações 
Institucionais da Aegea.

Em
PAUTA

https://revistaaegea.com.br/em-pauta-38-crescimento/
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Ecossistemas de prosperidade

A visão de futuro é composta por 
incentivar pequenas empresas, 
fazer parcerias para acelerar nosso 
crescimento e o da comunidade ao redor.

Inovação e Parcerias Estratégicas. A nova diretoria da Aegea busca 
ampliar a sinergia entre Inovação, Tecnologia da Informação, Enge-
nharia, e o Modelo Operacional Aegea, o MOA. Inovação é um tema 
transversal a todas as outras áreas, mas tem que ter o objetivo de 
servir ao negócio no médio e longo prazos. Por isso, a conexão com 
o MOA, que é o jeito da Aegea operar, como mostramos em maté-
ria anterior. Agora, estão mais alinhados e integrados e a empresa, 
pronta para ir ainda mais longe em seu propósito de movimentar vi-
das. O diretor de Novos Negócios da Aegea, Yaroslav Memrava Neto, 
conta sobre as mudanças.

saiba mais

AEGEA CRIA DIRETORIA DE INOVAÇÃO 
E PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Yaroslav Memrava Neto,
diretor de Novos Negócios da 
Aegea.

Em
PAUTA

https://revistaaegea.com.br/em-pauta-38-ecossistemas/
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Os serviços de saneamento começam a ter as primeiras diretrizes regulatórias com 
o Código de Águas, de 1934, que trouxe disposições sobre a preferência do abaste-
cimento público sobre os demais tipos de usos e a forma de cobrança, bem como 
passou a definir formas e prazos de delegação de serviços públicos, como o de ener-
gia elétrica. Tratou-se de um primeiro esforço de regulação por meio de uma polí-
tica de recursos hídricos, momento em que a gestão municipal predominava como 
prestadora direta dos serviços de saneamento. Apesar de dotado de contornos re-
gulatórios inovadores para a época, o Código de Águas não representava um modelo 
institucional robusto, sendo o seu foco a ordenação da água na qualidade de bem 
comum, assim como a interação de agentes públicos e privados no acesso e no uso, 
incluindo a solução de conflitos envolvendo recursos hídricos. Clique para ler o arti-
go na íntegra.

10saiba mais

OPINIÃO

*Lucilaine Medeiros é diretora da Aegea responsável pelos 
temas Regulatório e Contencioso, e tem mais de 18 anos 
de experiência em saneamento básico. Tem pós-gradua-
ção em Direito Civil e Processo Civil, com especialização 
em Gestão Empresarial e MBA em Gestão de Negócios.

Artigo de Lucilaine Medeiros*

EDIÇÃO 38   •   Revista Aegea

Universalização

A HISTÓRIA DO SANEAMENTO: A IMPORTÂNCIA 
DA REGULAÇÃO PARA SE ATINGIR AS METAS

https://revistaaegea.com.br/opiniao-38/
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Planejamento estratégico

Nosso 
planejamento olha 
para o futuro com 
foco na inclusão 
da população 
mais vulnerável 
e na geração de 
prosperidade 
compartilhada.

O papel de protagonista no setor privado de saneamento que a Aegea assu-
miu, principalmente com o crescimento dos últimos cinco anos, é fruto de 
um planejamento estratégico constantemente revisitado para que a empresa 
possa aproveitar ao máximo as oportunidades do mercado. É um olhar para o 
futuro com alguns diferenciais, como aumentar a inclusão da população mais 
vulnerável aos serviços, como acontece em Manaus com a Tarifa Manauara, 
por exemplo, e a vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, geran-
do e compartilhando prosperidade por meio dos seus serviços e da alocação 
eficiente do capital. O resultado tem sido um desenvolvimento sustentável, 
como nos conta o diretor de Planejamento da Aegea, André Medrado. Na em-
presa desde 2020, o administrador de empresas tem uma ampla experiência 
em estruturação de dívida, modelagem financeira, em infraestrutura e enge-
nharia. Começou sua carreira como estagiário, e, mesmo com todo o conheci-
mento acumulado, se diz um eterno aprendiz.

11saiba mais

ENTREVISTA

André Medrado,
diretor de Planejamento
da Aegea. 

AEGEA PREVÊ NOVAS OPORTUNIDADES 
PARA 2023 COM GERAÇÃO DE RIQUEZAS 
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https://revistaaegea.com.br/entrevista-38/
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A atuação para construir 
o planeta que queremos

A construção de 
um planeta melhor 
começa pelo lugar 
onde a gente está!

Ajudar a construir um planeta sustentável inclui mudanças 
de atitudes para uma vida com mais equilíbrio entre os vá-
rios aspectos que afetam a nossa vida e das pessoas que es-
tão ao nosso redor a fim de que essas ações reverberem na 
nossa casa, na empresa, na cidade, enfim, no espaço que nos 
cerca. Fazemos parte do todo e somos responsáveis por ele. 
Este foi o conceito mais presente nas entrevistas feitas para 
a atual edição, que resulta em uma grande reflexão sobre 
o papel da Aegea nesta construção. O que une executivos, 
colaboradores e todos os stakeholders na caminhada é um 
propósito que se fortalece por meio da prática diária apoiada 
em valores e na cultura da empresa. Na Aegea, a construção 
de um planeta com mais sustentabilidade já começou.

12saiba mais

Radamés Casseb,
CEO da Aegea.

NOSSA FORTALEZA
É O QUE ACREDITAMOS
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Matéria de
CAPA

https://revistaaegea.com.br/capa-38-nossa-fortaleza/
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Nossa natureza movimenta a vida

Nossa cultura é como um 
amálgama que junta a estratégia 
e o negócio por meio dos 
talentos e dos comportamentos 
desejados, e, assim, consegue 
movimentar vidas.

Movimentar vidas, gerando impacto positivo tanto do ponto de 
vista social e ambiental quanto econômico. É neste planeta in-
clusivo, protegido, que permite a convivência entre povos ori-
ginários, populações vulneráveis e de todas as classes sociais, 
que a Aegea quer estar. Para isso, a empresa sabe que é preciso 
buscar equilíbrio entre todas as dimensões, com mecanismos 
e governança estruturada, gerando prosperidade para todos os 
envolvidos. Pode parecer muito – e é. Para colocar em prática 
ambições tão grandes, o cuidado é diário para manter a cultura 
viva e conquistar a licença social, o aval dos moradores para que 
a empresa faça parte das comunidades onde atua, sejam áreas 
indígenas ou regiões metropolitanas. A VP de Gestão de Pessoas 
da Aegea explica como.

13saiba mais

Márcia Costa,
 vice-presidente de Gestão 
de Pessoas da Aegea.

O PROPÓSITO É UMA 
BUSCA CONSTANTE

EDIÇÃO 38   •   Revista Aegea

Matéria de
CAPA

https://revistaaegea.com.br/capa-38-proposito/
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Cidades Mais Azuis. Elas podem estar no Pan-
tanal sul-mato-grossense, no Cariri, entre os 
rios Parnaíba e Poti, na Região Metropolitana 
de Porto Alegre ou bem de frente a um dos 
principais cartões-postais do país. Não impor-
ta. Equipes formadas por profissionais além da 
conta, mestres em brasicidades, agentes da dig-
nidade, embaixadores da saúde ou engenhei-
ros da ordem estarão lá, movimentando vidas. 
Eles sabem o valor da água tratada, do acesso 
que diminui desigualdades sociais e reconstitui 
a vida como deve ser. Fazem de tudo para que 
mais e mais famílias tenham qualidade de vida, 
saúde e prosperidade. Conheça mais deste tra-
balho nas próximas páginas, onde mostramos 
a atuação das quatro regionais da Aegea.

Cidades 
MAIS AZUIS
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Responsabilidade ambiental

Os cuidados com 
um dos biomas mais 
importantes do mundo.

Maior planície inundável do mundo, o Pantanal é um dos biomas 
brasileiros que fazem parte da área de atuação da Aegea. É o menor 
em área – seus mais de 138.183 km quadrados representam menos 
de 2% de toda a extensão do território brasileiro. Mas, se pequeno 
diante da imensidão do país, é grandioso em riquezas. O Rio Para-
guai e seus afluentes abrigam uma enorme quantidade de animais, 
muitos deles ameaçados de extinção. Entender e cuidar desse ecos-
sistema, além de prestar serviços em água e esgoto para os mora-
dores das cidades do entorno, estão entre as metas das unidades 
da Aegea em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e um município no 
Pará. Uma responsabilidade enorme, feita com orgulho e dedicação 
pela oportunidade de cuidar dessa parte tão importante do planeta, 
entre outras com tamanha importância também, segundo o vice-
-presidente da Regional 1 da Aegea, Guillermo Deluca. Confira o que 
vem sendo feito.

saiba mais

Guillermo Deluca,
vice-presidente da 
Regional 1 da Aegea.

CUIDAR DO PLANETA EXIGE 
QUE CADA UM FAÇA UM 
POUQUINHO

Cidades 
MAIS AZUIS

https://revistaaegea.com.br/cidades-38-r1-cuidar-do-planeta/
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O desafio da universalização

À medida que os resultados vão 
surgindo, o saneamento vai 
avançando, gerando um círculo 
virtuoso de mobilização que vai 
gerar o resultado esperado. 

“Falar da água é falar da vida.” A frase, uma verdade universal, de-
monstra a importância que o saneamento tem em nossas vidas. “A 
maior incumbência das operadoras de saneamento, já na largada, 
é fazer o correto manejo dessa água e preservar. Sem isso, não há 
diálogo possível. E na prática significa, primeiro, distribuir uma água 
de qualidade, com regularidade, isto é, disponível na torneira da 
casa das pessoas o tempo todo. Depois, coletar e tratar o esgoto. A 
complementaridade do manejo do ciclo da água é a circularidade do 
sistema para que isso se encaixe nas aspirações de sustentabilidade 
do planeta, que é um eixo mandatário”, afirma Leandro Marin, vice-
-presidente da Regional 2 da Aegea.

saiba mais

EQUILÍBRIO ENTRE 
INFRAESTRUTURA E 
CONDIÇÕES DE ACESSO

Regional

2

Leandro Marin,
vice-presidente da 
Regional 2 da Aegea.

Cidades 
MAIS AZUIS

https://revistaaegea.com.br/cidades-38-r2-o-desafio-da-universalizacao/
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O olhar inclusivo que faz o 
saneamento avançar

Nosso propósito é transformador e um dos grandes ativos da 
Aegea é a forma como ela enxerga o saneamento. Não é uma 
equação meramente financeira, mas de saúde, qualidade de 
vida, desenvolvimento, valorização pessoal e do habitat.

Maranhão, Piauí, Rondônia, Ceará e Amazonas têm situações bem 
peculiares no saneamento. Enquanto um deles tem uma das maio-
res bacias hidrográficas do mundo, a do Amazonas, com uma das 
maiores ofertas de água doce do planeta, outros, como o Ceará, têm 
uma das menores disponibilidades hídricas do país. Quem conta so-
bre as soluções que a Aegea vem encontrando diante destes de-
safios é o vice-presidente da Regional 3 da Aegea, Renato Medicis: 
“Temos feito aquilo que está na nossa missão, que é movimentar os 
nossos talentos para estar cada vez mais atentos às necessidades 
das cidades e do planeta de maneira geral”.

saiba mais

MOVIMENTANDO TALENTOS

Regional

3

Renato Medicis,
vice-presidente da 
Regional 3 da Aegea.

Cidades 
MAIS AZUIS

https://revistaaegea.com.br/cidades-38-r3-movimentando-talentos/
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Águas do Rio: o abraço na Baía 
de Guanabara

Quando você toca o coração das pessoas, o poder 
de mudança é infinito. A empresa mudou a vida 
deles, eles estão mudando a vida das pessoas. 

O ano que durou dez anos. É assim que a Águas do Rio define o 
primeiro ano de trabalho. A empresa chegou com desafios enor-
mes: a recuperação da Baía de Guanabara; a despoluição da Bacia do 
Guandu, levar saneamento para milhares de pessoas, e atuar em um 
cenário conhecido por notícias de violência, milícias e tráfico. As en-
tregas têm sido surpreendentes. Praias limpas, interação com as co-
munidades e histórias marcantes como a da dona Rute, que tomou 
o primeiro banho com água tratada em casa aos 62 anos, quando a 
concessionária implantou a rede de abastecimento na sua rua. “As 
pessoas estão trabalhando com o coração, este é o grande ponto da 
virada que está acontecendo”, afirma Bianchini.

saiba mais

TOCANDO O CORAÇÃO DAS PESSOAS

Alexandre Bianchini,
vice-presidente da 
Regional 4 da Aegea.

Cidades 
MAIS AZUIS

Regional

4

https://revistaaegea.com.br/cidades-38-r4/
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As ações humanas interferem no clima e 
ele domina praticamente todas as questões 
ambientais, pois rege vários outros temas.

Édison Carlos,
presidente do Instituto Aegea e diretor 
de Sustentabilidade da Aegea.

Meio
AMBIENTE

Sustentabilidade

Refletir sobre o que é preciso fazer para o futuro sustentável do planeta faz 
qualquer um se sentir pequeno diante dos desafios. Mas levar o assunto a 
sério e arregaçar as mangas é muito importante para desencadear um mo-
vimento colaborativo, necessário na busca de soluções. “Os desafios am-
bientais são muito maiores do que qualquer um de nós, de qualquer em-
presa, governo ou país. Eles precisam caminhar para soluções colaborativas. 
Claro que primeiro precisamos arrumar a nossa casa, mas é importante ter 
a reflexão de que estamos enfrentando problemas planetários, não são de 
São Paulo ou do Brasil, nem meu ou seu, mas de todos nós”, afirma Édison 
Carlos, diretor de Sustentabilidade e presidente do Instituto Aegea. Ele nos 
conta sobre as soluções encontradas pela Aegea.

QUESTÕES AMBIENTAIS SÃO PLANETÁRIAS 
E EXIGEM SOLUÇÕES COLABORATIVAS

https://revistaaegea.com.br/meio-ambiente-38/
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Serviços eficientes

São sistemas dinâmicos, vivos: a cidade cresce, as 
exigências ambientais mudam... É como um lego e 
nós nos pautamos pela eficiência.

Manter as bombas ligadas ou desligadas durante a noite? Reservatórios cheios 
ou vazios? Captar água de qual manancial? Que modelo de estação de tra-
tamento implantar em determinada cidade? São muitas as respostas que se 
pode ter a partir de perguntas simples assim. De uma certa forma, estão re-
lacionadas e têm interconexões que influenciam no resultado final. Além de 
solucionar questões diárias, o operador de saneamento que está diante das 
telas de um Centro de Controle Operacional de uma concessionária da Ae-
gea, na tomada de decisões, também contribui para determinar os recursos 
naturais do futuro. Quanto mais eficientes forem os sistemas hoje, mais sus-
tentável será o planeta de amanhã. Fernando Humphreys, diretor de Enge-
nharia da Aegea, nos conta um pouco mais dessa história.

saiba mais

MUITO ALÉM DO BÁSICO PARA GARANTIR 
RECURSOS PARA O FUTURO

Fernando Humphreys,
diretor de Engenharia da Aegea.

ENGENHARIA

https://revistaaegea.com.br/engenharia-38/
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Ciclo do saneamento

A tecnologia torna as empresas mais sustentáveis e orienta as 
pessoas a fazerem bom uso daquilo que a natureza oferece. 

Cuidar do ciclo da água, aquele que aprendemos a respeitar na esco-
la, nunca fez tanto sentido quanto agora. É um ciclo perfeito: a água 
se evapora, nas camadas mais altas da atmosfera se condensa, forma 
nuvens, se precipita, a chuva segue caminhos por onde irriga o solo, 
se torna item vital para fauna, flora e todos os seres vivos. Vai para os 
mananciais, é captada, usada, boa parte volta para os corpos hídricos 
como efluente: o esgoto tratado que se mistura à água para começar 
tudo de novo, em um looping infinito de um recurso finito se conse-
guíssemos equilibrar esse ciclo. Completo e bem cuidado em todas as 
suas etapas, seria um exemplo de sustentabilidade. Mas, desequilibra-
do, requer ajuda. Urgente. A Aegea tem investido em tecnologias para 
ajudar a monitorar este equilíbrio. Quem explica é o diretor de Tecno-
logia da Aegea, Eduardo Mendes, que fala também sobre o projeto de 
Monitoramento de Mananciais via Satélite.

saiba mais

A IMPORTÂNCIA DE CUIDAR
DO CICLO COMPLETO DA ÁGUA

Eduardo Mendes,
diretor de Tecnologia
da Aegea.

TECNOLOGIA

https://revistaaegea.com.br/tecnologia/
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Ser socialmente responsável faz parte da nossa 
história, nos move e leva esperança para as 
comunidades atendidas e sua gente.

Um time que coloca as pessoas em destaque até quando o assunto é pre-
servação ambiental, afinal, um não pode ser visto dissociado do outro. 
Na visão da Diretoria de Sustentabilidade e Instituto Aegea, uma conces-
são é mais que um acordo com o Poder Público, é um compromisso com 
o desenvolvimento sustentável do território e a qualidade de vida dos 
moradores das cidades atendidas. É por meio desse pacto que a Aegea 
vem se tornando parte importante do desenvolvimento dos locais onde 
atua, gerando valor para os stakeholders e promovendo prosperidade 
compartilhada. São três eixos de trabalho: um voltado para o planeja-
mento social e relacionamento; outro para Responsabilidade Social, e 
um terceiro à qualidade ambiental.

saiba mais

PROGRAMAS E AÇÕES QUE 
LEVAM ESPERANÇA PARA AS 
COMUNIDADES ATENDIDAS

Lisandre de Assis Dauber,
coordenadora de RS.

Marina Rodrigues,
coordenadora de Sustentabilidade. 

Responsabilidade
SOCIAL

https://revistaaegea.com.br/rs-38/
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Queremos que a Academia Aegea faça a diferença 
não só para os nossos colaboradores, mas para o 
setor de saneamento.

Fabianna Strozzi,
diretora de Gestão de Pessoas, Academia, 
Cultura e Diversidade da Aegea.

Academia
AEGEA

A força da mandala

Para a Aegea, um planeta mais sustentável é o que também cuida do próxi-
mo, com pessoas que são inclusivas, que cada vez mais pensam na saúde, 
no bem-estar, na equidade e, acima de tudo, que respeitem a diversidade. 
A empresa percorre este caminho ao longo de sua trajetória, tendo como 
base de sustentação o DNA, representado em uma mandala. No centro, está 
o propósito, “nossa natureza movimenta a vida”. Ao redor dele, os cinco ta-
lentos que tornam seus colaboradores únicos. Envolvendo tudo, os 11 com-
portamentos desejados. A Academia Aegea, o pilar de educação da Aegea, 
funciona como uma guardiã de toda esta riqueza, suportando o crescimen-
to, o desenvolvimento e a perenidade do negócio. Veja como funciona e as 
metas de 2023.

SÍMBOLO QUE TRADUZ DNA DA AEGEA É 
GUIA DE DESENVOLVIMENTO

https://revistaaegea.com.br/academia-aegea-38/
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A Aegea está comprometida com ações que impactam 
na promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva, 
prezando pela diversidade.

Com o objetivo de espelhar em seu quadro de colaboradores o mes-
mo perfil racial da população brasileira, a Aegea criou o Respeito Dá 
o Tom. Alicerçado nos pilares de empregabilidade, desenvolvimento 
e relacionamento, há mais de cinco anos o programa vem amplian-
do as oportunidades de acesso, de crescimento pessoal e profissio-
nal para pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Com uma 
atuação transversal com praticamente todas as áreas da empresa, 
o programa avança em suas metas: 63% dos colaboradores são ne-
gros e 19% estão em cargos de liderança. A ideia é acelerar ainda 
mais o processo para tornar a empresa cada vez mais inclusiva. A 
coordenadora do RDT, Keilla Martins, e o analista de Ações Afirmati-
vas do ID_BR falam sobre o assunto.

saiba mais

PROGRAMA QUER UMA AEGEA 
TÃO DIVERSA QUANTO A 
POPULAÇÃO BRASILEIRA

Keilla Martins,
coordenadora do Respeito Dá o Tom.

Basilon Carvalho,
analista de Ações Afirmativas 
do ID_BR

Respeito
DÁ O TOM

https://revistaaegea.com.br/rdt-38/
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Queremos ser reconhecidos como uma empresa 
que cuida de pessoas, da qualidade dos 
processos, do meio ambiente e das interações 
com as comunidades. Isso gera valor e promove 
desenvolvimento.

A missão da área de EHS, do inglês Environment, Health and Safety, pode ser 
traduzida como a Gestão da Saúde, da Segurança do Trabalhador e de Meio 
Ambiente - temas que são importantes quando refletimos sobre a sustenta-
bilidade. Conversamos com a gerente de EHS da Aegea, Ana Maria Pattaro, 
para saber quais as principais ações que estão sendo realizadas e que contri-
buem diretamente para a construção do planeta que queremos. ”Cuidar de 
gente é almejar um ambiente de trabalho saudável e seguro. E respeitar o 
meio ambiente é respeitar as interações com as comunidades onde atuamos. 
Isso é da nossa natureza”, diz ela. Confira.

saiba mais

O suporte para uma atuação 
responsável com saúde para todos

 Ana Maria Pattaro,
gerente de EHS da Aegea.

EHS

https://revistaaegea.com.br/ehs-38/
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GOVERNANÇA

Ana Paula Carracedo,
diretora de Integridade da Aegea. 

Percival Gratti Junior,
diretor da Darc.

saiba mais

Novas diretorias em Integridade e em 
Auditoria, Riscos e Controles Internos 
Governança, o G da sigla ESG, é um dos pilares mais importantes para 
garantir a solidez de uma empresa que pretende ter um futuro susten-
tável e contribuir para um planeta melhor para todos. Na Aegea, ela tem 
dois importantes apoios. De um lado, está o mais alto nível de transpa-
rência e ética em suas atividades, promovido por uma cultura de inte-
gridade com base nos valores e no Código de Conduta da empresa. Ela 
sustenta todas as iniciativas da empresa com o Programa de Complian-
ce, conduzido pela Diretoria de Integridade. De outro, está a Diretoria de 
Auditoria, Riscos e Controles Internos, a Darc, que alinha os controles, as 
ações e mitiga os riscos para que os objetivos estratégicos da empresa 
sejam atingidos. E acaba de receber uma certificação internacional. Co-
nheça detalhes, o novo diretor da Darc e a nova diretora de Integridade.

https://revistaaegea.com.br/governanca-38/
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Notícias
CORPORATIVAS

Aegea amplia sua atuação ao vencer a disputa para 
fazer a gestão dos resíduos sólidos em nove cidades 
da região do Cariri, no Ceará.

A Aegea assinou o contrato de PPP de esgoto da Ca-
gece, no dia 3 de fevereiro, em Fortaleza, para bene-
ficiar 1,1 milhão de cearenses.

Gestão dos resíduos sólidos Assinado contrato do Bloco 1 

https://revistaaegea.com.br/nac-38-1/
https://revistaaegea.com.br/nac-38-2/
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