
I N F O R M A T I V O  T R I M E S T R A L

J A N E I R O / F E V E R E I R O / M A R Ç O  2 0 2 1

A N O  0 3  –  E D I Ç Ã O  1 3

Obras de esgoto nas zonas Sudeste 
e Leste avançam e irão atender 
mais de 7 mil teresinenses
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Mais de 4km de gambiarras 
são retirados da rede de 
distribuição de água em Timon
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OMEU RH veio para ficar mais 
perto de você. Com ele, você 
pode tirar dúvidas com mais 

comodidade e rapidez e ficar em dia 
com assuntos sobre benefícios, pon-
tos, ADP Service Place, folhas de pa-
gamento e férias.

Para ter acesso ao novo canal de 
comunicação interna de RH é simples. 
Basta salvar o número (19) 99706-
7963 em seu celular ou, se preferir, 
acessar direto pelo QR-CODE. De-
pois é só enviar mensagens via What-
sApp de onde estiver e sempre que 
precisar (horário comercial). O atendi-
mento inicial é eletrônico e, caso suas 
dúvidas não sejam esclarecidas, você 
será direcionado a um profissional do 
setor de RH. 

Ficou com dúvidas? Fale com 
MEU RH e fique em dia com assuntos 
e benefícios disponíveis para você e 
sua família. Cuidar faz parte da nossa 
natureza!

C omo Embaixadores da Saúde, sabemos o quanto é importante receber 
uma boa assistência médica, principalmente agora, em época de muitos 
cuidados. Assim, disponibilizamos dois médicos que realizam o teleaten-

dimento aos colaboradores. O agendamento é realizado por meio da enfermeira 
Leanne Rosa (86 98117-2751). Também é necessário entrar em contato após qual-
quer afastamento, para que o colaborador seja reavaliado pelos médicos. 

A Aegea também oferece mais um benefício para 
este período de pandemia: o serviço de orientação 
médica on-line do Hospital Israelita Albert Einstein. 
Os colaboradores e seus dependentes podem cuidar 

da sua saúde com mais comodidade, recebendo atendimento de um profis-
sional de onde estiverem, via App ou site. Basta acessar www.conecta.eins-
tein.br ou baixar o App Conecta Einstein, disponível gratuitamente para as 
plataformas Android e IOS. Faça o seu cadastro para começar a utilizar. Uma 
dica: mesmo que não esteja precisando de atendimento nesse momento, 
baixe o aplicativo. Assim, caso precise, o acesso será mais rápido. 

Neste período de infecção respiratória é importante 
se proteger contra o vírus da gripe, pois ele tem os 

mesmos sintomas do Coronavírus. Como medida preventiva, a Aegea não 
mediu esforços para antecipar e ampliar o programa de vacinação deste ano. 
Em breve, divulgaremos a programação das nossas unidades. Fique ligado! 

Quem NÃO deve tomar a vacina contra a gripe?

• Pessoas com histórico de reação alérgica 
em doses anteriores

• Sensibilidade aos componentes da vacina
• Doenças febris (acima de 38,5ºC)
• Ocorrência prévia da Síndrome de Guillain Barré

Quais reações podem ser sentidas após a aplicação?

• Algumas pessoas podem perceber incômodo ou vermelhidão no local da 
injeção, dor muscular e febre baixa.

Gestantes podem ser vacinadas?

• Grávidas a partir da 12ª semana de gestação fazem parte do grupo prio-
ritário para a vacinação. Converse com seu médico e leve a carteirinha de 
gestante no dia de se vacinar. 

ATENÇÃO: se você tomou ou vai tomar vacina contra a Covid-19, aguarde 
um mês após a segunda dose para, somente então, tomar a vacina da gri-
pe/tetra. 
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M anter bons hábitos é importante para preservar o meio ambiente e cui-
dar das gerações futuras. Como Embaixadores da Saúde, precisamos ser 
exemplo. Confira algumas dicas de uso racional da água. 

No mês de março, comemora-se uma data muito 
importante, que reforça a luta contra o preconceito 
racial em todo o mundo. O Dia Internacional contra 

a Discriminação Racial foi celebrado em nossas empresas 
por meio da live “Movimente-se contra o racismo”, minis-
trada pela consultora do Instituto de Identidades do Brasil, 
Aline Nascimento.

Sabendo que a discriminação racial oprime, segrega e, 
muitas vezes, também mata, o momento foi muito im-
portante para refletir sobre alguns comportamentos. Tudo 
isso ainda se associa aos povos pardos e amarelos, que 
também sofrem com essas ações. Repensar atitudes é o 
primeiro passo para um mundo mais justo e igualitário, afi-
nal, nada que ofende a raça do outro deve ser normalizado 
ou diminuído. 

CONFIRA COMO VOCÊ PODE CONTRIBUIR 
NA LUTA CONTRA O RACISMO

Não seja indiferente ao racismo
Ajude uma pessoa que é vítima do racismo, vale dar um 
abraço ou apenas ficar próximo para ela saber que não 
está sozinha. Converse também com a pessoa que prati-
cou o racismo ou procure alguém para denunciar a situa-
ção. Racismo é crime!

Incentive as pessoas a serem antirracistas 
Se você é branco, não tenha vergonha ou medo de falar 
sobre racismo com outras pessoas brancas. Vale dar um 
toque para familiares, amigos e até desconhecidos. Esteja 
sempre disposto a acabar com o racismo a partir do diá-
logo e do comportamento!

Mantenha a torneira fechada 
ao escovar os dentes, fazer 

a barba e ao ensaboar a louça.

Use a vassoura para 
limpar o quintal, 

a calçada ou as áreas 
comuns de prédios 

e empresas.

Tome banhos curtos. Cinco minutos 
são suficientes para fazer a limpeza 

do corpo e, enquanto você se ensaboa, 
o registro deve ser fechado.

Use um balde e um pano 
para limpar o carro.

Organize a louça antes de lavá-la. 
Use uma bacia para deixar os utensílios 
de molho e amolecer a sujeira. Assim, 
você vai conseguir lavar toda a louça 
e enxaguar tudo de uma única vez. 

Acione a válvula da descarga somente 
quando necessário, e evite jogar 

objetos como papel e pontas 
de cigarro dentro do vaso porque,
 além de provocar entupimento, 

necessitam de mais água para escoar.



C om o tema “As mulheres inspiram nossa natureza”, a Águas de Tere-
sina e a Águas de Timon desenvolveram campanha interna e nas re-
des sociais em alusão ao Dia Internacional da Mulher (8 de março). As 

peças mostraram a história de funcionárias que inspiram todos na empresa 
com suas atitudes. Confere a seguir quem participou!
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A água exerce um papel funda-
mental nos cuidados com a 
saúde, principalmente neste 

período de pandemia de Covid-19, 
em que a higiene pessoal é uma das 
medidas mais eficazes no combate 

P ara celebrar o Dia Mundial da Água, nossos Embaixadores da Saúde fo-
ram protagonistas da campanha de comunicação exibida nas redes 
sociais das concessionárias. Nada melhor do que nossos funcionários para 

explicar a população o nosso compromisso diário com a qualidade no fornecimento 
de água e tratamento do esgoto. Confere quem participou!
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ao novo coronavírus. Em março, mês 
de comemoração ao Dia Mundial da 
Água, a Águas de Teresina e a Águas 
de Timon iniciaram a instalação de 
Pontos de Controle de Qualidade 
(PCQs) nas cidades.

As primeiras unidades foram ins-
taladas em regiões que já possuem os 
Pontos de Controle de Pressão (PCPs). 
Cada PCQ é ligado à rede de abasteci-
mento e as coletas são feitas de forma 
periódica, com o objetivo de intensi-

ficar o controle da qualidade da água 
que chega aos teresinenses e timo-
nenses. Ao longo do ano, serão insta-
lados 75 equipamentos em Teresina e 
45 em Timon.

“Ao garantir o acesso à água tratada, 
estamos contribuindo para a saúde da 
população. A água movimenta a roti-
na das nossas casas, escolas, hospi-
tais. Enfim, a água movimenta a nossa 
vida”, frisa o diretor-executivo Fernan-
do Lima. 

ÁGUAS DE TIMON
Erivan Macedo
Operador da Estação de Tratamento de Água

Samaria Cabral
Supervisora de CCO

Genivaldo de Sousa
Agente de saneamento

Carlos Augusto da Silva
Agente de Saneamento

ÁGUAS DE TERESINA
Marcos Rocha
Operador de Estação de Tratamento de Água

Nelson Yamashita
Supervisor de operações 

Kennya Martins
Supervisora de Controle de Qualidade

Maria Gabrielle Fernandes
Supervisora do Tratamento de Esgoto



É isso mesmo, nossos serviços descritos 
tim-tim por tim-tim num único material! 
Você ainda vai conhecer nossos projetos 
sociais, como Tarifa Social, Afl uentes, 
Portas Abertas e Saúde Nota 10, e ter 
acesso a todos os canais de atendimento 
digital. Vale a pena conferir!
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OGuia do Cliente Consciente 
traz detalhes sobre os serviços 
de abastecimento de água e 

coleta e tratamento de esgoto, explica 
como funciona o tratamento da água 
de captação superficial e subterrânea, 
além de dar dicas para o usuário acom-
panhar seu consumo por meio do hi-
drômetro. Detalha também a dinâmica 
de manutenções em rede, perdas de 
água e consertos de vazamento.

Os benefícios do esgotamento sani-
tário, bem como o uso correto da rede 
de esgoto, também estão disponíveis 
no Guia do Cliente Consciente. As in-
formações são fundamentais para am-
pliar a consciência socioambiental dos 

Fala, galera. Eu sou o Timonzinho, mascote 
da Águas de Timon, e vim trazer uma super 
novidade para vocês: o Guia do Cliente 
Consciente. Com ele, você vai tirar todas 
as dúvidas sobre hidrômetro, consumo, 
fatura, direitos, deveres e muito mais! 
O material está disponível gratuitamente 
para download em nossos sites.

Fala, galera. Eu sou o Timonzinho, mascote 
da Águas de Timon, e vim trazer uma super 
novidade para vocês: o Guia do Cliente 
Consciente. Com ele, você vai tirar todas 
as dúvidas sobre hidrômetro, consumo, 
fatura, direitos, deveres e muito mais! 
O material está disponível gratuitamente 

consumidores, tendo em vista que es-
goto tratado contribui para a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas, pois 
interfere diretamente na saúde, educa-
ção, renda, bem-estar da população.

Para os usuários que buscam es-
clarecer dúvidas sobre a fatura, o guia 
explica como emitir segunda via, for-
mas de pagamento, alteração da data 
de vencimento e solicitação de conta 
por e-mail. Serviços como ligação de 
água, mudança de titularidade e fatu-
ras retidas para análise, além dos direi-
tos e deveres do usuário, também são 
detalhados no material. Confira mais 
essa dica da Tetê, mascote da Águas de 
Teresina.

É isso mesmo, nossos serviços descritos 
tim-tim por tim-tim num único material! 
Você ainda vai conhecer nossos projetos 
sociais, como Tarifa Social, Afl uentes, 
Portas Abertas e Saúde Nota 10, e ter 
acesso a todos os canais de atendimento 
digital. Vale a pena conferir!

06



07

A s obras para ampliação da rede 
de esgotamento sanitário avan-
çam em Teresina. No bairro 

Gurupi, zona Sudeste, cerca de 7 mil 
habitantes serão beneficiados com a 
implantação de 4 mil metros de rede. 
Estão sendo investidos R$ 2,4 milhões 
nessa obra que tem previsão de ser 
concluída em abril. Em três anos, Tere-
sina já evoluiu sua cobertura de esgoto 
de 19% para 35,65%.

A ampliação da cobertura de esgota-
mento sanitário traz impactos positivos 
no desenvolvimento da cidade, com 
ganhos socioeconômicos, na saúde e na 
qualidade de vida dos teresinenses. Os 

A bastecimento das ligações re-
gulares comprometido, conta-
minação da água, e vazamen-

tos na rede, causando o aumento das 
perdas e o desperdício. Esses são al-
guns dos prejuízos causados por conta 
de gambiarras. Assim, a Águas de Ti-
mon realizou a retirada de mais de 2 
km de ligações clandestinas no bairro 
Júlia Almeida, promovendo mais saú-
de e qualidade de vida aos moradores 
da região.

A gambiarra é um tipo de ligação 
clandestina, que acontece quando um 
morador interliga o seu ramal direta-

ATI

benefícios compreendem ainda a pre-
servação dos corpos hídricos e do meio 
ambiente, além do desenvolvimento 
de setores importantes da economia, 
como turismo e valorização imobiliária.

Todas as obras estão alinhadas ao 
cronograma do Plano de Investimento 

em Esgoto apresentado à cidade em 
2018. A meta contratual prevê a amplia-
ção da rede de esgoto de forma gradati-
va, chegando a 90% até o ano de 2033. 
Todos os prazos estão alinhados ao que 
prevê o novo marco regulatório do sa-
neamento básico.

ATH

mente, de maneira indevida, a uma 
rede distribuidora de água, recebendo 
o serviço sem pagar por ele. Além dis-
so, as ligações irregulares comprome-
tem a saúde pública, visto que podem 
causar a contaminação da água, preju-
dicando não só o próprio consumidor, 
como toda a comunidade. 

Todas as gambiarras foram troca-
das por redes regulares, que garantem 
água com qualidade e regularidade 
aos moradores da região. Apenas no 
bairro Júlia Almeida, a Águas de Ti-
mon implantou cinco mil metros de 
rede, beneficiando 380 moradores da 
região.
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EXPEDIENTE

TAMO JUNTO E INFORMADO
Organização: Layra Maia, Maria Luiza Moreira, 

Nathalia de Sá e Patrícia Andrade. 
Projeto gráfico: S/A Propaganda

Periodicidade: trimestral

O Tamo Junto e Informado está de volta para aproximar ainda mais os colaboradores. Nossa ideia é engajar pessoas 
a partir de conexões, interesses em comum. Apresentamos, então, histórias de gente. Gente talentosa, que inspira e 
integra as nossas empresas. Nosso objetivo é que você esteja por dentro das Águas. Esse material é feito para você!

Quem você quer ver por aqui? 
Qual seu tema de interesse? 

O que gostaria de saber? 
Encaminhe suas sugestões:

(86) 9 8173.0696

Q ue a Aegea cresceu, você 
já sabe. Estamos presen-
tes em 126 cidades de 

12 estados brasileiros e somos a 
maior companhia no setor de sa-
neamento privado do Brasil. Mais 
do que isso, somos formados 
por um time de líderes que mo-
vimentam suas equipes em prol 
do bem-estar das cidades onde 
atuamos. 

CLEYSON JACOMINI
Diretor-presidente 

FERNANDO LIMA
Diretor-executivo

DANILO ALMEIDA
Gerente de Serviços

TADEU BEZERRA 
Coordenador de 
Operações – Timon

GABRIEL SOUZA
Coordenador 
de Planejamento

THAIS MIRANDA
Gerente Jurídica

VICTOR PLANAS 
Gerente Comercial

BÁRBARA MELO
Gerente de Sustenta-
bilidade Social

NATHALIA DE SÁ
Coordenadora 
de Comunicação

ADRIANA PACHECO
Coordenadora de RH

MURILO FORMIGA
Gerente de Operações

ALEXANDRE COSTA
Gerente de Produção 

CASSIANO COSTA
Gerente de Engenharia

APARECIDO 
DE SOUZA 
Coordenador de EHS

ÁLVARO FRANCISCO 
NETO - Coordenador 
Administrativo

Bacharel em Administração de Empresas, 
especialista em Gestão Estratégica 
de Negócios e Desenvolvimento 
Gerencial. Cursa MBA em Engenharia de 
Saneamento. Possui experiência de 29 
anos no setor de energia elétrica. 

Engenheiro civil, com MBA em 
Engenharia de Produção de Bens 
e Serviços. Trabalha no grupo Aegea 
há seis anos. Iniciou sua trajetória 
no Mato Grosso, passando por mais 
de 19 cidades.


