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sua capacidade técnica e decisória, assegurando às 
concessionárias a segurança necessária para seus 
vultuosos investimentos no setor de saneamento. “Trata-
se de uma medida fundamental para garantir a 
manutenção da qualidade do serviço de saneamento 
prestado no Estado de São Paulo. A agência reguladora 
poderia operacionalizar a gestão compartilhada entre os 
governos estaduais e municipais e seria o início de um 
novo tempo nas tratativas para diminuir os problemas do 
setor”, defende o deputado.

Bolsa de emprego

Formação: Engenharia Civil, pós-graduação em 
Engenharia Sanitária.
Experiência em obras de sistemas de água e/ou esgoto em 
construtoras ou empresas de saneamento.
Vivência na implantação de normas da qualidade.
Salários: A/C + adicional de transferência, todos os 
benefícios.
Local de trabalho: Brasil ou exterior
Os interessados devem enviar currículo para 

 ou ligar para (11) 3254-1047

Empresa nacional de grande porte, com atuação no 
Brasil e exterior, contrata engenheiro civil e sanitarista. 
Veja as qualificações:

maristela@multilabor.com.br
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livro sobre pneus 
inservíveis

Oswaldo Aly lança 
livro sobre pneus 
inservíveis

A ABES/SP editou o livro “Pneus 
Inservíveis” que traz informações 
sobre novas utilidades para os 
pneus já usados. Página 5.

Rodolfo José Costa e Silva Jr. 
e professor Doutor Pedro 
Alem Sobrinho são os 
homenageados  da 12ª edição.
Veja a matéria na página 3.

A ABES/SP forma a primeira turma 
do Técnico de Atendimento 

Comercial Externo TACE.
 Página 4.

Planejamento para 2007 da Subseção de 
Presidente Prudente

A Subseção da ABES/SP, de Presidente Prudente, 
incorporou no planejamento para o ano de 2007 o 
projeto de implantação do programa “ABES na 
Universidade”, que tem como objetivo aproximar a 
associação dos universitários da região que fazem 
cursos na área ambiental.

Deputado propõe a criação da Agência 
Estadual de Saneamento

O deputado Arnaldo Jardim encaminhou ao Governador 
Cláudio Lembo, no último dia 6 de dezembro, uma 
proposta de lei para a criação da Comissão de 
Regulamentação dos Serviços de Saneamento.

A Comissão tem como objetivo estabelecer uma Agência 
Estadual de Saneamento, fortalecendo a capacidade 
regulatória do Estado, incentivando a participação de 
municípios, assim como atendendo a necessidade dos 
prestadores de serviços de saneamento a serem 
submetidos a uma regulação independente

Caberia a agência regular a execução dos contratos de 
concessão por meio de regras claras e estáveis, diante da 

. 



Boa leitura!
Lineu Andrade de Almeida.

Curso Data Valor R$ 

dia 9 de março)

Editorial

Agenda

epois de mais de duas décadas, finalmente, foi aprovada a Lei 11.445/07 para o Dmarco regulatório para o saneamento. Mas os vetos presidenciais 
trouxeram à tona uma série de dúvidas. Foram um total de 15 vetos por parte 
dos ministérios  Fazenda, Justiça, Saúde, Meio Ambiente, Trabalho e 
Transportes - e da própria Presidência da República.

É de se estranhar essa totalidade de vetos, considerando que o Governo 
argumentou com o setor para a busca de um consenso. O que mais nos preocupa, enquanto entidade, é 
que essa indefinição traz instabilidade para a entrada de recursos no setor. 

Foi dito pelo Ministério das Cidades, que são necessários cerca de R$ 200 bilhões em 20 anos, para se 
atingir a universalização. Os vetos à Lei 11.445/07 justamente dificultam a entrada de recursos, 
considerando que os dispositivos mais importantes referem-se à entrada de dinheiro novo, vindos do PIS 
e do Confis. Porém, estes dispositivos encontram “guarida” no PAC  Programa de Aceleração do 
Crescimento. É esperar para ver.

No nosso país, ainda 70% das internações no sistema público de saúde são causadas por doenças de 
veiculação hídrica. No ritmo de investimentos atual esse déficit não será zerado a curto e médio prazo, 
devido ao próprio do crescimento da população.  Vamos continuar atentos aos próximos passos de 
regulamentação do marco regulatório.

Nesta primeira edição de 2007 do Informe ABES, você irá conferir detalhes do Café Opinião com a 
secretária de Recursos Hídricos, Dilma Seli Pena. Trazemos ainda diversas sugestões de leitura, 
levando até você alguns lançamentos editoriais, como o livro “Pneus Inservíveis”, de Oswaldo Aly e 
“Águas Subterrâneas do Engº Mário Pero Tinoco.
 

  

Sai marco regulatório, mas sobram vetosSai marco regulatório, mas sobram vetos

7 a 9 de março

8h às 17h 

Sócio: R$ 500,00 
Não Sócio: R$ 620,00
Sócio Estudante: R$ 400,00
Não Sócios
Estudantes: R$ 500,00

Formação de Auditores Internos 
para a NBR ISO/IEC 17025:2005

9 a 10 de maio

8h às 17h

Estimativa de Incerteza de Medição
 Para  Ensaios Físico-Químicos e 

Bacteriológicos

Sócio: R$ 350,00 
Não Sócio: R$ 500,00
Sócio Estudante: R$ 200,00
Não Sócios
Estudantes: R$ 350,00

Informações com Tânia pelo telefone (15) 3272-4320  ramal 237. 

Auditório da AERI  Rua Pedro Cardoso, 75. Jardim Mesquita -  Itapetininga SP.

Local dos Cursos

(8h às 12h, no 

Prêmio “Professor Azevedo Netto”

Um momento de confraternização 
do setor

professor Doutor, Pedro Alem No dia 5 de dezembro, mais de Para viabilizar o total acesso à 
200 pessoas, prestigiaram a entrega água e ao saneamento será preciso Sobrinho. Um batalhador pelo setor 
da 12ª edição do Prêmio Professor investir pesado no setor. O PNUD na área acadêmica. Sua brilhante 
Azevedo Netto, edição 2007, no calcula que serão necessários carreira pode ser vista na atuação de 
Instituto de Engenharia, em São mínimos U$10 bilhões ao ano para centenas de profissionais que 
Paulo. Os homenageados são o que se possa reduzir pela metade a passaram nas instituições de ensino deputado Rodolfo José Costa e Silva dimensão de pessoas sem sanea-

onde atuou e atua.  Hoje, é professor Junior e o engenheiro e professor mento, e mesmo assim, se for usada 
Doutor Pedro Além Sobrinho. uma tecnologia de baixo custo. Muito 
Estiveram presentes diversas dinheiro? Para efeitos de compara-
autoridades, associados da entida- ção, o valor de US$ 10 bilhões, 
de e familiares dos homenageados. porém, é menos do que o mundo 

gasta com armas em cinco dias e 
O deputado Rodolfo Costa e 

menos da metade do que os países 
Silva Jr. recordou da sua trajetória 

ricos desembolsam com garrafas e 
profissional bem como a do seu 

copos de água mineral. pai, que também já foi homenage-
ado pela ABES com esta premia-

Recentemente, a Fundação ção. O professor Pedro Além 
Getúlio Vargas, num estudo que fez também relembrou fatos marcan-
pa ra a Un ião Nac iona l  da tes da sua carreira.  
Construção, enfatizou que, na 
década de 70, o Brasil investia R$ Trechos do discurso do presi-
842,00 per capita, em obras de dente da ABES/SP,  L ineu 
saneamento. Entre os anos de Andrade de Almeida, durante a 
2003 e 2005, a média foi de R$ entrega do Prêmio. 
18,00 por habitante. 

“O Saneamento merece e deve 
Mas isto, por outro lado, fez t i t u l a r  d e  S a n e a m e n t o  d a  ter um destaque nas agendas 

acordar a vocação do deputado públicas em todos os níveis de Universidade de São Paulo. E, na 
estadual, Rodolfo José da Costa e poder do aparelho de Estado. A semana passada, recebeu um outro 

necess idade de se debater Silva Junior, que foi reeleito para o prêmio, da AIDIS em seu XXX 
questões ligadas ao Saneamento seu terceiro mandato e lutando Congresso, realizado em Punta del 
precisa ser priorizada diante do sempre pelo setor de saneamento.

Este, no Uruguai, como melhor ú l t i m o  R e l a t ó r i o  d e  
trabalho técnico do evento.”Desenvolvimento Humano do Rodolfo é conhecido no setor já 

PNUD/2006. Segundo consta no há bastante tempo. Atuou na 
Relatório, os efeitos da diarréia Sabesp, na ABES Nacional e desde 
conseqüentes da falta de acesso à o início de seu mandato na 
água e ao saneamento matam 

Assembléia Legislativa do Estado 
anua lmente 1 ,8 mi lhões de 

de São Paulo tem atuado em prol 
crianças menores de cinco anos. 

dos setores Saneamento e Meio São 4.900 crianças por dia! A 
Ambiente, participando ativamente diarréia é a segunda principal 
destas questões culminando, causa de morte na infância, só 
somente no ano de 2006 com quatro atrás de infecções respiratórias.
leis - (A Cobrança pelo Uso da Água, 
a lei especifica do Guarapiranga, a 'A falta de água não é uma 
Política Estadual dos Resíduos decorrência da escassez', sustenta o 
Sólidos e a lei que autoriza a Sabesp relatório. As situações de penúria, 
a prestar serviços fora do âmbito do questões inerentes à segurança da 
Estado de São Paulo e no exterior). água em alguns países ainda são 

exceção e não regra. A maioria dos 
países dispõe de água suficiente O nosso outro homenageado 
para satisfazer suas necessidades. desta décima segunda edição é o 

Professor Doutor Pedro Alem Sobrinho:
um exemplo na academia.

Deputado Rodolfo Costa e Silva recebe a 
premiação e fala aos presentes.



A  ABES/SP está concluindo o processo 
de Certificação da primeira turma de 
profissionais, que atuam nos serviços de 
medição do consumo de água, nas resi-
dências atendidas pela Sabesp,  dentro do 
Sistema Brasileiro de Qualificação e 
Certificação em Saneamento - SBQC. 
Esse trabalho é feito em parceria com o 
Senai que atua como centro de 
Qualificação - CEQUAL e é autorizado 
pelo Inmetro. 

O processo é composto de uma prova 
escrita e outra prática que seguem os 
padrões de avaliação definidos por uma 
Comissão Técnica, composta por técni-
cos do setor com larga experiência nesse 
tipo de serviço. 

Trata-se do primeiro processo de 
certificação de mão de obra na área de 
saneamento, em todo o Brasil que, certa-

LançamentoQualificação

Aula teórica na unidade da Sabesp

TACE: primeira turma qualificada

- Técnicos participam de aulas teóricas nas 

unidades da SABESP.

- A parte prática é feita em laboratório 

especialmente projetado para simular as 

condições do campo, de modo a poder 

avaliar o desempenho desses profissionais 

que se constituem no principal contato da 

empresa com seus clientes.

- O processo está sendo priorizado para 

certificação dos monitores das equipes 

sendo, em seguida, aplicado aos demais 

técnicos, encarregados da leitura e entrega 

das contas. 

Passo a passo do treinamento 

mente, será seguido por uma série de 
outras especialidades.

A continuidade desse processo fará 
com que, cada vez mais, o setor passe a 
contar com pessoal de alto nível, prestan-
do serviços de qualidade. 

O TACE é o responsável pela leitura 
periódica dos hidrômetros dos imóveis 
atendidos pela SABESP e conseqüente 
entrega das contas, que é feita no ato da 
leitura. Esse processo reduz custos de 
emissão e entrega das contas, porem exige 
do técnico um conhecimento maior de suas 
funções, principalmente quanto a correção 
dessas leituras. Também deverá estar apto 
a prestar informações aos usuários sobre 
os procedimentos administrativos da 
empresa, tais como pedidos ligações, 
inspeções prediais e outros serviços.

Após seu tempo de utilização nos veícu- Em relação ao reaproveitamento desses 
los o pneu é, geralmente, abandonado em pneus, o autor sugere possibilidades ecologi-
terrenos baldios, cursos d'água, à beira de 

camente corretas para solucionar o proble-
estradas, empilhados em aterros sanitários 

ma. Uma das maneiras elucidadas no livro é ou queimados a céu aberto. A obra de 
utilizar os pneus inservíveis na pavimenta-Oswaldo Aly, “Pneus Inservíveis”, aborda 

justamente as alternativas para se reutilizar ção asfáltica. Isso porque o asfalto-borracha 
os pneus abandonados, que nessa condi- proporciona uma série de melhorias na 
ção traz conseqüências graves ao meio 

qualidade da pavimentação, como uma ambiente, à saúde e também à segurança 
maior aderência dos pneus sobre o chão, o da população.

aumento de 40% da durabilidade do pavi-
Em agosto de 1999, o Conselho Nacional mento, a redução do ruído provocado pelo 

do Meio Ambiente fez vigorar a Resolução 
tráfego, dentre outros fatores positivos . CONAMA nº. 258, que fixou medidas para 

“dar destinação final de forma ambiental-
mente adequada e segura aos pneumáticos Para se ter uma idéia, para cada quilome-
inservíveis”.  A partir dessa resolução, os tro de pista pavimentada poderão ser utiliza-
fabricantes e importadores de pneus passa-

dos cerca de mil pneus inservíveis, uma 
ram a ser responsáveis, inclusive, pelo 

contribuição considerável ao meio ambiente.destino final dos pneus inservíveis. 

Oswaldo Aly nasceu em São Paulo, em 1º de março de 1929. 
Diplomou-se engenheiro civil na escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, em 1952. Entre 2003 e 2005 
freqüentou o Curso de Pós-Graduação Latu Sensu Perícia e 
Auditoria Ambiental, realizado no Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares  IPEN, associado à Universidade de 
São Paulo (USP). A idéia da elaboração do livro teve início 
durante a produção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da 
sua pós-graduação, em 2005. A ABES/SP possibilitou a edição do 
livro, que já se encontra à venda na entidade. 

Pneus Inservíveis 
Autor: Oswaldo Aly
Nº de páginas: 142 páginas
Editora: ABES
Preço: R$ 20,00 para não sócio. Sócio: R$ 16,00

Sobre o autor 

Benefícios ao meio ambiente com a 
reutilização de pneus inservíveis



Café Opinião

Dilma Seli Pena, durante a terceira 
edição do Café Opinião.

Perspectivas do setor de 
Saneamento para o próximo 
Governo foram abordadas 

durante encontro na 
ABES/SP

Perspectivas do setor de 
Saneamento para o próximo 
Governo foram abordadas 

durante encontro na 
ABES/SP

do uso da água e a promoção do No último dia 23 de novem-

reuso. Ela deixa claro que é bro, associados da ABES/SP e 

necessário que haja uma política convidados participaram da 

de governo. No decorrer da terceira edição do Café Opinião, 

conversa com os participantes, que contou com a apresentação 

Dilma Seli lembrou que a Sabesp d a  a t u a l  s e c r e t á r i a  d e  

atua praticamente em metade Saneamento e Energia, Dilma 

dos municípios e a política tem Seli Pena, que falou sobre as 

de ser para todo o Estado. “ P e r s p e c t i v a s  d o  S e t o r  

Saneamento para o Estado de 
Outro ponto destacado é a São Paulo”. O Café Opinião é um 

Outro item abordado diz ampliação dos serviços de cole-espaço criado pela ABES/SP 
respeito à melhoria da qualida-ta e tratamento de esgotos. Ela é para discutir assuntos atuais do de de vida nos conglomerados de opinião que é preciso criar setor. Estiveram presentes o urbanos. Algo em torno de 40% 

incentivos e conscientização da deputado federal  Arnaldo da população das cidades vive à 
população para que façam as 

Jardim o vice-presidente de margem dos serviços públicos 
ligações das suas residências essenciais. Essas pessoas Engenharia do Sinaenco (Sindi-
aos sistemas de coleta. Dilma vivem em favelas ou em cons-cato Nacional das Empresas de 
Seli reforça que as estações de truções não adequadas. Ela Arqui tetura e Engenhar ia 
tratamento de esgotos (ETE) acredita que o eixo que deve Consultiva), João Alberto Viol, 
ainda estão ociosas. O desejo nortear este trabalho é o sanea-

entre outras autoridades. 
do próximo Governo é dobrar o mento e a habitação. 
índice de tratamento de esgotos. Dilma Seli iniciou o evento 

Ela também se diz favorável à 
abordando a escassez dos recur- implantação de uma agência Na opinião da secretária, um 
sos hídricos e a importância de reguladora para os serviços de problema sério enfrentado, 
uma política pública para o setor. saneamento básico. Esta agên-principalmente nas regiões 
Ela abordou alguns pontos para a cia deverá trazer metas, acom-metropolitanas, são os córregos, 
sustentabilidade do setor.  Um panhar a qualidade dos serviços que deverão passar por um 

prestados à população e puni-deles é a universalização dos processo de  recuperação pelos 
ções para os infratores. Outra serviços de abastecimento de diversos problemas que acarre-
questão muito discutida no setor água. Para tanto, a especialista tam. Ela também se diz favorável é a titularidade dos serviços. em Planejamento Habitacional à flotação das águas do Rio Convicta, Dilma Seli fala que 

pela Universidade de Brasília e Pinheiros, porém, testes deverão desde o tempo em que o gover-
mestre em Administração Pública ser feitos  para assegurar a nador eleito José Serra era 
pela Escola de Administração de confiabilidade do processo. ministro do Planejamento, ela já 
Empresas de São Paulo da Também acredita na necessida- era favorável a que a titularidade 
Fundação Getúlio Vargas, fala em regiões metropolitanas deva de de continuar os trabalhos de 

ser compartilhada.que é necessário a racionalização despoluição do Rio Tietê.

; 

Lei de Resíduos

Estante

A REPAR  Rede Paulista de Resíduos, entidade criada site da SMA/SP, oferecendo o prazo de 20 dias para envio 
em outubro de 2006 a partir do esforço de um grupo de de contribuições.
entidades representativas de diversos setores da sociedade 
como a ABES/SP, a ABRELPE (Associação Brasileira de Considerando o prazo insuficiente, a REPAR rapidamen-
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais) e a te se reuniu e elaborou um documento endereçado ao 
ABETRE (Associação Brasileira de Empresas de Governador do Estado, ao Secretário do Meio Ambiente e 
Tratamento de Resíduos) entre outras, vem promovendo aos Deputados que firmaram o Projeto de Lei, solicitando a 
reuniões com a finalidade de formar os primeiros grupos de concessão de prazo maior para elaboração das contribui-
trabalho para promover discussões relativas à questão da ções, até por que o prazo estipulado no corpo da própria lei é 
regulamentação da Lei Estadual  nº 12.300, promulgada de dois anos.
pelo Governador do Estado em março de 2006, que institui 
em São Paulo,  a Política Estadual de Resíduos Sólidos. O documento desencadeou uma reunião com os deputa-

dos autores da Lei e o secretário de Meio Ambiente do 
A elaboração e tramitação do Projeto de Lei na 

Estado de São Paulo sobre a necessidade de aumentar o 
Assembléia Legislativa tiveram a participação de deputados 

prazo para envio de contribuições.
de diversos partidos, assim como contou o envolvimento de 

 vários outros setores da sociedade, de forma a conciliar 
Neste meio tempo, a SMA prorrogou o prazo por mais 20 todos os interesses dos envolvidos de maneira democrática.

dias, em seguida ocorreram os festejos de final de ano e a 
troca do Secretário de Meio Ambiente.A proposta da Repar é implantar uma rede de coopera-

ção e intercâmbio de informações sobre o tema, visando 
Até o fechamento desta edição, não havia sido comuni-subsidiar a elaboração da regulamentação da Lei e acompa-

cada nenhuma resposta referente à solicitação.  nhar a sua implementação.  

Para o mês de fevereiro, está prevista a retomada dos Contudo, a regulamentação das leis é tarefa própria do 
trabalhos da REPAR, com a operacionalização dos Grupos Poder Executivo, no caso, a Secretaria de Meio Ambiente do 
de Trabalho criados, para que as discussões sejam encami-Estado de São Paulo (SMA/SP), que em 10/11/2006, 
nhadas pela Rede com sugestões de mérito para a regula-disponibilizou para consulta pública uma minuta de regula-
mentação da Política Estadual.mentação para a Política Estadual, divulgada através do 

Lei Estadual de Resíduos em discussãoLei Estadual de Resíduos em discussão

Abastecimento de Água para 
Consumo Humano 
Organização: Léo Heller e Valter 
Lúcio de Pádua (coord.)
Nº de páginas: 860 páginas
Editora: UFMG
Preço: R$ 110,00 não sócio. 
Sócio: R$ 88,00

Conteúdo: A obra atualiza, 
sistematiza e contextualiza o  
abastecimento de água para 
c o n s u m o  h u m a n o  p a r a  a  
realidade brasileira. Apresenta 
c o m  r i g o r  e  d e t a l h e s  a s  
informações necessárias à concepção, ao projeto, 
implantação e operação de todas as etapas e partes 
constituintes de sistemas de abastecimento de água.

Léo Heller e Valter Lúcio de Pádua, ambos da 
Universidade Federal de Minas Gerais, também 
reuniram artigos de outros atores. 

Águas Subterrâneas 
Autor: Mário Pero Tinoco

Nº de páginas: 216 páginas
Editora: KMR Editora

Preço: R$ 30,00 para não sócio. 
Sócio: R$ 24,00

Conteúdo: Trata-se de um 
l ivro técnico, apresentado 
através de aspectos didáticos 
e históricos de como a água 

subterrânea vem contribuindo para o crescimento da 
cidade de São José dos Campos.
A expansão industrial e residencial da cidade foi 
alicerçada na obtenção de água proveniente de 
poços artesianos.
Além de destacar histórias e fatos da água subterrâ-
nea na cidade, o livro mostra pesquisas sobre poços 
artesianos nos últimos 100 anos, bem como o 
desenvolvimento dos primeiros poços na humanida-
de, entre os vários assuntos abordados. 
Ele contextualiza a fase que marcou o surgimento de 
bairros, indústrias, comércio e clubes, abastecidos 
por água subterrânea, e sobre o qual não se encon-
tra literatura consistente. A obra preenche esta 
lacuna histórica sobre a cidade de São Jose dos 
Campos e de toda a região do Vale do Paraíba.


