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Jovens aprendizes são Jovens aprendizes são 
certificados em Salvadorcertificados em Salvador

PÁGINA 6PÁGINA 6

Há um ano distribuindo água de boa quali-
dade e em quantidade compatível com a de-
manda de sete cidades da região de Irecê, a 
Adutora do São Francisco passou a atender, 
este mês, as cidades de Presidente Dutra e 
Uibaí em regime de testes. As duas cidades 
eram abastecidas exclusivamente pela Aduto-
ra do Feijão, que distribui água da barragem 
de Mirorós, manancial que se encontra em ní-
veis alarmantes de acumulação. PÁGINA 3PÁGINA 3

Embasa é “Empresa Embasa é “Empresa 
do Ano” da revista do Ano” da revista 

Saneamento Ambiental Saneamento Ambiental 
PÁGINA 2PÁGINA 2

REGIÃO DE IRECÊ

Água do São Francisco 
chega a mais duas cidades

Encontro promove 
diálogo com o MPE

PÁGINA 3PÁGINA 3
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EXPEDIENTE

Empresa do Ano
A revista Saneamento Ambiental, maior revista 
especializada em saneamento e meio ambiente 
no Brasil, escolheu a Embasa como Empresa 
do Ano no Saneamento Ambiental, na categoria 
empresa estadual. Essa é a segunda vez que a 
revista elege a empresa baiana de saneamento 
como a que apresentou melhor desempenho 
em indicadores considerados pelo periódico. A 
Embasa ficou à frente de todas as companhias 
estaduais de saneamento básico do país, a 
exemplo da Sabesp (SP), Copasa (MG), Caesb 
(DF), Sanepar (PR), Cedae (RJ) e Cagece (CE).

O corpo editorial da revista levou em conta as 
informações fornecidas pela empresa relativas 
ao desempenho em 2013 sobre os investimen-
tos realizados em relação à receita operacional 
líquida anual; o índice de tratamento de esgoto; 
níveis de perda de água e a receita gerada por 
funcionário próprio.

A premiação “As Empresas do Ano no Sanea-
mento Ambiental” é realizada há quase duas dé-
cadas pela revista Saneamento Ambiental, publi-
cada desde 1990, com circulação em todo o terri-
tório nacional, com tiragem de 15 mil exemplares.

Embasa amplia o número de vagas
Foi publicado, no Diário Oficial do Estado do 

dia 11 de abril, o edital que abriu mais 194 
vagas do Concurso Público 2009 para fun-
ções de nível superior, técnico e médio, a se-
rem lotadas em Salvador e unidades regionais 
de Alagoinhas, Barreiras, Caetité, Feira de 
Santana, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itamaraju, 
Jequié, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, 

Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista.
Nas edições do DOE dos dias 12 e 13, 15 e 

16 de abril, a empresa também publicou editais 
de convocação para contratação. Ao todo, fo-
ram convocados 256 candidatos classificados.

Os editais relativos ao concurso da Embasa 
também estão disponíveis no site da empresa 
(www.embasa.ba.gov.br).

CONCURSO PÚBLICO 2009CONCURSO PÚBLICO 2009

Prêmio foi concedido pela revista Saneamento Ambiental

Ampliação do sistema 
de abastecimento de 

Salvador e RMS
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Tudo pronto para que as cidades de 
Presidente Dutra e Uibaí, localizadas 
na microrregião de Irecê, centro-norte 

baiano, passem a ser abastecidas pelo Siste-
ma Adutor do São Francisco, que atualmente 
atende sete cidades (Irecê, João Dourado, 
América Dourada, Central, São Gabriel, Jussara 
e Itaguaçu da Bahia).

Após a implantação de 17 quilômetros de 
adutora, ligação de linhas de distribuição aos 
reservatórios já existentes, além de ajustes 
no sistema de abastecimento, as duas cida-
des já estão sendo atendidas, em regime de 
teste, pela nova estrutura que, até a primeira 
quinzena de maio, deve entrar definitivamen-
te em operação. 

Até então, as sedes dos municípios de Pre-
sidente Dutra e Uibaí eram abastecidas pela 
Adutora do Feijão, que leva água da Barra-
gem de Mirorós para alguns municípios da 
microrregião de Irecê. Com a nova adutora, 
as cidades terão abastecimento de água re-
gular garantido, já que Mirorós encontra-se 
em situação de pré-colapso, armazenando 
menos de 12% da sua capacidade máxima. 

A Embasa investiu R$ 2,97 milhões nesta 
intervenção para beneficiar uma popula-
ção estimada em 35 mil pessoas.

Adutora que vai trazer água 
do São Francisco é testada

PRESIDENTE DUTRA E UIBAÍPRESIDENTE DUTRA E UIBAÍ
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Em encontro realizado no dia 7 de abril 
entre representantes da Embasa e promo-
tores do Ministério Público do Estado (MPE), 
na sede do órgão em Salvador, o presidente 
da companhia estadual, Abelardo de Oliveira 
Filho, apresentou as principais ações realiza-
das pela empresa e o contexto da prestação 
dos serviços de saneamento, destacando os 
investimentos feitos na ampliação do atendi-
mento e as ações de enfrentamento à seca 
no semiárido baiano.

“Esse encontro é importante para que 
possamos mostrar todas as dificuldades 
que enfrentamos no cumprimento da nos-
sa missão de buscar a universalização dos 
serviços de abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário”, destacou Abelardo.

A título de complementação, o gerente da 
Unidade Regional de Feira de Santana, Rai-
mundo Neto, explicou, em linhas gerais, o 
funcionamento de um sistema integrado de 
abastecimento e o gerente do Departamento 
de Cobrança, Victor Mota, trouxe informações 

relativas ao relacionamento com os clientes. 
Também participaram do encontro o diretor 
financeiro e comercial, Dilemar Matos, o diretor 
técnico e de sustentabilidade, César Ramos, o 
diretor de operação e expansão da Região Me-
tropolitana, Carlos Ramirez, o diretor de opera-
ção e expansão Sul, Carlos Pontes e a diretora 
de operação e expansão Norte, Rita Bonfim.

Os promotores que participaram da reu-
nião fazem parte do Centro de Apoio às 
Promotorias de Defesa do Consumidor (Ce-
acon), que, neste ano, está trabalhando o 
tema “Água é Vida”. No encontro, casos 
específicos referentes à atuação da Embasa 
em municípios do interior foram discutidos 
entre representantes do setor jurídico e da 
área de operação da empresa e os promo-
tores das respectivas comarcas.

“O interesse da Embasa em estabelecer 
esse diálogo conosco é muito positivo. Es-
peramos ter sempre esse canal aberto com 
a empresa”, afirmou o coordenador do Ce-
acon, o promotor Roberto Gomes.

Encontro promove diálogo com Ministério Público do Estado
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Promotor Roberto Gomes 
conversa com técnicos da 

empresa

Praça principal da cidade 
de Presidente Dutra
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O presidente da Embasa, Abelardo de 
Oliveira Filho, e o superintendente do 
Procon, Ricardo Maurício Soares, as-

sinaram, no dia 28 de março, um termo de 
compromisso que permite o acesso online aos 
registros gerados pelo órgão de defesa, o que 
dará mais celeridade e eficácia à resolução de 
queixas. A assinatura do documento aconteceu 
na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos, no Centro Administrativo da Bahia.

A adesão à Carta de Informação Preliminar 
(CIP) eletrônica permite que o fornecedor tenha 
acesso online à demanda consumerista, dispon-
do de um prazo de dez dias para responder ao 
órgão via sistema. Dessa forma, a implemen-
tação do procedimento torna mais efetivo o 
atendimento ao consumidor uma vez que, se a 
demanda for resolvida nesta fase, não tornará 
necessária a instauração de processo adminis-
trativo com marcação de audiência conciliatória.

A Embasa vem investindo na aproximação com 
as instâncias de defesa do consumidor para oti-
mizar sua relação com o usuário. Além da ade-
são à CIP eletrônica, a Embasa reestruturou, no 
ano passado, sua equipe interna de atendimen-

to exclusivo para as demandas do Procon, que 
realiza a análise preliminar das reclamações, 
visando agilizar a resolução de conflitos.

A absoluta maioria das demandas que chegam 
ao Procon, entretanto, podem ser resolvidas di-

retamente entre o cliente e a Embasa. Para isso, 
basta acionar os canais de relacionamento: tele-
atendimento 0800 0555 195 (ligação gratuita), 
site www.embasa.ba.gov.br (na seção Central de 
Serviços Web) ou lojas de atendimento.
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TERMO DE COMPROMISSOTERMO DE COMPROMISSO

População de Araci 
tira dúvidas sobre 

abastecimento de água
No dia 3 de abril, a Embasa realizou uma 

audiência no município de Araci. O even-
to aconteceu na Câmara de Vereadores e 
apresentou as ações da empresa em re-
lação ao abastecimento de água. Foi uma 
oportunidade para esclarecer dúvidas da 
população sobre o assunto.

O gerente da unidade regional de Feira de 
Santana, Raimundo Bezerra Neto, falou do 
funcionamento do sistema de abastecimento 
de água de Araci, que utiliza dois poços tu-
bulares para captar a água. Segundo ele, a 
Embasa implantou, recentemente, uma esta-
ção elevatória de água, possibilitando um au-
mento de aproximadamente 40% no volume 
de água ofertado em Araci. “Com isso, já tive-
mos, imediatamente, uma sensível melhora no 
serviço. Após a implantação do terceiro poço, 
poderemos chegar a uma captação de até 60 

litros de água por segundo, mais do que sufi-
ciente para atender todo o município”, disse.

De acordo com o gerente, a Embasa aguar-
da da Coelba a eletrificação de mais um poço 
para captar mais água. “A concessionária de 
energia elétrica já nos informou que, em ju-
nho, o sistema estará disponível”, informou.

Durante a audiência, o gerente respondeu 

às perguntas do público relacionadas ao abas-
tecimento, aos valores das contas de água e 
sobre a tarifa social da Embasa. O prefeito de 
Araci, Antônio Silva Neto, elogiou a audiência. 
“Foi importante a Embasa prestar esses escla-
recimentos à nossa população e espero que os 
investimentos atendam à demanda e propiciem 
um abastecimento de qualidade”, declarou.

A comunidade 
de Araci recebeu 
esclarecimentos 

sobre abastecimento 
de água 

Embasa tem acesso online 
ao registro do Procon

g

l i d d d

Dirigentes firmam 
compromisso para 
agilizar a resolução 

de conflitos
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Em audiência pública, na Câmara de Vere-
adores de Camaçari, no dia 14 de abril, 
representantes da Embasa e da empre-

sa responsável pelo projeto de ampliação do sis-
tema de abastecimento de água (SAA) da sede 
municipal apresentaram a lideranças comunitá-
rias em que consiste a ampliação e como ela vai 
melhorar a prestação do serviço em áreas que, 
atualmente, vivenciam os transtornos causados 
pelo déficit de vazão na rede distribuidora.

“A infraestrutura montada para abastecer Ca-
maçari, há mais de 20 anos, não foi pensada 
para atender determinadas áreas da cidade 
que passaram por intenso crescimento ocupa-
cional nos último anos. Configuramos o sistema 
para que os imóveis dessas áreas tenham água 
na torneira sem intermitências”, explicou a en-
genheira Simone Cavalcanti de Almeida.

Pollyanna Almeida, responsável pela fiscaliza-

ção do trabalho técnico social que acompanha 
a obra de saneamento financiada com recur-
sos federais, apresentou a equipe contratada 
para executar o projeto de educação ambiental 
e mobilização social voltado à promoção do 
controle social sobre a realização da obra e 
à conscientização para o uso responsável dos 
serviços de saneamento.

As licenças da obra, que está em andamen-
to desde dezembro do ano passado, foram 
apresentadas.

AMPLIAÇÃOAMPLIAÇÃO
Com conclusão prevista para 2015, a ampliação 

do SAA da sede de Camaçari prevê a construção 
de quatro novos poços profundos, no Aquífero 
São Sebastião, quatro novas estações de bom-
beamento, duas estações de tratamento, três 
reservatórios, sendo duas câmaras de 8.000 e 

de 4.000 metros cúbicos (m³) e um elevado de 
50 m³ e a instalação de aproximadamente 100 
quilômetros de adutoras e rede de distribuição. 
Além disso, 6.942 hidrômetros em ligações já 
existentes e 2.178 novas ligações de água.

Quando essa estrutura estiver em operação, 
o resultado será um aumento na capacidade 
de produção de água tratada do sistema, que 
saltará de 441 litros por segundo (l/s) para 
709 l/s, e na capacidade de reservação da 
rede distribuidora, que passará dos atuais 
6.000 m³ para 18.050 m³.

O investimento da obra, incluído o projeto de tra-
balho técnico social, é de cerca de R$ 37 milhões 
e vai beneficiar os habitantes de toda a sede muni-
cipal. Os recursos são do PAC 2 (Caixa Econômica 
Federal) e da Embasa. Essa é mais uma obra rea-
lizada pela empresa que integra as ações do pro-
grama Água para Todos do Governo do Estado.

CAMAÇARICAMAÇARI

Projeto de ampliação do 
SAA da sede é apresentado

Engenheira explicou sobre a 
ampliação que está em curso 
para melhorar o serviço de 

abastecimento de água
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JOVEM APRENDIZJOVEM APRENDIZ

MUNICÍPIOSMUNICÍPIOS

Formada no ensino médio no final do 
ano passado, Camila Sá, 17, aguarda 
o segundo semestre de 2014 para 

iniciar os estudos em Psicologia em uma 
universidade da capital baiana. Bem antes 
do ingresso na faculdade, porém, Camila já 
conseguiu dar seus primeiros passos no tão 
disputado terreno do mercado de trabalho. 
Ela faz parte do grupo de 226 jovens cer-
tificados no programa Jovem Aprendiz da 
Embasa, promovido pela Universidade Cor-
porativa da Embasa (UCE) em parceria com 
as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), o 
Senac e o Senai.

 A cerimônia de entrega dos certificados 
foi realizada no início de abril, na Fundação 
Luís Eduardo Magalhães (Flem), no Centro 
Administrativo da Bahia (CAB). Em meio ao 
auditório lotado de jovens e seus familiares, 
Camila comemorava o encerramento do ciclo 
de aprendizado iniciado em abril de 2012, em 
diversas unidades da Embasa na capital. Para 
ela, participar do programa foi um desafio 
desde o início, já que a seleção contou com a 
participação de cerca de três mil estudantes. 
“A própria seleção para o Jovem Aprendiz já foi 
super festejada. Este momento de finalização, 
então, é certamente uma vitória. Só temos o 
que comemorar: o aprendizado, o amadure-
cimento e as amizades feitas”, avalia.

 Durante a duração do programa Jovem 
Aprendiz, que é de dois anos, adolescen-
tes entre 14 e 16 anos cumprem carga 
horária de 20 horas semanais, remunerada 
por bolsa-auxílio, desenvolvendo atividade 
supervisionada e capacitação nas áreas de 
informática e administrativa. Implantado na 
Embasa em 1999, o programa já formou 
cerca de 1.400 jovens.

Embasa certifica 226 na capital

O Governo Federal publicou, no dia 21 de 
março, o decreto nº 8.211/2014, que alte-
ra para o dia 31 de dezembro de 2015 o 
prazo final para a elaboração dos Planos 
Municipais de Saneamento Básico (PMSBs). 
O não cumprimento do prazo por parte dos 
municípios titulares dos serviços de sanea-
mento acarretará no bloqueio de repasses 
federais para a realização de projetos na 
área. O decreto nº 8.211/2014 altera o 
artigo 26 do decreto nº 7.217/2010, que 
regulamenta a Lei Nacional de Saneamento 
Básico (lei nº 11.445/2007).

De acordo com a nova redação, “após 31 
de dezembro de 2015, a existência de pla-
no de saneamento básico, elaborado pelo 
titular dos serviços, será condição para o 
acesso a recursos orçamentários da União 
ou a recursos de financiamentos geridos 
ou administrados por órgão ou entidade da 
administração pública federal, quando des-
tinados a serviços de saneamento básico”. 

Para o presidente da Embasa, Abelardo de 
Oliveira Filho, a elaboração dos PMSBs é pri-
mordial para a universalização do acesso dos 
cidadãos ao saneamento, o que irá contribuir 

para a melhoria da saúde da população e das 
condições ambientais no estado.

“A existência do PMSB é condição sine qua 
non para a assinatura dos nossos Contratos 
de Programa, que estabelecem a prestação 
dos serviços de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário. Além disso, esses 
documentos facilitam nosso planejamento nas 
áreas de projetos, obras e mobilização social, 
promovendo a racionalidade na busca de re-
cursos para a implementação da infraestrutu-
ra necessária à universalização dos serviços”, 
acrescenta Abelardo.

Prazo é prorrogado para elaboração de planos de saneamento

Na Embasa, o 
programa Jovem 

Aprendiz já certificou 
cerca de 1.400 

adolescentes, desde 
sua implantação 

em 1999



Abril/2014Abril/2014

Com o lema “Mergulhe nessa causa”, a Se-
mana da Água da Embasa, em comemora-
ção pelo Dia Mundial da Água, no dia 22 

de março, promoveu atividades educativas e re-
creativas, entre os dias 20 e 28, em cidades da 
Bahia onde a empresa tem unidades regionais 
ou escritórios locais. Esse ano, mais uma vez, o 
público participante foi levado a pensar, tendo 
em vista a realidade de sua região, sobre o uso 
racional de água, preservação ambiental, desti-
nação adequada de águas servidas, combate à 
fraude no consumo de água tratada e mudança 
de hábitos domésticos.

Este ano, a empresa produziu um filme ence-
nado pelo grupo de teatro da Embasa, o Em-
basart, contando a história de uma família que, 
por desperdiçar água tratada em casa, recebe 
uma conta cujo valor não pode ser pago, pois 
está além de sua condição financeira. Todos os 
integrantes da família descobrem, depois de 
amargar maus bocados sem água ou tentando 
furtá-la da rede pública distribuidora, que é 
melhor usar a água que chega na torneira de 
casa com responsabilidade e sem desperdício.

As cidades onde houve atividades da Semana 
da Água foram: Salvador, Feira de Santana, Vitó-
ria da Conquista, Barreiras, Paulo Afonso, Santa 
Brígida, Glória, Abaré, Itaberaba, Ipirá, Candeias, 
Conceição do Coité, Serrinha, Jaguaquara, Ita-
maraju, Camaçari, Euclides da Cunha, Jaguarari, 
Senhor do Bonfim, Guanambi, Paramirim, Ipiaú, 
Jequié, Camacã, Ilhéus, Santo Antônio de Jesus, 
Porto Seguro, Eunápolis, Caém, João 
Dourado, Camaçari, Ara-
mari e Sátiro Dias.
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Foto: Izabel Gois/Acervo Embasa

Semana da 
Água estimula 

o consumo 
responsável

Paulo Afonso

Barreiras

Salvador

Itamaraju
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A Embasa está dando uma chan-
ce para aqueles usuários que, por 
falta de controle do consumo de 
água, acumularam débitos que 
ultrapassam a sua capacidade de 

pagamento, mesmo diante de um grande núme-
ro de parcelas. É a negociação flexível, modali-
dade pensada para usuários de baixa renda que 
pretendem regularizar sua situação de adim-
plência com a Embasa e passar a consumir água 
tratada com mais controle.

As vantagens previstas pela negociação flexí-
vel estão sendo aplicadas em todos os grandes 
centros urbanos, como Salvador, Feira de Santa-
na, Vitória da Conquista, entre outros, pois um 
de seus requisitos é que a ligação de água do 
imóvel seja georreferenciada. Essa exigência 
provém do fato de que para se ter acesso a esse 
tipo de negociação, o usuário deve habitar em 
áreas identificadas pelo IBGE como de renda per 
capita de até dois salários mínimos. O usuário 
que não reside em área de baixa renda pode 
fazer uma negociação flexível mediante avalia-
ção socioeconômica feita pela Unidade Regional 
da Embasa que atende seu bairro.  As ligações 
atendidas no interior do estado que ainda estão 
em fase de georreferenciamento terão acesso a 
esse tipo de negociação no futuro.

Outros requisitos da negociação flexível são: 
o responsável pelo pagamento do débito deve 
ser o responsável atual pelo imóvel com contra-
to de adesão vigente; a ligação de água deve 
estar na categoria residencial ou mista 
(residencial com pequeno comércio); o 
imóvel só pode ter até sete unidades 
residenciais; o usuário deve ter, no 
mínimo, quatro faturas sem pagamen-
to, não ter processo judicial relativo 
ao pagamento de contas de água e/
ou esgoto em andamento, apresentar 
conta de energia elétrica válida (até 
120 dias após o vencimento) em seu 
nome ou de outro morador, contanto 
que o endereço seja o mesmo da conta 
da Embasa, não ter participado de ne-
gociação com a Embasa no perfil baixa 
renda e não possuir mais de um imóvel.

De acordo com o gerente do depar-
tamento de cobrança, Vitor Mota, no 
ano passado, em reuniões comunitárias e em 
inspeções de campo, foi identificado que grande 
parte das causas de perdas de água, de desa-
bastecimento, de consumo clandestino, do com-
prometimento da qualidade do serviço em áreas 
de baixa renda tem origem nos débitos conside-
rados impagáveis. “As pessoas não regularizam 
sua situação, consomem de forma desordenada 
e impedem a entrada de funcionários para a reti-
rada de vazamentos e fraudes”, explica.

Se o usuário cumprir os critérios de acesso à negociação flexível, a 
Embasa calcula o valor máximo do débito que o usuário pode pagar. 
Para isso, ela estima um percentual de comprometimento da renda 
mensal para pagamento da parcela mais o valor da conta de água de 
um imóvel em função do número de moradores. A conta de energia 
elétrica nesse processo funciona como indicador de padrão socioeco-
nômico da família, conforme evidenciado em estudos técnicos. 

“O débito do usuário com acesso à negociação flexível é reduzido 
até um montante cujo valor da parcela 
somado ao valor do serviço seja igual 
ao limite de comprometimento da renda. 
Com isso, em muitos casos, vemos uma 
redução do valor histórico do débito de 
cerca de 66%”, conclui Mota.

Após a regularização do débito com 
a Embasa, os usuários podem ter sua 
ligação reenquadrada em subcatego-
rias com tarifas mais baratas em fun-
ção da sua renda familiar.

“Me ajudou muito. Eu fiquei surpre-
endida com essa oportunidade, porque 
não pude contar com o Bolsa Família 
para anistiar a dívida do meu imóvel, 
mas contei com um ótimo desconto”, 
explica dona Raidalva Barbosa dos Reis, 

moradora de Cajazeiras VIII, que, no mês passado, conseguiu dimi-
nuir o débito de sua ligação em quase 70%.

Raidalva comprou o imóvel com débito de água muito superior à sua 
condição de pagamento, pois vive com uma pensão do INSS de R$ 630 
e devia R$ 4.092. Mãe de quatro filhos já adultos, ela vive atualmen-
te com um companheiro. “Eu sou contra o desperdício e não sou de 
gastar muita água. Sempre tive consciência. Essa negociação foi boa, 
porque regularizou minha situação com a Embasa dentro das minhas 
possibilidades de pagamento”, diz.
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Sem comprometer a renda mensal

O IMÓVEL DA USUÁRIO ESTÁ O IMÓVEL DA USUÁRIO ESTÁ 
LOCALIZADO EM CAJAZEIRAS VIIILOCALIZADO EM CAJAZEIRAS VIII

RAIDALVA BARBOSA DOS REISRAIDALVA BARBOSA DOS REIS

Acertando as contas
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