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Descobertas fraudes 
em bairros nobres

Estudantes combatem 
perdas de água em Barreiras
PÁG. 6

Dando prossegimento às ações 
de combate às fraudes na rede 
distibuidora de água, equipes da 
Embasa - com o apoio das polícias 
Militar e Civil e do Departamento 
de Polícia Técnica -  fl agraram “ga-
tos” que abasteciam restaurantes 
nos bairros da Barra e Graça, em 
Salvador. As fraudes foram retira-
das durante a operação, realizada 
no fi nal de agosto, e os estabele-
cimentos serão multados. De ja-
neiro a agosto desse ano, foram 
identifi cados, na Região Metro-
politana de Salvador, mais de 35 
mil imóveis com indícios de irre-
gularidade; 37% dos casos foram 
confi rmados durante operações 
em campo.  PÁGINAS 4 E 5PÁGINAS 4 E 5
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EXPEDIENTE

O embaixador do Japão, Akira Yamada, 
e representantes da Japan Interna-
tional Cooperation Agency (JICA) 

visitaram, no dia 25 de agosto, equipamen-
tos do sistema de esgotamento sanitário 
de Salvador que foram instalados, entre os 
anos 1995 e 2005, com o auxílio de fi nancia-
mentos da entidade. A comitiva conheceu a 
estação de condicionamento prévio (ECP) do Rio 
Vermelho, que processa os esgotos coletados em 
19 das 28 bacias sanitárias da capital baiana, e a 
estação elevatória de esgoto (EEE) da Ponta de 
Humaitá, no bairro de Monte Serrat. Eles foram re-
cepcionados pelo presidente da Embasa, Rogério 
Cedraz, pelo diretor de Operação da RMS, Carlos 
Ramirez, pelo diretor Técnico e de Planejamento, 
César Ramos, e pelo superintendente de Produ-
ção de Água e Esgotamento sanitário, Júlio Mota.

Na ocasião, o gerente de Energia Elétrica (TDOE), 
Tiago Oliveira, apresentou projetos da Embasa 
voltados para a produção de energia a partir de 
fontes renováveis, a fi m de reduzir custos com 
energia elétrica.

a, 
- Com a visita, nossa 

equipe compreendeu 
os benefícios 
proporcionados à 
população pelos 
investimentos 
realizados pela JICA. 
É nosso objetivo 
aprofundar a relação 
com a Embasa, 
visando projetos que 
estamos estudando 
junto com o Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento 
(BID)

Eri Taniguchi
Coordenadora de 

projetos da JICA

Visitantes 
conhecem 
operação 
de ECP

Embasa recebe visita 
de comitiva japonesa

Judoca patrocinado vai 
ao pódio em nacional 
O judoca patrocinado pela Embasa Filipe Góes 

conquistou, no início de setembro, em Blumenau, 
Santa Catarina, a medalha de prata no Campeo-
nato Brasileiro de Judô. Concorrendo com 27 dos 
melhores atletas do país na categoria sub 15, peso 
até 40 Kg, Filipe foi o único atleta da Bahia a su-
bir ao pódio. A conquista lhe garante o direito de 
participar dos campeonatos sul e pan-americano 
sub-15, que ocorrerão no Equador, em novembro. 
“Agradeço ao meu técnico, Maicon França, à Em-
basa e a todos que contribuíram para esse resul-
tado”, afi rma o atleta de 14 anos, que concilia os 
estudos com ritmo intenso de treinamento.
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FUNDAMENTOS MEG

Compromisso 
com as partes 
interessadas

Segunda edição 
do Encontro com 
Fornecedores 
aconteceu em agosto

D
ando prosseguimento à sé-
rie que traz os fundamentos 
do Diagrama do Modelo de 

Excelência de Gestão (MEG), o JE 
apresenta uma prática ligada ao 
“Compromisso com as partes in-
teressadas”, defi nido pela Funda-
ção Nacional da Qualidade (FNQ) 
como o “estabelecimento de pactos 
com as partes interessadas e suas 
inter-relações com as estratégias 
e processos, em uma perspectiva 
de curto e longo prazos”. As partes 
interessadas são os públicos de re-
lacionamento da empresa, como ti-
tulares, governo, usuários, impren-
sa, empregados, fornecedores, ór-
gãos ambientais e sociedade civil. 

Em agosto, a Unidade de Logística 
(GLG) realizou o II Encontro com For-
necedores de Materiais Hidráulicos 
e de Produtos Químicos da Embasa, 
no auditório Rio Paraguaçu, no Rio 
Vermelho. Essa iniciativa, voltada ao 
fortalecimento e à qualifi cação do 
relacionamento comercial e técnico 
com fornecedores, contou com a 
participação de 40 empresas. 

“Na primeira edição, realizada no 
ano passado, pudemos aprimorar 
nosso planejamento de materiais 
e otimizar alguns processos, como 
escalonar a entrega dos produtos 

e aumentar o prazo para a primei-
ra entrega, por exemplo. Desta vez, 
o diálogo tem continuidade e é 
mais uma oportunidade de ouvir 
demandas dos fornecedores, ali-
nhando com as necessidades da 
Embasa, para que o processo esteja 
cada vez mais afi nado e efi ciente”, 
destaca o gerente da GLG, Antônio 
Fernando Lima. 

Além de trazer a devolutiva dos 
assuntos tratados no ano passa-
do, o encontro expôs os princi-
pais problemas encontrados nos 
processos comerciais e logísticos, 
tanto por parte da Embasa quanto 
por parte dos fornecedores, abrin-
do espaço para sugestões e bus-
ca de soluções. Foram realizadas 
apresentações específi cas pelas 
gerências de Compras (GLGC), Pla-
nejamento e Execução Tributária 
(FCTP) e Pagamentos (FAFP). Além 
disso, os fornecedores puderam 
conhecer detalhes sobre as novas 
exigências do marco legal do sa-
neamento, o Código de Conduta 
e Integridade da Embasa e o novo 
Regulamento Interno de Licitações 
e Contratos (RILC), que passou a re-
ger os processos para novas aqui-
sições de bens e serviços desde o 
início de julho.

A estruturação 
do processo de 
relacionamento com 
as partes interessadas 
da Embasa, sob a 
coordenação da Gerência 
de Planejamento 
Estratégico (TPLE), 
já avançou até a 
elaboração dos planos 
de relacionamento que 
aguardam aprovação 
da Diretoria Executiva 
(Direx) para posterior 
implementação. 
Ela compreende 
a identifi cação e 
priorização das partes 
interessadas relevantes 
para o negócio e a 
estratégia da empresa, 
a compreensão de 
suas necessidades 
e expectativas e a 
defi nição da estratégia de 
comunicação da liderança 
com elas, visando 
à harmonização de 
interesses na busca pela 
melhoria dos processos 
com base em práticas 
éticas e transparentes 
juntos aos públicos de 
relacionamento.
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Foto: Acervo Embasa

“Gatos” são fl agrados em 
restaurantes de bairros nobres

Foto: Elói Corrêa/GovBAFoto: Elói Corrêa/GovBA

César Requião
Superintendente de 
Distribuição de Água e 
Esgotamento Sanitário da 
RMS (MS)

Em muitas áreas 
nobres da cidade, 
em locais com 
construções e 
estabelecimentos 
comerciais, essas 
situações também 
são encontradas 
(furto de água), o que 
demonstra que a falta 
de conscientização 
em relação à 
preservação dos 
recursos hídricos é um 
problema presente 
em todas as classes 
sociais

Ações fraudulentas 
envolvendo a utilização 
da água distribuída pela 
Embasa são responsáveis 
pelo desvio de cerca de 

dois bilhões de 
litros de água por mês, 
em Salvador e Região 
Metropolitana (RMS). De 
janeiro a agosto de 2018, 
foram identifi cados mais 

de 35 mil imóveis com 
indícios de irregularidade; 

37% dos casos foram 
confi rmados em campo. 
A Embasa estima que o 
prejuízo com as fraudes, 
no ano passado, foi da 

ordem de R$ 100 
milhões.

OS
 N

ÚM
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OS

E
m mais uma operação de combate a fraudes no con-
sumo de água, técnicos da Embasa –  acompanhados 
de policiais civis, militares e do Departamento de Polícia 
Técnica –  identifi caram, no fi nal de agosto, duas liga-

ções clandestinas abastecendo restaurantes nos bairros 
da Graça e da Barra, zona nobre de Salvador. A primeira 
fraude foi encontrada em um estabelecimento localizado 
na avenida Euclides da Cunha, na Graça; a segunda estava 
abastecendo um imóvel que funciona como bar e restau-
rante na avenida Oceânica, na Barra. “Nos dois casos, fl a-
gramos reaberturas indevidas das ligações, que haviam 
sido cortadas por falta de pagamento. Os infratores impro-
visaram uma ligação direta para evitar o registro do consu-
mo de água pelo hidrômetro”, explica o gerente comercial 
da Unidade Regional da Federação (UMF), Israel Martins.

As fraudes foram retiradas durante a operação e os esta-
belecimentos serão multados. Provas coletadas pela Polí-
cia Técnica serão relatadas no inquérito policial e os infra-
tores serão intimados a depor na 14ª Delegacia Territorial 
de Polícia, na Barra. Além dos casos suspeitos, identifi ca-

dos por meio das análises de consumo e do cruzamento 
de dados no sistema comercial, a empresa conta com o 
apoio da população, que pode denunciar sigilosamente as 
situações de fraude pelo teleatendimento 0800 0555 195.

Além das perdas físicas e fi nanceiras e do risco de conta-
minação da água devido à manipulação indevida das re-
des, o furto de água prejudica o abastecimento de quem 
paga em dia a conta, já que o volume de água projetado 
pela Embasa para abastecimento destina-se aos imóveis 
com ligações devidamente cadastradas na empresa e cujo 
consumo pode ser medido. De acordo com o superinten-
dente de Distribuição de Água e Esgotamento Sanitário da 
RMS (MS), César Requião, grande parte das ligações irre-
gulares é encontrada em áreas de maior vulnerabilidade 
social. “Entretanto, em muitas áreas nobres da cidade, em 
locais com construções e estabelecimentos comerciais, es-
sas situações também são encontradas, o que demonstra 
que a falta de conscientização em relação à preservação 
dos recursos hídricos é um problema presente em todas 
as classes sociais”, pontua.

Crime contra 
o patrimônio

O furto de água é qualifi cado 
como crime contra o patrimô-
nio, de acordo com o artigo 155 
do Código Penal Brasileiro, cujo 
parágrafo 3º, ao tratar de furtos, 
equipara “à coisa móvel a ener-
gia elétrica ou qualquer outra 
que tenha valor econômico”. A 
pena prevista na lei é reclusão 
de um a quatro anos e multa.
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BARREIRAS/ COMBATE A PERDASBARREIRAS/ COMBATE A PERDAS

UNB forma 
novos agentes 
mirins
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A Unidade Regional de Barreiras 
(UNB) vem investindo na forma-
ção de agentes mirins de com-

bate a perdas (ACPs) em Barreiras. Cerca 
de 60 estudantes das escolas municipais 
Presidente Médici e Santa Luzia já foram 
sensibilizados sobre a importância do 
uso racional da água e receberam dicas 
práticas de como identifi car e reduzir 
vazamentos dentro dos imóveis ou na 
rede distribuidora de água. Em agosto, 
os ACPs mirins realizaram uma ação de 
fi scalização dentro do ambiente escolar 
para colocar em prática o conhecimen-
to adquirido. A ação integra o projeto 
“De Olho nas Perdas” e trabalha de ma-
neira integrada e estratégica uma série 
de ações das áreas operacional, comer-
cial e social da Embasa para reduzir os 
índices de perdas de água nos sistemas 
de abastecimento.

 Paramentado com boné, camisa e 
uma garrafi nha do projeto, Jairo Tava-

res, 11 anos, estudante do 5º ano fun-
damental da escola Santa Luzia, apro-
vou as dicas para reduzir o consumo 
de água, principalmente no banheiro. 
“Agora, vou falar com a minha família 
para fi car menos tempo no banho e 
deixar a torneira fechada”, disse Jairo. 
Ao selecionar os líderes de turma para 
participar da ação de formação dos 
ACPs mirins, a diretora Adilma Vilela 
reforçou que os estudantes devem 
se apropriar do simbolismo da ação e 
atuar em casa, na escola e na comuni-
dade. A assistente social da UNB, Geisa 
Mendes, complementa que a forma-
ção dos agentes mirins garante um 
empoderamento das crianças e dos 
adolescentes envolvidos. “Eles passam 
a identifi car e apoiar na solução de um 
vazamento. A ação também ajuda a 
arraigar hábitos que evitem o desper-
dício de água entre familiares, amigos 
e colegas”, comenta.

A Gerência de Planejamento Es-
tratégico (TPLE) disponibilizou, em 
agosto, o procedimento interno 
para realização de benchmarking, 
método de gestão que consiste na 
busca de uma organização ou pro-
cesso organizacional que sirva de 
referência para a avaliação e me-
lhoria de práticas, processos e re-
sultados. Para a elaboração de um 
plano de melhoria, o documento 
recomenda, dentre outras ações, a 
avaliação dos impactos, métodos 
de implementação e eventuais 
barreiras, além da mensuração de 
recursos e prazos. O procedimento 
interno está disponível no portal 
da DT (Informações Gerenciais > 

Documentos Normativos). 

Documento defi ne 
diretrizes para 
benchmarking 

Foto: Reprodução

BAIXE O 
APP DA EMBASA! 
Já está disponível para 
download o aplicativo da 
Embasa para celular. O app é o 
mais novo canal de atendimento 
da empresa, por meio do qual 
o usuário pode solicitar serviços 
diversos como segunda via 
de conta, pedido de religação 
de água e alteração de dados 
cadastrais. Também é possível 
registrar reclamações, denunciar 
ligações clandestinas (gatos) e 
avisar sobre vazamento de água 
ou extravasamento de esgoto 
em via pública. Para baixar o 
app no celular, basta acessar a 
Play Store (sistema Android) 
ou a App Store (sistema IOS) e 
buscar pelo aplicativo “Embasa”. 
O download é gratuito.

BAI
Crianças se 
engajam no 
combate ao 
desperdício 
de água
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Ofi cina discute estratégias 
para mobilização social

U
ma ofi cina organizada pelo grupo 
de trabalho (GT) de perdas da Em-
basa promoveu a discussão sobre 

o aprimoramento das estratégias de co-
municação e mobilização social em áreas 
de vulnerabilidade social (AVSs) de Salva-
dor com o objetivo de combater as per-
das de água aparentes e reais. O evento, 
realizado no fi nal de agosto, reuniu profi s-
sionais da área fi nalística e da área meio 
envolvidos com os serviços operacionais 
e comerciais, mobilização social, comuni-
cação e educação corporativa.

Paulo Jenner, integrante do GT, apresen-
tou a atual situação de perdas do sistema 

integrado de abastecimento de água 
de Salvador e o balanço hídrico entre a 
água captada, a água produzida e a água 
distribuída que se transforma em arre-
cadação para a empresa. “A conclusão a 
que chegamos é que o maior volume de 
perdas se encontra na rede distribuidora 
e as áreas onde elas ocorrem em grande 
intensidade são as de vulnerabilidade so-
cial. Precisamos encontrar formas de nos 
relacionar com os habitantes dessas áreas 
para que a prestação do serviço seja de 
qualidade e as perdas sejam reduzidas a 
patamares sustentáveis”, explicou Jenner. 

Metodologias para redução de perdas 

neste tipo de região, adotadas pela com-
panhia de saneamento do estado de 
São Paulo (Sabesp) e pelas unidades re-
gionais do Cabula e de Feira de Santana, 
também foram apresentadas e serviram 
de insumo para a discussão. Em grupos, 
os profi ssionais discutiram as razões pe-
las quais os esforços empreendidos para 
reduzir perdas em AVSs apresentaram re-
sultados tímidos e descontinuados, pro-
pondo novas formas de abordagem do 
problema que serão aprofundadas pelo 
GT de Perdas com vistas à elaboração de 
proposta a ser apresentada à Diretoria 
Executiva (Direx).

O Escritório Local (EL) de Senhor 
do Bonfi m promoveu, no fi nal de 
agosto, uma ação itinerante na co-
munidade de Tijuaçu, em Senhor 
do Bonfi m, levando serviços comer-
ciais e orientação socioambiental 
aos moradores locais e de distritos 
vizinhos. A ação aconteceu na sede 

do Centro de Referência e Assistên-
cia Social e contou com o apoio da 
Divisão Comercial e do Núcleo So-
cioambiental da Unidade Regional 
de Senhor do Bonfi m (UNS) e da 
Prefeitura Municipal. Durante três 
dias, mais de 200 pessoas foram 
atendidas com serviços de solicita-

ção de nova ligação e religação de 
água, cadastramento na tarifa social 
e negociação de débitos. Os mora-
dores também obtiveram informa-
ções sobre abastecimento, dicas 
de reservação adequada, consumo 
consciente da água e limpeza dos 
reservatórios domiciliares.

AÇÃO ITINERANTE EM SENHOR DO BONFIM 

Empregados 
estudam novas 
formas de combater 
perdas de água
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Setembro Amarelo 
reforça combate ao 
suicídio

etembro Amarelo é o mo-
vimento mundial voltado à 
conscientização da popula-

ção sobre a realidade do suicídio 
para o qual, segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), existe 
prevenção em mais de 90% dos ca-
sos. Entre os fatores de risco para o 
suicídio estão transtornos mentais 
como depressão, alcoolismo, es-
quizofrenia; isolamento social; psi-
cológicos, como perdas recentes; e 
condições clínicas incapacitantes, 
como lesões desfi gurantes, dor crô-
nica e neoplasias malignas. 

Segundo a gerência de Segurança 
e Medicina do Trabalho (GPES), os 
transtornos mentais estão entre as 
principais causas de afastamento 
da atividade laboral entre os em-
pregados da Embasa, já equipara-
do às patologias osteomusculares. 
“Este dado está em consonância 
com o cenário mundial. De acordo 
com a OMS, até 2020, a depressão 
será a principal causa de incapaci-
dade no mundo”, destaca Roberson 
Luiz Silva, gerente da GPES, lem-
brando que a adoção de hábitos 
de vida saudáveis é essencial para 
a obtenção de saúde física e men-
tal. “O suicídio pode ser prevenido, 
procure ou incentive a pessoa a 
procurar ajuda de um profi ssional 
ou serviço de saúde”, reforça.

S Confi ra na 
intranet um 
folheto do 
Ministério 
da Saúde 
que traz 
mitos e 
verdades 
sobre o 
suicídio, 
além de 
sinais de 
alerta e 
onde buscar 
ajuda.
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Confi ra na 
intranet um 
folheto do 
Ministério 
da Saúde 
que traz 
mitos e 
verdades 
sobre o 
suicídio, 
além de 
sinais de 
alerta e 
onde buscar 
ajuda.

Re
pr

od
uç

ão
:

Reprodução da ilustração da campanha 2018 
contida no site www.setembroamarelo.org.br




