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Em Feira de 
Santana, ETE 
ganha projeto de 
revitalização

PÁG.7

Em meio a uma estiagem 
severa, a entrega defi nitiva 
da segunda etapa do sistema 
adutor do Algodão para a po-
pulação de Caetité é motivo 
de comemoração na cidade. 
Com a conclusão da obra, um 
dos maiores empreendimen-
tos na área de saneamento 
do estado, o município passa 
a ter segurança hídrica para 
continuar se desenvolvendo, 
após enfrentar quatro anos 
de regime preventivo de ra-
cionamento. Nesta segunda 
etapa, além da sede de Caeti-
té, foram atendidas as locali-
dades de Maniaçu, Lagoa de 
Dentro, Lagoa de Fora e tam-
bém o distrito de Morrinhos, 
em Guanambi. PÁGINAS 4 E 5PÁGINAS 4 E 5

Inaugurada segunda etapa 
da Adutora do Algodão

Esgotamento 
avança em 
Barreiras
PÁG.6

LEIA
TAMBÉM:
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EXPEDIENTE

Ciclo de Palestras
O especialista em Programação Neu-

rolinguística (PNL), Kau Mascarenhas, 
foi um dos destaques da segunda edi-
ção do Ciclo de Palestras, promovido 
pela Universidade Corporativa da Em-
basa (UCE). O conferencista falou sobre 
os impactos da linguagem no estado 
emocional do indivíduo. “A comuni-
cação baseada no ‘ter que fazer algo’ 
desmotiva e, muitas vezes, não conduz 

ao engajamento. Quando as pessoas 
podem exercitar a dimensão do querer, 
de escolher fazer algo, se comprome-
tendo com aquilo, há uma motivação 
muito maior. Experimentem trocar o 
‘eu tenho que acordar mais cedo para 
ir pra academia’ por ‘eu quero acordar 
mais cedo para ir pra academia’ e per-
ceba como há uma mudança no senti-
mento gerado”, sugere.
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PAD promove 11º 
Encontro Nacional de 
Auditoria Interna 

 A Lei estabelece regras a serem 
aplicadas por todas as empresas 

públicas, sociedades de economia 
mista e suas subsidiárias – quer 

sejam federais, estaduais ou 
municipais –, que prestem 

serviços públicos ou explorem 
atividade econômica, ainda que 

em regime de monopólio.

AAAAAAAAAAA L
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Em novembro, a Embasa recepcionou o 
11º Encontro Nacional de Auditoria In-

terna das Empresas de Saneamento, realiza-
do em Salvador, sob organização dos cola-
boradores da Unidade de Auditoria Interna 
da Embasa (PAD). Além de auditores da Em-
basa, dentre outros colaboradores interes-
sados no tema, o evento teve participação 
de gestores da área, controladores, chefes 
de gestão de risco e ouvidoria, advogados, 
auditores e contadores de empresas brasi-
leiras de saneamento. 

O foco das palestras foi a Lei 13.303/2016*, 
conhecida como Lei das Estatais, que esta-
belece mudanças signifi cativas na estrutura 
das empresas públicas e sociedades de eco-
nomia mista. A legislação estabelece regras 
de governança corporativa, transparência, 
práticas de gestão de riscos e controle inter-
no, além da composição da administração 
deste tipo de empresa.

No que diz respeito à adoção de regras 
de estrutura e prática de gestão de risco e 
controle interno, torna-se obrigatória, den-
tre outras ações, a existência de auditoria 

interna e Comitê de Auditoria Esta-
tutário. “A Auditoria Interna deve ser 
responsável por aferir a adequação do 
controle interno, a efetividade do ge-
renciamento dos riscos e dos proces-
sos de governança, além da confi abili-
dade das informações que subsidiam 
o preparo de demonstrações fi nancei-
ras. A nova Lei estabelece uma série 
de mecanismos que vêm para forta-
lecer a transparência e a governança 
das estatais, otimizando os resultados 
para a sociedade”, afi rma o gerente da 
PAD, Marcelo Borges. 



3

N
ov

em
br

o/
20

16
N

ov
em

br
o/

20
16

 Além de Jocimar da Silva, o projeto 
teve participação de Marlete 

Oliveira, supervisora de Tratamento 
de Água da USU.

AAAAAAAAAAllééléléléléléélélémm*

BOAS PRÁTICAS & INOVAÇÃOBBOOAASS PPRRÁÁTTIICCAASS && IINNOOVVAAÇÇÇÃÃOO

Jocimar da Silva
Técnico em Segurança 
do Trabalho na Unidade 
Regional de Itamaraju (USU)

No caso da manipulação do 
cloro em ETAs, a exposição 
ao produto pode ocasionar 
sintomas como náuseas, 
lacrimejamento ou reações 
na pele como vermelhidão, 
coceira ou ressecamento. O 
novo equipamento minimiza 
os efeitos da evaporação do 
cloro em 98%, conferindo 
mais segurança ao processo, 
já que reduz a geração de 
vapores de cloro nas tinas 
das estações

A confecção do dispositivo de proteção 
envolveu materiais de fácil acesso, como 
tubos de PVC e do tipo “Defofo”, comumen-
te utilizados em redes de abastecimento e 
facilmente reaproveitáveis após execução 
de serviços de rotina. Os testes com o EPC 
foram realizados em outubro e a inovação 
já está trazendo benefícios para operadores 
das ETAs de Prado, Alcaçoba e Caravelas.

 “A ideia é que o equipamento seja disse-
minado paulatinamente para outras 40 es-
tações da USU, benefi ciando mais de cem 
operadores. A técnica é simples e pode ser 
facilmente adaptada para as demais ETAs da 
Embasa. Para se ter uma ideia, o custo de im-
plantação do EPC em toda a USU seria infe-
rior a R$ 1.500, valor muito baixo comparado 
a outras soluções que poderiam trazer resul-
tados similares”, adianta Jocimar. “Em uma 
empresa onde o produto fi nal é a saúde da 
comunidade, nada mais justo que a preocu-
pação em cuidar, cada vez mais, da saúde de 
nossa força de trabalho”, conclui.
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EPC reforça proteção para 
operadores de ETAs na USU 

 O trabalho conquistou o 1º 
lugar na categoria “Tecnologias e 

Soluções Operacionais” e também 
na classifi cação geral. A premiação 

foi realizada em outubro, durante 
a primeira edição da Jornada 

Técnica da Embasa. A partir deste 
mês, serão mostradas as ideias 

vencedoras e alguns dos trabalhos 
apresentados durante este evento

llluluga
*

Solução de baixo 
custo intensifi ca 
segurança

U
m Equipamento de Proteção Coletiva 
(EPC) de baixo custo, desenvolvido 
com insumos e mão de obra própria, 

que reduz riscos da exposição ao cloro du-
rante sua manipulação em estações de tra-
tamento de água (ETAs). A solução, que se 
traduz em melhorias diretas para a saúde 
e bem-estar dos operadores das ETAs, foi a 
ideia vencedora do 1º Prêmio Embasa de Ino-
vação*. No trabalho, “Proteção coletiva para 
redução da exposição ao cloro para opera-
dores de ETA”, os autores* explicam que toda 
atividade produtiva está sujeita à exposição 
de riscos ocupacionais, cabendo ao empre-
gador adotar medidas técnicas de prevenção 
para sua minimização ou neutralização.
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Adutora do Algodão reforça 
abastecimento em Cateité

C
ravado no território Sertão Produti-
vo, o município de Caetité acaba de 
ganhar um reforço expressivo no 

abastecimento com a inauguração da se-
gunda etapa da Adutora do Algodão, uma 
das maiores obras de saneamento estado. 
Construída a partir de convênio entre o 
Governo Federal, por meio da Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf), e o 
Governo da Bahia, por meio da Embasa, 
a obra regulariza o abastecimento, permi-
tindo que a cidade siga se desenvolven-
do, após enfrentar quatro anos de regime 

preventivo de racionamento, devido à se-
vera estiagem que atinge a região.  

Além da sede de Caetité, nesta fase, 
serão atendidas as localidades de Ma-
niaçu, Lagoa de Dentro e Lagoa de Fora, 
e também Morrinhos, distrito de Gua-
nambi. Para isso, foram investidos R$ 32 
milhões, com recursos da Codevasf, na 
construção de três reservatórios, sete es-
tações elevatórias e instalação de 83 qui-
lômetros (km) de tubulações. O equipa-
mento tem capacidade para transportar 
até 288 metros cúbicos de água por hora 
e benefi ciará 33 mil pessoas. 

De acordo com o engenheiro fi scal da 
obra, Newton Cotrim, da Diretoria de 
Engenharia (DE), a equipe da Embasa 
superou difi culdades como a comple-
xa logística de execução, devido à ex-
tensão da obra e ao volume excessivo 
de rochas na região, além do atraso no 
suprimento de energia elétrica para as 
estações de bombeamento. “Todo o es-
forço correspondeu, pois estamos con-
tribuindo para melhorar a qualidade de 
vida da população, levando água potá-
vel de forma permanente”, exalta.

A população comemora a conclusão 

da obra, mas está consciente de que o 
papel do cidadão é fundamental neste 
momento. Em novembro, a Defesa Civil 
Nacional decretou estado de emergên-
cia em Caetité devido à estiagem. Car-
men Silva, moradora do distrito de Ma-
niaçu, reconhece que a situação requer 
engajamento. “A chegada desta água 
vai melhorar bastante a nossa comu-
nidade, afi nal água é vida. Mas temos 
que valorizar e não desperdiçar, pois é 
um bem valioso e devemos utilizar so-
mente o necessário para as atividades 
cotidianas”, sustenta.

A continuidade da obra, com a 

construção da terceira fase da 

Adutora do Algodão, foi anunciada 

pelo governador Rui Costa. A nova 

estrutura vai levar água de Caetité até 

Ibitira, com recurso previsto de R$ 35 

milhões, a ser investido na instalação 

de mais 73 km de tubulações e na 

construção de dois reservatórios 

elevados para atender a cerca de 12 mil 

moradores. Entregue há quatro anos, 

a primeira etapa da Adutora encerrou 

o racionamento em Guanambi, 

benefi ciando também moradores dos 

municípios de Malhada, Candiba, Iuiu, 

Palmas de Monte Alto, Pindaí e Matina, 

além das localidades rurais de Mutans 

(Guanambi), Pilões (Candiba), Julião 

(Malhada) e Pajeú do Vento (Caetité). 

Na primeira etapa, o investimento foi 

de R$ 135,7 milhões.

A OBRA CONTINUA

Segunda etapa de obras é inaugurada em novembro

Fotos: Mauri Azevedo/Acervo Embasa

Segunda etapa 
contemplou a 
construção de 
três reservatórios

A chegada 
desta água 
vai melhorar 
bastante a nossa 
comunidade, 
afi nal água é 
vida. Mas temos 
que valorizar e 
não desperdiçar, 
pois é um 
bem valioso e 
devemos utilizar 
somente o 
necessário para 
as atividades 
cotidianas

Carmen Silva
Moradora do distrito 

de Maniaçu
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GOVERNADOR MANGABEIRA  
No Recôncavo baiano, 6,5 mil moradores da zona rural 

de Governador Mangabeira comemoram a chegada da 
água tratada. “Água é vida e saúde. Nossa meta é che-
gar ao fi m do mandato com o maior número possível 
de distritos e zonas rurais recebendo água tratada, água 
potável para beber”, afi rmou o governador Rui Costa, 
durante a inauguração do sistema de abastecimento, 
em novembro. A obra da Embasa teve investimento de 
R$ 2,5 milhões e atende as comunidades de Quixabei-
ra 1 e 2; Tocos I, II e III; Jacaré Grande; Carpina; Lagoa da 
Rosa; Encruso; Sungai; Barroada; Aldeia; e Bananeira.

Fo
to

: M
at

eu
s 

Pe
re

ira
/G

ov
BA

Foto: Hebert Regis/AcervoEmbasa

Concluída mais uma etapa da 
ampliação do esgotamento 

A Embasa acaba de fi nalizar a 
obra de ampliação do siste-
ma de esgotamento sanitá-

rio (SES) de Barreiras. A cobertura de 
esgotamento no município, que histo-
ricamente alcançava os 8%, já abrange 
55% da sede municipal, benefi ciando 
diretamente 26,5 mil famílias com a 
coleta e tratamento de esgoto. Com 
o avanço gradativo dos testes e das 
ligações dos imóveis à rede coletora já 
instalada, a previsão é que a cobertura 
atinja 65% da sede municipal, benefi -
ciando 90 mil pessoas.

“Moro aqui há 30 anos e, fi nalmen-
te, contamos com o serviço. Espero 
que as pessoas se liguem à rede e não 
joguem mais esgoto na rua”, diz Car-
mem Santrovitsch, moradora do bair-
ro Renato Gonçalves, que, desde abril, 
conta com rede coletora. Há mais 
tempo benefi ciado com a rede de es-
goto, desde meados de 2015, o casal 
de comerciantes Marcilei Avelino de 
Souza e Maria da Conceição Souza, 
consegue sentir a diferença no bairro 
São Miguel. “Antes colocávamos um 
cano de PVC para tirar o esgoto da 
frente da nossa casa, onde também 
funciona o nosso comércio de roupas. 
E olha só como está hoje! Tudo seco e 
sem odor nenhum”, comemora.

Para Victor Bruno Fernandes, geren-
te do Departamento de Expansão do 
Interior I (EIE-I), “o sucesso da obra está 
associado ao trabalho integrado de 
vários setores da Embasa, envolven-
do as diretorias de Engenharia e de 
Operação do Interior, DE e DI, que, ao 
longo do empreendimento, não me-
diram esforços para a sua conclusão”. 

INVESTIMENTO
Foram investidos R$ 109 
milhões, sendo R$ 78 
milhões com recursos na 
modalidade empréstimo 
via FGTS/Caixa Econômica 
Federal e R$ 31 milhões 
com recursos próprios. 
Para ampliar a cobertura, 
mais R$ 3,5 milhões 
foram aplicados para 
execução, somente este 
ano, de mais seis mil 
novas ligações de esgoto 
em Barreiras. 

IIIIN
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“Se esconde menina, quer que te con-
fundam? A mãe sabia o que era perder 
um fi lho nessa confusão que a polícia 
faz. Eles nunca sabem quem é o ladrão e 
quem foi roubado de tudo, a vida toda. 
Parece que todos com a nossa cor têm 
a mesma cara”. Palavras duras, que refl e-
tem realidades ainda mais severas. A im-
portância de discutir o tema do racismo 
foi reforçada com a realização do I Con-
curso Literário da Equidade, promovido 
pelo Comitê de Equidade da Embasa, 
com o apoio da Diretoria de Gestão Cor-
porativa (DG). O concurso celebrou o Dia 
da Consciência Negra (20 de novembro), 
homenageando as conquistas do movi-
mento negro e fomentando a discussão 
acerca da discriminação racial. 

Foram 23 trabalhos classifi cados, sendo 
13 na categoria prosa e dez em verso. A 
autora do trecho acima é Karine França, 
colaboradora da Unidade Regional de 
Itaberaba (UNE), que conquistou o pri-
meiro lugar na prosa. Na outra categoria, 
a vencedora foi Daiane Lopes, lotada na 
Unidade Regional do Cabula (UML). O ta-
lento das colegas pode ser conferido na 
íntegra na página do Comitê de Equida-
de, na intranet.

Concurso reforça 
importância da data

Paisagismo 
revitaliza ETE 
Jacuípe II, em Feira

A estação de tratamento de 
esgoto (ETE) Jacuípe II, em 

Feira de Santana, está de cara 
nova, graças à ação da equipe 
da Divisão de Esgotamento Sani-
tário (UNFE), que revitalizou o pai-
sagismo do local utilizando mate-
riais recicláveis. O antigo cenário 
de erosão, provocado por chuvas 
e pela ausência de recobrimento 
vegetal, foi totalmente modifi -
cado. “Foi como criar um oásis 
no deserto”, recorda a técnica da 
UNFE, Karla Melo. O trabalho de 
recuperação, iniciado em abril, 
contemplou etapas como defi ni-
ção de locais para plantio, aduba-
ção (feita com o lodo gerado no 
processo de tratamento), plantio 
de grama e outras plantas nativas. 
A ETE também ganhou uma nova 
fachada e placas de identifi cação 
das unidades de tratamento.

Tudo foi pensado visando acar-
retar o menor custo possível e ain-
da buscar um viés socioambien-
tal. Na composição do ambiente, 
foram utilizados pneus velhos, 
mangueiras, plástico, dentre ou-
tros materiais recicláveis. Galhos 
e troncos de árvores contribuíram 
para a confecção de objetos, con-
ferindo estilo rústico ao projeto. 
“A intenção foi reaproveitar total-

Se esconde 
menina, quer que 
te confundam? A 
mãe sabia o que 
era perder um fi lho 
nessa confusão que 
a polícia faz. Eles 
nunca sabem quem 
é o ladrão e quem foi 
roubado de tudo, a 
vida toda. Parece que 
todos com a nossa cor 
têm a mesma cara

Karine França
1º lugar no I Concurso 
Literário da Equidade, 

categoria prosa

mente os materiais, em conexão 
com os conceitos de sustentabilida-
de e responsabilidade ambiental”, 
defi ne Karla.

O próximo passo será implantar 
o sistema de irrigação do grama-
do a partir do efl uente tratado da 
estação, mais uma forma de con-
servação dos recursos naturais. O 
processo de revitalização contou 
com a contribuição de técnicos e 
engenheiros da UNFE, operadores, 
auxiliares e equipes de manuten-
ção de elevatórias e ETEs.
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A reserva de vagas especiais em estacionamentos de uso 
coletivo é assegurada por Legislação Federal desde o 
ano 2000, com a instauração da Lei de Acessibilidade 
(10.098/00), que estabelece, em seu artigo 7º, que “em to-
das as áreas de estacionamento de veículos, localizadas 

em vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próxi-
mas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, 
para veículos que transportem pessoas portadoras de defi ciência com 
difi culdade de locomoção”. É importante lembrar que, na hora de esta-
cionar, o respeito deve ter espaço garantido. Fique atento!

Quantas vagas devem ser reservadas 
em cada estacionamento?

A legislação prevê a reserva de 2% 
do total de vagas regulamentadas de 
estacionamento para veículos que 
transportem pessoas com defi ciência 
com comprometimento de mobilidade, 
desde que devidamente identifi cados.

A credencial é obrigatória?

SIM. A pessoa com defi ciência 
deve pedir ao órgão de trânsito 
de sua cidade a identifi cação para 
colocar no carro e manter visível 
enquanto estiver ocupando a vaga.

Campanha pede respeito ao uso das 
vagas especiais de estacionamento

Os idosos podem estacionar na vaga 
destinada às pessoas com defi ciência?

NÃO. A menos que se trate de idoso 
com alguma defi ciência que comprometa 
a mobilidade e esteja devidamente 
credenciado nesta condição. Caso 
contrário, deve ocupar a vaga destinada 
exclusivamente a idosos.
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Qual a importância das características 
físicas das vagas especiais?

As vagas possuem características que 
fazem toda diferença para quem precisa. 
Por exemplo, as áreas pintadas, situadas 
nas partes laterais da vaga, chamadas de 
“faixa de circulação”, não devem ser 
usadas para estacionamento, tendo em vista que 
são destinadas ao embarque, desembarque e 
circulação da pessoa com defi ciência.

Qual a iiiiiiimportância das característ

Quais penalidades para 
quem usa indevidamente 
as vagas especiais?

Desde novembro de 2016, a multa 
para uso indevido de vagas passou a 
ser considerada gravíssima, com multa 
de R$ 293,47, sete pontos na 
carteira de habilitação e possibilidade 
de guinchamento do veículo.

D
p
s
d
c
d

A campanha Parou por quê? é uma 
ação do Comitê de Equidade da Embasa em 
alusão ao Dia Internacional das Pessoas com 
Defi ciência, comemorado em 3 de dezembro.




