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Balanço de atividades 
e estratégias são 

abordadas em encontro
No último dia 16, a direção executiva reuniu-
se com cerca de 600 trabalhadores, no
Hotel Pestana, para apresentar um balanço
do que já foi realizado pela Embasa, dentro
das novas perspectivas de gestão e da

política do estado para o Saneamento. Os
diretores fizeram um prognóstico do que
precisa ser feito para atingir os objetivos
estabelecidos no Planejamento Estratégico
2008-2011. Durante o encontro, palestras

sensibilizaram os participantes sobre a im-
plementação de estratégias voltadas para
resultados e houve momentos de reconhe-
cimento pela atuação da força de trabalho
da empresa. PÁGINA 55

EMBASA RETOMA
SERVIÇOS EM

BARREIRAS. PÁGINA 22Trabalhadores da Embasa concluem cursos do ensino básico. Formatura
aconteceu na Fundação Luís Eduardo Magalhães, no último dia 4. PÁGINA 33

Lei define como princípio 
a universalização dos

serviços de saneamento no
estado. PÁGINAS CCENTRAIS

COM+Água reduz perdas
na distribuição de Ilhéus.

PÁGINA 112
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Embasa
apresentou
iniciativas contra
o desperdício

Uso e reuso da
água são tema de
seminário no CAB
As possibilidades e desafios rumo ao uso susten-

tável da água foram discutidos em seminário orga-
nizado pela Superintendência de Saneamento da
Sedur, nos dias 26 e 27 de novembro, no auditório
da União dos Prefeitos da Bahia — UPB —, no
CAB. O evento, que contou com a parceria da
Embasa, Conder, Sucab e Rede Tecnologia Limpa
— Teclim — da UFBa, foi aberto aos funcionários
do Centro Administrativo da Bahia e a representan-
tes da sociedade civil organizada.
Na abertura dos trabalhos, o presidente da Embasa,

Abelardo Oliveira, disse que a definição do marco re-
gulatório para o setor saneamento, assim como a
aprovação da Política Estadual de Saneamento e a
disponibilidade de recursos captados pelo Governo do
Estado para a implementação das ações do Programa
Água para Todos são grandes avanços para a univer-
salização dos serviços de água e esgoto no estado e a
melhoria da qualidade de vida dos baianos.
"A Embasa, como principal executora das ações

do Água para Todos, vai expandir a cobertura de

atendimento com abastecimento de água e es-
gotamento sanitário na Bahia, levando esses
serviços a comunidades urbanas e, até mesmo,
rurais, que, em muitos casos, não podem pagar
pelo investimento feito para dar acesso ao
serviço. O grande desafio para nós será fazer
isso com sustentabilidade econômica e, princi-
palmente, ambiental, pois a disponibilidade de
recursos hídricos continuará a mesma, com um
número de pessoas atendidas bem maior. É im-
portante, portanto, que as pessoas atentem
para o uso racional e sustentável da água. A re-
alização desse seminário é uma boa iniciativa

nesse sentido", declarou Abelardo.
Durante o seminário, o gerente do escritório de

Operação da Unidade de Itabuna, Cláudio
Fontes, apresentou o trabalho que vem sendo
desenvolvido pela Embasa para reduzir perdas
na distribuição de água. O engenheiro da
Embasa, Sérgio Ricardo, gerente comercial da
Unidade de Pirajá, apresentou trabalho desen-
volvido pela empresa para promover a individua-
lização de ligações de água em condomínios. "A
individualização promove o uso consciente da
água, leva o morador de um apartamento a
medir seu consumo e evita desperdícios.

Embasa retoma serviços em Barreiras
No último dia 17 de dezembro, os serviços de

abastecimento de água e esgotamento sanitário,
na cidade de Barreiras, foram retomados pela

Embasa. Em decisão publicada no Diário Oficial do
Estado, do dia 11 de dezembro, o Tribunal Pleno do
Tribunal de Justiça da Bahia — TJBA — suspendeu a
liminar da Vara da Fazenda Pública de Barreiras que de-
terminava a prestação dos serviços pela Prefeitura.
Em fevereiro deste ano, o prefeito Saulo Pedrosa inva-

diu e tomou posse das instalações da empresa no mu-
nicípio, transferindo a prestação dos serviços para a
Sanab, autarquia municipal. A atitude foi tomada com
base em decreto municipal e liminar contrários a decisão
do TJBA a favor da permanência da Embasa como
prestadora dos serviços de água e esgoto no município.
Mesmo com a decisão favorável do tribunal baiano,

a Embasa não conseguiu retomar os serviços, pois
a juíza Fernanda Maria de Araújo não deu cumpri-
mento à sentença.
Em setembro, o Superior Tribunal de Justiça — STJ —,

em Brasília, considerou procedente o Agravo Regimental
impetrado pela Embasa, para manter a decisão do TJBA,
e determinou a devolução da concessão dos serviços à

Funcionários retornam às atividades no escritório

Embasa. Mesmo assim, a juíza continuou des-
cumprindo decisão de instância superior.
Só em dezembro, após sentença do pleno

do TJBA suspendendo a liminar da Justiça lo-
cal, a empresa conseguiu retomar sua con-
cessão na cidade.
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Formandos comemoram mais uma conquista

Comitê de Eqüidade
realiza fórum e conhece

experiências bem-sucedidas

O Comitê de Eqüidade da Embasa realizou, nos últimos dias
25 e 26 de novembro, o Fórum Fortalecendo o Comitê,
Agendando sua Missão, com o objetivo de conhecer a experi-
ência bem-sucedida de Quixadá, cidade cearense considera-
da modelo no que se refere à Eqüidade de Remuneração.

O evento contou com as presenças da consultora de
Quixadá, Haline Cordeiro; consultora da Internacional de
Serviços Públicos — ISP —, Daina Green; Rita de Fátima
Leme, também da ISP; e Ângela Souza, da Coordenação de
Mulheres da Federação Nacional dos Urbanitários — FNU.
Haline Cordeiro apresentou ao comitê da empresa as ações

realizadas pelo Comitê de Eqüidade de Remuneração, da
Prefeitura Municipal de Quixadá. Lá, foram realizadas mobi-
lização dos servidores e oficinas para esclarecer sobre o
tema, assim como a participação de eventos regionais e na-
cionais acerca do assunto. Para ela, é representativo uma
empresa como a Embasa ter um comitê.

"Primeiro por ser uma empresa que presta serviços públi-
cos, e segundo por reconhecer que as questões de eqüi-
dade podem ser implementadas para melhoria das
condições de trabalho, valorização dos cargos, entre ou-
tros fatores", enumerou. A consultora disse também que o
comitê da Embasa tem um grande desafio: "Ele precisa de-
senvolver ações que tenham efetividade nas questões da
eqüidade de acordo com o tamanho da empresa", avaliou.
A especialista em eqüidade de remuneração e consultora da

ISP Daina Green disse que o processo de formação desses
comitês ainda é muito iniciante no Brasil e que existem poucos
grupos de trabalho neste sentido. "Por isso, é importante a
iniciativa de empresas como a Embasa, que foi a primeira em-
presa do Brasil a empreender um processo de eqüidade de
remuneração", declarou.
Daina também ressaltou que conhecer a experiência de Quixadá,

é muito significativo para o comitê da Embasa, que está inician-
do seus trabalhos. "Vejo que o comitê têm pessoas muito bem
preparadas e dispostas. Tenho certeza de que, com o apoio de
uma boa assessoria, o projeto vai prosperar e dar bons resulta-
dos para os trabalhadores da empresa", finalizou.

Consultora de Quixadá mostra de que forma a
cidade cearense conseguiu implementar um

projeto de eqüidade de remuneração considerado
modelo no Brasil

Consultoras em eqüidade mostraram boas
práticas nesta área

Trabalhadores da
Embasa recebem

diploma do ensino básico
Em comemoração solene, no último dia

4 de dezembro, na Fundação Luís
Eduardo Magalhães, 45 trabalhadores
da Embasa receberam o diploma de
conclusão dos cursos Fundamental I
e II e Ensino Médio ministrados na
Universidade Corporativa da empresa
dentro do Programa Aceleração Escolar,
que já beneficiou mais de 250 colabo-
radores, entre empregados próprios e ter-
ceirizados. Fruto de uma parceria com o
Serviço Social da Indústria — Sesi —, a
Aceleração Escolar promove inclusão so-
cial e cidadania de trabalhadores da
Embasa que não puderam concluir a esco-
laridade básica.Este programa é mais uma
das ações de responsabilidade social da
empresa junto à sua força de trabalho.

O presidente da Embasa, Abelardo
Oliveira, patrono dos formandos,
ressaltou o esforço, a perseverança e
o desafio que os alunos da Aceleração
Escolar assumiram para concluírem
seus estudos. "A Embasa vai ampliar e
intensificar sua colaboração para melho-
rar a educação de seus trabalhadores,
através dessa bem-sucedida parceria
com o Sesi", disse.
Foram vários os depoimentos emo-

cionados de formandos que encon-
traram nas aulas noturnas, depois
de uma intensa jornada de trabalho,
prazer em aprender e descobrir um
mundo novo a cada dia. Para o aluno
Claudemiro Bispo, aprender cada

vez mais é um passo impor tante
para progredir como pessoa. "O ca-
minho para o progresso é um bom
aprendizado. Nesse período, colhi
bons frutos. Cada aula era uma
vitória. Descobri que o tempo e o
cansaço não são obstáculos quando
se quer aprender", disse.

Luciene Nascimento encara esta eta-
pa como a realização de um sonho.
"Estou muito feliz em poder realizar um
dos meus sonhos que é concluir o en-
sino médio. Para mim, foi um obstácu-
lo que eu achava impossível ultrapas-
sar, mas está sendo realizada mais
uma vitória", declarou. O orador da
turma de formandos João Figueiredo
traduziu a realização pessoal dos cole-
gas com a frase: "Me sinto orgulhoso
de dizer que nunca é tarde para estu-
dar e não há idade para aprender".
Os diplomas foram entregues pelos fa-

miliares dos formandos. Os professores
e coordenadores do Sesi e da Embasa
também foram homenageados pela con-
tribuição para o sucesso do programa
que apresenta taxas mínimas de de-
sistência. Para estimular o estudante tra-
balhador, a Embasa mantém uma estru-
tura de apoio que inclui ônibus — para
levar o aluno do trabalho ao curso —,
merenda no intervalo das aulas, farda-
mento, material escolar e passeios orien-
tados para ensiná-los na prática o que
os alunos aprendem na sala de aula.



Entusiasmo e participação
marcaram o encontro da ON

Em um clima de muita alegria e descontração, os colabo-
radores da Superintendência Norte — ON — partici-

param do encontro da Embasa 2008 no último dia 10, em
Feira de Santana. As unidades de Alagoinhas, Barreiras,
Itaberaba, Feira de Santana, Irecê, Paulo Afonso e Senhor
do Bonfim apresentaram seus indicadores, mostrando que

observação, planejamento, criatividade e trabalho em equipe
são atributos indispensáveis para superar obstáculos e me-
lhorar os resultados no trabalho.

O presidente da Embasa, Abelardo Oliveira, comentou so-
bre a Lei Estadual de Saneamento Básico e o Planejamento
Estratégico da Embasa 2008-2011. "A lei inova porque in-
sere no seu contexto questões importantíssimas" comentou.

O ponto alto do evento foi a apresentação do monólogo
7 Conto, concebido pelo ator Luís Miranda. A peça teatral
aponta, de maneira crítica e diver tida, os contrastes do
Brasil, através de personagens que representam univer-
sos distintos, desde mundos mais carentes a ambientes
da alta sociedade.

Ao final do encontro, foram entregues placas de reco-
nhecimento para alguns dos colabores escolhidos por ca-
da unidade, como destaque no trabalho desenvolvido du-
rante o ano. O evento foi encerrado pelo diretor de
Operação, Eduardo Araújo, que teceu elogios aos resulta-
dos mostrados no encontro, que também contou com a
presença do diretor administrativo, Belarmino Dourado,
do diretor Financeiro e Comercial, Dilemar Matos, e do
presidente da Cerb, Cícero Monteiro, além de colabo-
radores e convidados.

Planejamento Estratégico 
é lançado na Região Sul

A Superintendência Sul lançou o Planejamento
Estratégico 2008-2011, no último dia 2, em
Vitória da Conquista. Cento e oitenta trabalhadores
de todas as Unidades Regionais da OS con-
heceram a nova identidade organizacional e as
perspectivas, objetivos e iniciativas estratégicas
definidos de forma participativa pelos diretores,
superintendentes e gestores da empresa. A ini-
ciativa faz parte do processo de disseminação
do planejamento junto à força de trabalho.

Durante o lançamento, resultados alcançados
pela OS e alinhados ao atual planejamento foram
apresentados. Em quase dois anos, a superin-
tendência concluiu 44 obras, envolvendo
abastecimento de água e esgotamento sanitário,
e 42 obras estão em andamento em 56 municí-
pios do estado. Foram executados 133.826 m
de extensões de rede, outros 91.166 m estão
sendo implantados, totalizando um investimento
de R$5,4 milhões. A OS fez mais 66.997 novas
ligações água, beneficiando cerca de 300 mil
pessoas e e 18.285 novas ligações de esgo-
to, beneficiando cerca de 65 mil pessoas.
Houve a aquisição de 75 conjuntos de motor
bombas e mais 137 estão em processo de
compra. Na modernização dos laboratórios
de análise da qualidade da água foram in-
vestidos R$194 mil com recursos próprios e
da Caixa Econômica Federal.
Na área de eficientização energética, várias medi-

das diminuíram a conta de energia elétrica da OS
em R$696 mil, entre 2007 e 2008, e o projeto
COM + Água, realizado em Ilhéus, foi expandido
para os municípios de Nazaré, Ubatã, Ubaitaba,
Paramirim, Itamaraju e Livramento. Das 15 metas
do Gerenciamento pelas Diretrizes deste ano, a OS
cumpriu 14 delas e o faturamento ficou com realiza-

ção de 99,47% da meta estabelecida.
Homenagens foram prestadas aos gerentes dos

Escritórios Locais como um reconhecimento a
pessoas e profissionais que promovem a saúde e
qualidade de vida de outras pessoas através dos
serviços de saneamento básico. Após o evento,
houve confraternização com os participantes.

Resultados da OS também foram apresentados

Trabalhadores
de todas as

unidades da
Região Norte
participaram

do evento



Estratégias em pauta 
e confraternização no
encontro da Embasa

Esse foi o foco de dois paineis de ex-
planação com os diretores da empresa.
O superintendente de Meio Ambiente,
Júlio Mota, fez perguntas a cada diretor
relacionando-as com os objetivos es-
tratégicos do planejamento 2008-
2011. Todos trataram dos investimen-
tos que estão sendo realizados pela
empresa, como eles vão gerar deman-
das nas áreas social, financeira, de
processos internos, pessoas e tecnolo-
gia da empresa, o que está sendo feito
para atendê-las e o que ainda precisa
ser feito. Os paineis deram uma visão
de conjunto do funcionamento da em-
presa aos trabalhadores.

O QQUE ÉÉ PPRECISO SSER FFEITO

Estratégia e pensamento voltado para o
futuro foram tratados no encontro da
Embasa deste ano, no último dia 16, no

Hotel Pestana. Cerca de 600 trabalhadores da
empresa participaram desta reunião em que to-
das as diretorias fizeram um balanço das ações
realizadas, de 2007 até hoje, e refletiram sobre
o que precisa ser feito para alcançar os objetivos
do Planejamento Estratégico 2008-2011.
Na abertura, o presidente da Embasa, Abelardo

Oliveira, falou dos avanços realizados pela
Embasa e pelo Governo do Estado na implemen-
tação do Programa Água para Todos e na institui-
ção da Política Estadual de Saneamento Básico,
enfatizando que a lei fortalece a Embasa e revo-
ga, tacitamente, a lei que permitia a privatização
da empresa. O secretário de Meio Ambiente,
Juliano Matos, lembrou da importância da Embasa
na definição das ações do Programa Água para
Todos — PAT. "Tenho aprendido muito com a
Embasa nas reuniões do colegiado do PAT. Esta
empresa tem força de trabalho qualificada e muito
conhecimento na área de saneamento e meio am-
biente", disse. O secretário de Desenvolvimento
Urbano, Afonso Florence, explicou como as ações
de saneamento estão integradas com habitação,
saúde, meio ambiente e desenvolvimento social, e
citou a empresa como uma grande força na im-
plementação da atual política do Governo do
Estado. "Não é exagero dizer que, hoje, a Embasa
é uma das empresas mais importantes do país e
vocês são os trabalhadores mais importantes do
país também", concluiu.

A mesa de abertura contou ainda com o
presidente da Cerb, Cícero Monteiro, e os dire-
tores da Embasa, Eduardo Araújo (Operação),

Belarmino Dourado (Administração), Dilemar
Matos (Comercial e Financeira) e Jorge Humberto
de Almeida (Engenharia e Meio Ambiente).

Duas palestras abordaram de forma elucidativa
questões envolvendo a implementação de estraté-
gias voltadas para resultados. O consultor em proje-
tos de cooperação técnica internacional, em Reforma
do Estado e Modernização da Gestão, Caio Marini,
falou sobre o desafio da implementação deste tipo
de gestão. Uma das soluções propostas foi compro-
metimento da força de trabalho e a integração das
políticas e ações com o pensamento estratégico, ou
seja, cada objetivo, iniciativa e ação direcionados
para a concretização de objetivos definidos em
planejamento. Já o diretor da ONG Agência de
Desenvolvimento, Ronald Krummenauer, falou da
bem-sucedida experiência na concretização da uma
agenda de desenvolvimento no Rio Grande do Sul.
Ronald explicou como a sociedade rio-grandense
mobilizou-se para elaborar um planejamento es-
tratégico, até 2020, para melhorar os índices de
crescimento econômico do estado e como está
sendo monitorada a implementação desta agenda.

Encontro
contou com
momentos de
interação e
homenagens
aos gerentes de
escritórios
locais

Diretores falaram do
alinhamento das
ações realizadas ao
Planejamento
Estratégico e o que é
preciso fazer para
realizar estratégias
da empresa



ublicada no último dia 2 de
dezembro, no Diário Oficial
do Estado, a Lei 11.172, de
01/12/2008, representa

mais um passo rumo à regulamentação
dos serviços públicos de saneamento
básico na Bahia. Alinhada às determi-
nações da Lei Nacional de Saneamento
Básico, ela assegura a prestação e ex-
pansão dos serviços, visando oferecer
condições adequadas de salubridade
ambiental para todos os baianos por
meio do acesso à água potável e aos
serviços de esgotamento sanitário,
manejo de resíduos sólidos e manejo
de águas pluviais. Além disso, resgata
reivindicações históricas das entidades
do setor de saneamento, como a im-
plantação do Sistema Estadual de
Saneamento e a regulamentação do
Conselho Estadual de Saneamento, a-
través da Câmara Técnica de Saneamento
Básico do Conselho Estadual das Cidades.
A lei também reconhece que a titularidade
dos serviços pertence aos municípios.

A recém-aprovada política institui o
planejamento das ações e investimen-

tos, a cooperação entre o estado e os
municípios, a regulação e fiscalização da
prestação dos serviços e o controle so-
cial em todas as etapas de sua gestão.
Também fortalece institucionalmente a
Embasa, responsável por viabilizar a
universalização do abastecimento de
água e esgotamento sanitário na Bahia
e subsidiar os municípios com estudos
técnicos para a elaboração dos planos
municipais de saneamento.
A nova legislação firma o Conceito Serviço

Público de Manejo de Resíduos Sólidos de
modo diferente do Conceito Coleta e
Destinação Final de Lixo, pois aproxima-se
da noção de gestão dos resíduos, envolven-
do processos de reutilização e reciclagem.
Para o presidente da Embasa, Abelardo

Oliveira, esta lei representa o reconheci-
mento jurídico do direito de todos aos
serviços de saneamento básico prestados
pelo Poder Público. "A universalização dos
serviços passa a ser um compromisso do
estado. A prioridade são os mais pobres, jus-
tamente aqueles que sequer alcançaram a
condição de usuários de serviços tão essen-
ciais à saúde pública", comenta.

P

Os serviços públicos de saneamento básico de-
vem ser submetidos ao planejamento regionaliza-
do —  realizado pelos municípios envolvidos e o
estado — e municipal. O planejamento regional é
fundamental para uma boa gestão dos serviços
que, em muitos casos, são integrados em regiões
ou microrregiões compatibilizadas com bacias
hidrográficas não apenas para racionalizar o uso
dos recursos hídricos, mas também para propor-
cionar atendimento a diversos municípios de forma
viável: técnica, econômica, social e ambientalmente.

De acordo com a lei, indicadores de saúde
também serão levados em conta no planeja-
mento, que visa aferir não só o desempenho da
prestação dos serviços, como seu efeito positi-
vo nas condições de saúde da população. O es-

tado assume o papel de cooperar com os mu-
nicípios no planejamento da universalização
dos serviços públicos de saneamento, ofere-
cendo meios técnicos e administrativos; firman-
do convênio de cooperação ou participando de
consórcios públicos; executando obras e ações
que viabilizem acesso aos serviços em áreas
urbanas e rurais; e desenvolvendo programas
de desenvolvimento institucional.

A gestão associada dos serviços públicos de
saneamento pode ser feita por meio de convênios
de cooperação entre o estado e os municípios.
Neste tipo de gestão, a Embasa prestará os
serviços de abastecimento de água e de esgota-
mento sanitário, através do Contrato Programa
com o Município.

Planejamento, cooperação
e gestão associada

A Comissão de Regulação de Serviços Públicos
de Saneamento Básico da Bahia — Coresab —
foi instituída com autonomia decisória, adminis-
trativa e financeira para auxiliar os municípios na
regulação e fiscalização dos serviços junto aos
prestadores. A regulação é obrigatória nos ter-
mos da Lei Nacional de Saneamento, mas vários
municípios não têm condições técnicas ou econômi-
cas para manter um órgão próprio. Neste caso,
municípios reunidos em Consórcio Público podem
constituir seu ente regulador e, enquanto isso não
acontece, o Coresab cumprirá a função.

O planejamento e as atividades de regulação
estão submetidos, também, ao controle social.
Os instrumentos desse controle são as audiên-
cias e consultas públicas, assim como a Câmara
de Saneamento Básico, órgão que conta com
participação do poder público — estadual e
municipal —, da sociedade civil organizada,
dos prestadores de serviços, de usuários e de
entidades técnicas. É  competência da Câmara
de Saneamento Básico a formulação da Política
e do Plano Estadual de Saneamento Básico e
do acompanhamento de sua implementação.

Integrado por todos os órgãos e enti-
dades do estado ligados ao saneamento
básico, o Sistema Estadual de Saneamento
é constituído pelo Conselho Estadual das
Cidades — órgão superior com função de-
liberativa, consultiva e fiscalizadora —,
pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano
— responsável pela formulação, coorde-
nação e implementação da política —, e
pelos órgãos responsáveis pela execução
das ações, a exemplo da Embasa.

Sistema Estadual
de Saneamento Regulação e controle social

Lei estadual direciona o planejamento das ações e investimentos em saneamento visando a preservação dos recursos hídricos

Foto: Paulo Mocofaya

Prestadores serão regulados e fiscalizados 

A Política Estadual de Saneamento tem como princípio a universalização dos serviços na Bahia

Expansão dos serviços dependerá de
planejamento regional e municipal

Controle social está previsto na nova legislação

Lei estabelece diretrizes
para os serviços públicos
de saneamento na Bahia
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O QUE É PRECISO SER FEITO

As determinações da lei sobre Perfil
Profissiográfico Previdenciário — PPP
—, foi o tema da videoconferência re-
alizada no último dia 28 de novembro.
O evento aconteceu no Instituto Anísio
Teixeira — IAT — e foi transmitido a
todas as unidades da Embasa no inte-
rior do estado. O diretor administrativo
Belarmino Dourado ressaltou a im-
portância do Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais  — PPRA —
para a emissão do PPP. "O processo de
PPP tem que estar alinhado ao PPRA e
também ao Plano de Cargos, Salários e
Carreira", informou.

O engenheiro de segurança do tra-
balho Carlos Miyazaki e o economista
Clécio esclareceram que o PPP deve
conter todas as informações relati-
vas ao empregado, como, por exem-
plo, a atividade que exerce, o agente
nocivo ao qual é exposto, a intensi-
dade e a concentração do agente,
exames médicos clínicos, além de da-
dos referentes à empresa. Essas in-
formações são passadas pela em-
presa ao Instituto Nacional de
Seguridade Social — INSS —, para
que o empregado seja encaminhado
à aposentadoria especial após 15,
20 ou 25 anos de contribuição.
Na Embasa, foi criado um comitê para

tratar especificamente do PPP, e na
videoconferência foram apresentadas
as ações realizadas. "Houve a liberação
de PPPs que dependiam somente de
avaliação quantitativa. Entramos em
contato com especialistas da área. Além
disso, foi feito um estudo árduo da legis-
lação previdenciária para que o comitê
pudesse atuar da forma mais efetiva
possível", informou Carlos Miyazaki.

Os funcionários das unidades regio-
nais, no interior do estado, participaram
do evento, tirando dúvidas sobre diver-
sos aspectos do processo de aposenta-
doria especial, cujo direito é tratado na
Lei n.º 8.213/91 e no Regulamento da
Previdência Social (Decreto n.º 3.048/99).
A Instrução Normativa INSS/PR n.º
20/2007 regulamenta e formata o PPP,
além de definir os requisitos para se con-
seguir o benefício. O formulário do PPP
deve ser preenchido pelas empresas que
exerçam atividades que exponham seus
empregados a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de a-
gentes prejudiciais à saúde ou à integri-
dade física.

Videoconferência
esclarece sobre Perfil

Profissiográfico
Previdenciário

O 1º Encontro de Cooperação Técnico-Comercial en-
tre a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
— Embasa — e a Companhia de Eletricidade da
Bahia — Coelba — aconteceu no último dia 3 de
dezembro, no auditório da Universidade Corporativa
da Embasa — UCE —, e teve como objetivo discutir
as experiências gerenciais das duas empresas nas
áreas comercial e de atendimento ao cliente.
O superintendente comercial da Embasa, Márcio

Lessa, informou que o encontro é fruto de um con-
vênio entre as duas empresas. "Esse tipo de evento
é de suma importância porque possibilita o apren-
dizado mútuo e a troca de conhecimento", disse.

Para o superintendente comercial da Coelba,
Ricardo Galindo, essa interação entre as empresas é

interessante porque propicia a troca de experiên-
cias. "Muitas vezes, a solução de um problema é en-
contrada numa empresa vizinha, que já vivenciou a
situação anteriormente. A Coelba já foi uma empresa
vinculada ao estado, como a Embasa, por isso nos-
sa intenção é contribuir", se dispôs.
Galindo apresentou a estrutura organizacional da

concessionária de energia elétrica e como estão or-
ganizadas as áreas de gestão comercial, atendimen-
to e cobranças. Além disso, falou sobre o modelo de
gestão do faturamento e a necessidade da execu-
ção de cobranças associada ao planejamento.
Outros temas como Processos de Cobranças,

Estratégias Políticas e Políticas de Controles também
foram apresentados por prepostos da Coelba.

A Superintendência Comercial, através da Divisão
de Relação com Clientes e Entidades de Proteção
— FCAC —, realizou no último dia 10 de dezem-
bro, o 1º Workshop A Excelência no Atendimento.
Os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos
nos cursos de Atendimento ao Cliente, realizados
em 2008, foram trabalhados na prática visando a
melhoria do atendimento à comunidade.

O evento contou com palestras sobre condi-
cionamento físico e exercícios fundamentais para
atendentes; as maneiras saudáveis de lidar com a
raiva e emoções fortes; e a importância de ouvir e
falar bem no atendimento. Além disso, trabal-
hadores das Unidades Regionais de Vitória da
Conquista, Senhor do Bonfim, Feira de Santana e
Salvador apresentaram trabalhos  elaborados du-
rante os cursos de atendimento neste ano.
Segundo o superintendente comercial, Márcio

Lessa, através dos canais de contato com o
cliente a Embasa sabe como está atuando. "É im-
portante que este tipo de evento exista para que
os atendentes melhorem sua atuação e tenham o
espírito preparado para amortecer uma possível
agressividade do cliente", opinou. Lessa desta-
cou que esse é o primeiro evento do gênero inte-
grando as unidades da capital e interior.

A gerente da FCAC, Miriam Lima, disse que a in-
tenção é valorizar as pessoas que trabalham no
atendimento através da capacitação. "O curso
proporciona autoconhecimento ao atendentes.
Acreditamos que eles poderão aperfeiçoar o a-
tendimento a partir disso", afirmou.
Cristiane Silva, da Loja Brotas, disse que o curso

ajudou a encontrar bem-estar no trabalho. Ela faz
questão de acrescentar que, mesmo há dez anos
na área, ainda tem muito o que aprender.

Embasa e Coelba trocam informações
gerenciais em encontro

Workshop capacita trabalhadores para
melhoria do atendimento

Aspectos do modelo de gestão da Coelba foram mostrados  



Cerca de 60 pessoas uniram-se para retirar das ruas do Bate
Facho, na Boca do Rio, todo o lixo que pode servir de criadouro para
o mosquito da dengue. A iniciativa, do Núcleo de Ações
Socioambientais da Unidade Regional da Bolandeira — UMB —,
aconteceu na manhã do último dia 5 e contou com a partici-
pação do Centro de Controle de Zoonoses, da Limpeza Urbana
de Salvador — Limpurb —, do Ministério da Saúde e da
Divisão de Vigilância Sanitária do Estado. Aproximadamente
800 quilos de lixo foram recolhidos. Parte do material foi sele-
cionada para reciclagem e o restante mandado para o Aterro
Sanitário Metropolitano. Durante a limpeza, foram encon-
tradas larvas de mosquito da dengue em recipientes com
água de chuva acumulada.

‘Faxinaço’ retira 800 quilos
de lixo do Bate Facho

Com o objetivo de fortalecer as ações
de fiscalização na área de influência
do lago Ipitanga I, equipes da

Embasa, Companhia de Polícia de Proteção
Ambiental — Coppa —, Superintendência
de Controle, Ordenação e Uso do Solo —
Sucom — e Secretaria de Meio Ambiente
— Sema — percorreram o lago no último
dia 17 de dezembro.

A intenção é identificar, através de geor-
referenciamento, os imóveis que ocupam,
irregularmente, a Área de Proteção
Ambiental do Ipitanga I, além de verificar
captações diretas no lago, o que também
não é permitido.

Segundo a bióloga do Departamento de
Ações Ambientais —  EAA —, Acácia
Carvalho, foi percebido o envolvimento in-
terinstitucional na ação. "Vários orgãos,
com competências diferenciadas, estão
trabalhando em prol da manutenção do
manancial do Ipitanga, que é de suma im-
portância para o abastecimento de
Salvador", disse.
Acácia ainda esclareceu que será produzi-

do, pela Sucom, Sema e Embasa  um re-
latório contendo as informações sobre os
imóveis que estão dentro da área de
domínio público, que será encaminhado
para o Instituto de Gestão das Águas —
Ingá — e depois para o Ministério Público.

O gestor da Área de Proteção Ambiental
— APA — Joanes/Ipitanga, Geneci Braz,
informou que será feito um levantamento
e identificação das ocupações ao longo da
APA. "Os imóveis que estiverem instalados
em área irregular serão notificados e pos-
teriormente serão aplicadas as ações pre-
vistas pela lei", concluiu.

Ação conjunta fiscaliza área 
de proteção do Lago Ipitanga I

Moradores participaram ativamente da limpeza no bairro

Habitações nas margens da barragem
geram poluição das águas do manancial.

Fiscalização identificou ocupações
irregulares para futuras notificações



Dia 11º
Arnaldo de Jesus Teixeira                 
Charles Nilson de Castro                  
Francisco Lúcio Pereira de Castro     
Jairo Guimarães Rodrigues
José Santos Bispo                          
Leonídio Pimentel Filho                    
Miriam Dias dos Santos                   
Naildes Moreira Santos                    
Sebastião Alves de Moura                
Solange Ferreira Bomfim                 
Vailton Limeira da Silva                    
Valter Gonzaga Rodrigues                

Dia 22 
Aerton Sérgio Souto Menezes          
Alberto Jesus Pereira                      
Alcides José dos Santos                   
Antônio Carlos de Oliveira Alfredo      
Gilmara da Conceição Cabral            
José Silva Gomes                            
Josué Alves dos Santos                    
Leonardo de Sousa Lopes               
Maria Ribeiro da Silva Pires              
Mário Augusto de Freitas Cerqueira
Roger Alves Sodré                          

Dia 33 
Carlos Alfredo Oliveira Costa             
Djalma dos Santos Anjos                  
Durnira Silva Amaral                       
Jacinto Alves Feitosa                       
Jorge Fernando Silva Pereira            
José Rolemberg Requião de Oliveira   
Manoel Miranda Dias                       
Osvaldino Pereira de Souza Júnior
Paulo Sérgio Oliveira Nilo                 
Reinaldo Correia Carmo                   
Severino Vasconcelos Aragão Filho    

Dia 44  
Elinaldo Tavares Rodrigues              
Jeisiane Macedo da Silva
Nivaldo Conceição Pedreira              
Raimundo Bomfim C. Silva                
Valdemiro Guilherme dos Santos       

Dia 55 
Adilson das Mercês Rocha               
Antônio Conceição Filho                   
Antônio Ribeiro dos Santos Filho       
Atilano Couceiro Muinhos                 
Bartolomeu Santos de Souza           
Eder Carvalho da Silva                    
Hamilton Manoel dos Santos            
Jafet Hermano Amoedo Machado
Mustafá Rodrigues Hedjazi               
Paulo José Gomes Almeida               
Petronilio Rodrigues de Oliveira Neto 
Rigoberto Gomes da Silva                

Dia 66  
Cecílio Moreira Diogo                      
Eduardo Magno Mota Urpia              
Edvaldo Fernandes Pimentel            
Joilson Xavier                                 
José Carlos de Oliveira                    

José Reis Duarte                            
Magno Tarcisio Fonseca de Lima       
Paulo Henrique Maia da Silva
Reginaldo dos Santos                      
Reginaldo Maia Bezerra                  
Reginaldo Moreira dos Anjos            
Sinval Macário dos Santos                

Dia 77
Antônio Caetano de C. Bacelar          
Armédio de Souza Júnior                 
Cícero Horácio Neto                        
Daile Gonzaga Neves
José Maria Costa de Lima                 
Lucrécia Bórgia Dallagnol Siqueira     
Paulo Roberto Fernandes                
Ricardo Augusto Schettini Pereira      
Teodoro Rodrigues dos Santos         
Tiago Pimentel de Figueiredo           

Dia 88
Ana Paula Nascimento Silva
Claudemir Rodrigues da Silva            
Eraldo Araújo dos Santos                
Eunálio Pinheiro Moraes                  

Dia 99 
Aimone Andrade Oliveira                  
Antônio Carlos da Silva Conceição     
Antônio Carlos Santos do Lago
Antônio José de O. Martins               
Dilemar Oliveira Matos                     
Enésia de Jesus Oliveira                   
Eufrásio Portela de Jesus Filho         
Glória de Jesus P. de Souza              
Jailson Barros Bispo                       
José Raimundo P Dos Santos            
José Vital de Menezes                     
Luciano Moura Costa Doria              
Luciano Soares Rêgo                      
Luís Paulo de Souza                       
Osmário Amaral Bomfim                  
Valdeci da Silva Queiroz                   

Dia 110 
Astério Marinho Silva Filho               
Carlos Augusto Abdala Azi               
José Niraldo Correia Santos              
Jucineia Silva Oliveira
Marcelus César Pietrobon                
Marcelus Cícero Vilasboas                
Marco Aurélio Teixeira Lima              
Maria de Fátima T. Soares                
Paulo dos Santos Sousa                  
Raimundo Chagas Magalhães           
Roberto Santos Vieira                     

Dia 111 
Antônio Aristides de Carvalho           
Antônio Mesquita Barbosa               
Eliete Sampaio Correia
Fernando José Ribeiro Santos           
Irza Maria Carvalho dos Santos         
Lucivaldo Oliveira                           
Sônia Maria Rebouças Rosado          

Dia 112
Alba Fonseca Baraúna do Nascimento   

Alvina Maria Barretto Farias Costa     
Antônio José Silva                           
Diego Magalhães Batista
Edilene Santos Carvalho                  
Evilásio Cândido de Novais               
José Rodrigues dos Santos               
Juliana Furtado Bezerra                  
Juliana Mª do Socorro Gomes Barbosa   
Liberino Ferraz de Oliveira               
Matias Sílvio Kunz Júnior                  
Paulo César Silva do Carmo              
Paulo José dos Santos Filho             
Solange Rita Simões de Lemos         
Valdenor Alves dos Santos               

Dia 113 
Adson Rocha Dias
Gildásio Ribeiro de Almeida              
Hilário Souza Guimarães                  
Julio César Andrade Cruz                 
Jussara Góes de Oliveira                  
Ladislau Alves da Costa Filho            
Nivalda Alves Beuclair                     
Renata Silveira Fraga                      
Segisfredo Firmo Lessa Filho            
Ubiratã José dos Santos                  

Dia 114
Almir Viana Cotias                           
Carlos Reis de Souza                      
Claudiane Miranda da Silva
Fabrício Ferreira Guimarães              
Lucélio Pereira Viana                      
Maria Betânia F. Santana                  

Dia 115
Carlos Domingos Costa                    
Cecília Figueiredo de Simas Pereira   
João Jorge Ramos Freitas                 
Joel Rodrigues da Silva                    
José Alexandre Costa Machado         
Licínio da Silva Barreto Neto            
Paulo Roberto Souza do Rosário
Pedro Alves de Sousa                     
Teobaldo Pereira de Jesus               

Dia 116 
Benedito Paulino dos Santos            
Edna Barreto de Oliveira                 
Francisco Ademar de Morais            
Gerisvaldo da Silva Ferreira              
José Carlos Bonfim Moreno
Leila Nunes Soares                         
Raimundo César dos Santos             

Dia 117
Adelino Gomes Costa                       
Antônio dos Santos Teles                 
Elisa Pinheiro Oliveira                      
Jackson Azi Santana                        
José Bonfim de Sousa Alves             
Railazaro Dias de Jesus                   
Thais Perez Dias                            
Valmir de Freitas Oliveira                 
Vanessa Matos dos Anjos

Zerenilde Alvim Britto                      

Dia 118 
Alcides João da Cruz                       
Cleide Vilas Boas Fernandes             
Ednon Oliveira de Queiroz                
Ezio Pontes Magalhães                    
Francisco Mendes Lacerda               
Joel Ferreira da Luz                        
Maria Luciene Cruz Pimentel             
Naionara Maia Souza

Dia 119
Adriano Góes Orge                         
Carolina Torres Menezes
Edilson Xavier dos Santos                
Eduardo Reis Diniz da Silva              
José Alberto Cardoso de Castro        
Leda dos Reis Conceição                 
Luciano Leal Pinheiro                      
Luzivan dos Santos Paulino              
Neuza da Silva F. Magalhães             

Dia 220 
Ademário Gomes Machado               
Antônio Conceição de Souza             
Edson Leão de Souza                     
Gilmar Carlos Bezerra de Almeida
Ineny Benício Lima                          
José dos Santos Plácido                  
José Sebastião Franco                     
Josias Pereira Santos                      
Mário Sebastião Lima da Silva          
Nizan Antônio do Nascimento           
Sebastiana Flávia Lima dos Santos    
Sebastião Gilson Costa                    
Tatiana Pinto Pedreira Daltro            
Vilma Monteiro Rocha                      

Dia 221
Ane Monteiro Passos                      
Armênio Rodrigues Rocha                
Aurino Ribeiro da Silva                    
Elaine Cristina de O. C. dos Santos     
Érica Ferreira Teixeira
José Lino Villela Ferreira da Silva Filho 
Júlio Balbino Galo Jesus                   
Paulo Mascarenhas                         
Roberto Varjão de Carvalho             
Sebastião Rodrigues dos Santos       
William Jorge Carvalho de Aguiar       

Dia 222
Edvaldo Ventura dos Santos             
Elder Augusto Santos Borges
Ivan Santos Santana                       
Jean Victor Santos Araujo                 
José Nildo Rodrigues dos Santos       
Luiz Reis dos Santos                       
Raimundo Chaves Mota                   
Raimundo Costa Mascarenhas          
Raimundo Coutinho Sobrinho            
Telma Madalena Dias dos Santos       

Dia 223
Antônio José de Araújo Santos          
Helisa Barbosa Nascimento

Idelfonso Gama dos Santos              
Iva Paula de Araújo Teixeira             
Lailton Santos Arruda                     
Manoel Epifânio de Souza Neto         
Mª das Graças Damásio Meirelles      
Maria Gorete Souza O. da Silva         
Paulo Fernando dos Santos Filho      

Dia 224 
Aide Maria Campos Moura               
Carlos Antônio de Assis                   
Larissa Cequeira de Almeida Santos
Ricardo de Castro Borges                

Dia 225 
Almerindo Antônio Batista                
Constelatio de Jesus Araújo              
Emily Santos de Melo
José Carlos Biscarde                       

Dia 226   
Edinelza da Silva Lima Santos           
Jacilene Silva de Oliveira
João Viturino da Silva                      
José Carlos Nascimento Santos         
Josefa Santana Dantas                    
Paulo Gilberto Alves Casaes             
Reginaldo de Jesus Braga                
Reinaldo Rodrigues de Souza           
Robervaldo Ramos Oliveira              
Welton Costa Pereira                       

Dia 227
André Eduardo Monteiro dos Santos 
Ariosvaldo Alves Gama                    
Carine de Jesus do Carmo
Clélia Rosa de Lima                         
Damião Santos da Silva                   
Edmilson Lima da Silva Júnior           
Ivonaldo de Almeida Sande              
Jailton da Silva Nery                        
José Felipe dos Santos Filho             
José Hermógenes Silva                    
José Nilton Ferreira dos Santos         
José Rogério Souza da Silva             
Marilene Moura de Oliveira               
Osvaldo Rubens Moraes Filho           

Dia 228 
Carlos Ramirez Magalhães Brandão   
Franklin Macedo de Oliveira
Jorge Santos Carvalho                     
José Guimarães Câncio Sobrinho       
José Jorge Barreto de Jesus             
Laudimiro Ferraz de Oliveira            
Maria das Graças Costa                   

Dia 229
Adailton Oliveira Mota                     
Agnaldo Trindade Silva                    
Carlos Eduardo Pinto Magalhães       
Edson Barbosa Miranda                  
Enilson Cheres Silva                        
Francisco de Assis Carlos Filho         
Francisco Pereira de Souza              
Jacob Disraeli Tenório de Fonseca     
Jorge Santos Filho                          
Josaphat Souza Silva                       
Luzimeire Santana Miranda
Maria Natividade da Silva                 
Paulo Enilson Soares de Brito           

Dia 330
Carlos Roberto França Silva             
Gilberto Leão de Almeida                 
Humberto Pinto Vaz Sampaio           
Janaila Laranjeira de Jesus
Marco Aurélio Facuri dos Santos       
Maycon Souza Simões                     
Osvaldo Ferreira da Silva Júnior        
Pedro Pantaleão de Almeida             

Dia 331
Altamirando de Carvalho                  
Conceição Iana Oliveira Souza          
João de Góis Moura                        
Jorge Rezende Conceição                 
Tadeu Sebastião Pinheiro Alves         
Victor Mota Calmon de Siqueira         
Viviane Silva Vasconcelos                 
Waldemir Borges da Silva



Em tempos de debate sobre sustentabili-
dade ambiental e preservação de manan-

ciais, a árvore de Natal da sede da Embasa, no
CAB, retrata a preocupação da empresa com o
meio ambiente. Os enfeites são desenhos de
peixes e outras espécies aquáticas. No topo da
árvore, a estrela de Belém deu lugar a uma pe-
quena fonte em forma de golfinho. A novidade
foi confeccionada pelos eficientes especiais que
trabalham na empresa.
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Ney - EAA

Paulo Roberto Santos, da Divisão de
Segurança Patrimonial  — ADPS —,
este mês entregou ao diretor administra-
tivo, Belarmino Dourado, o troféu de
campeão dos Jogos Estaduais do Sesi.
Ele venceu a etapa estadual da com-
petição na Modalidade Tênis de Campo,
em outubro, e foi campeão da etapa re-
gional, realizada em João Pessoa, entre os
dias 20 e 23 de novembro. Paulo enfren-
tou empresas dos estados da Paraíba,
Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Ano que
vem, o tenista participará da etapa na-
cional, e, se vencer, segue para a etapa
internacional na Finlândia. O funcionário
é incentivado pela Embasa, através do
Programa Vida Ativa, uma das frentes do
Programa de Qualidade de Vida do
Trabalhador — PQVT.

Tenista de ouro

Embasa doa 29 mil litros
de água mineral às

vítimas de Santa Catarina

No dia 29 do mês passado, durante a
transmissão ao vivo do SOS Santa
Catarina pela TV Itapoan/Rede

Record, o presidente da Embasa, Abelardo
de Oliveira Filho, e a presidente das
Voluntárias Sociais, a primeira-dama do esta-
do, Fátima Mendonça, entregaram 29 mil li-
tros de água mineral, armazenados em 38
mil copinhos de Água Bahia, produto promo-
cional da Embasa envazado em uma das uni-
dades da empresa em Dias d'Ávila. A água foi
recebida pelos apresentadores Raimundo
Varela e José Eduardo, o "Bocão", assim co-
mo outros donativos entregues pela popu-
lação baiana. Todos serão enviados para as
vítimas da enchente em Santa Catarina.

"Desde que fomos solicitados pelas
Voluntárias Sociais para ajudar nesta cam-
panha, os funcionários da Embasa mobi-

lizaram-se para entregar as caixas de água
em tempo hábil. Eles viraram a noite car-
regando o caminhão que estava aqui no pá-
tio da TV Itapoan.

"Na Bahia, a Embasa está levando serviços
de abastecimento de água e esgotamento
sanitário para as pessoas através do
Programa Água para Todos, do Governo do
Estado. Nesse momento de dificuldade em
Santa Catarina, a empresa resolveu ajudar
com o que ela sabe fazer: produzir água de
qualidade", disse Abelardo.

"Estou emocionada em ver as pessoas do
povo vindo aqui na TV Itapoan ajudar com o
que podem as vítimas de Santa Catarina. O
nordestino é um povo for te e solidário, que
sabe da importância de uma ajuda nos mo-
mentos difíceis, aqui, causados freqüente-
mente pela seca", disse a primeira-dama.

Abelardo e a primeira-dama, Fátima Mendonça, entregaram a doação na TV Itapoan

Belarmino recebe troféu obtido por Paulo nos
jogos do Sesi
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reduziu perdas totais em 50%

rês anos após a implantação do
Com+Água na Cidade de Ilhéus, os

resultados do investimento do Ministério
das Cidades, através do Programa de
Modernização do Setor Saneamento,
começam a aparecer. Durante o Fórum
Usos e Reusos da Água, na União dos
Prefeitos da Bahia — UPB —, em novem-
bro, o gerente da Unidade Regional de
Itabuna, Cláudio Fontes, apresentou os re-
sultados alcançados em redução de perdas
após a implantação do programa.
As perdas reais (vazamentos nas redes, ra-

mais e extravasamentos dos reservatórios da
Embasa) caíram, no período de um ano, de
103 mil metros cúbicos (m³) para 40 mil m³,
uma redução de 61%. Também foi detecta-
da uma queda no volume anual de perdas
aparentes, ou seja, as ligações clandesti-
nas, by pass ("gatos"), hidrômetros danifi-
cados e erros de leitura, de 108 mil m³ para
68 mil m³, uma economia de 37%.

O índice de perdas totais (perdas reais e
aparentes) caiu quase pela metade: 49%.
De junho de 2005 a julho de 2006, a per-

da total foi de 212 mil m³. Já entre setem-
bro de 2007 e agosto de 2008, esse
número diminuiu para 108 m³. Em conse-
qüência da redução de perdas, o volume
disponibilizado de água tratada vem au-
mentando desde 2005.
O gerente da Unidade Regional de Itabuna infor-

mou que a implantação do programa resultou
em muitos aspectos positivos. "Um dos ganhos
desse projeto foi a mobilização da Embasa
com a população, porque, a partir do conta-

to entre empresa e comunidade, foi possível
uma maior consciência sobre o uso racional
da água. Eles perceberam que o desperdício
é algo que prejudica a todos", informou.
O gerente também diz que o empenho dos fun-

cionários foi além das expectativas. "Através da
capacitação do PMSS, todos conheceram o que
realmente causa a perda e atuaram exatamente
no ponto crucial do problema. A partir de então,
trabalharam para reduzir estes índices e con-
seguiram bons resultados", declarou.
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