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1. INTRODUÇÃO

O Programa Água Legal é uma iniciativa da Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo – Sabesp para regularizar as ligações de água em áreas
com altos índices de vulnerabilidade social e abastecimento precário e irregular,
sujeitas à contaminação.
Esse programa colocou a Sabesp entre as empresas vencedoras do prêmio
“Cases

de

Sucesso

em

Água

e

Saneamento

2019”

(Objetivo

de

Desenvolvimento Sustentável – ODS 6), da Rede Brasil do Pacto Global. A
premiação foi uma iniciativa da Organização das Nações Unidas – ONU que
reconheceu as melhores ações da área de saneamento no Brasil e qualificou o
debate sobre o ODS 6, que é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável
da água e saneamento para todas e todos (SABESP, 2020).
A ampliação do Programa Água Legal tem como objetivo aumentar o acesso a
serviços de água para populações mais vulneráveis e contribuir para a
segurança hídrica na área metropolitana de São Paulo (SABESP, 2018c).
As ações de regularização de ligações de água e esgoto do Programa Água
Legal contam com a supressão da infraestrutura irregular e a recuperação de
clientes por meio de contrato de performance, visando o aumento da eficiência
operacional em setores de abastecimento dos Distritos do Grajaú e Parelheiros
da Unidade de Negócio Sul da Diretoria Metropolitana – MS da Sabesp.
Para a escolha dos núcleos a serem regularizados foram utilizados como base,
além dos indicadores corporativos de perdas, os indicadores do Índice Paulista
de Vulnerabilidade Social – IPVS, em sua versão de 2010 que oferece dados
detalhados das condições de vida da região atendida. A regularização dos
núcleos é alcançada por meio de uma tipologia de situações de vulnerabilidade
que considera, além dos indicadores de renda, outros indicadores referentes à
escolaridade e ao ciclo de vida familiar, identificando áreas geográficas segundo
os graus de vulnerabilidade da população residente (SEADE, 2010).
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Para áreas urbanizadas de cidade ou vila, o índice varia de 1 a 6 em escala
crescente de vulnerabilidade, identificando a localização espacial das áreas que
abrigam os segmentos populacionais mais vulneráveis. Os Distritos do Grajaú
e Parelheiros estão inseridos em áreas que atingem índices 5 e 6, índices
máximos de vulnerabilidade social.
Para dialogar com a sociedade, a Unidade de Gerenciamento Regional – UGR
Interlagos utiliza o Programa de Participação Comunitária – PPC, ou seja, a
técnica comunitária da UGR estabelece redes de relacionamento com diversos
atores e segmentos sociais, em especial, as lideranças comunitárias e suas
entidades representativas. Dessa forma, o profissional técnico comunitário está
presente nas unidades da Sabesp e cumpre o papel de intermediador entre os
interesses da sociedade e da Companhia, principalmente nos núcleos mais
vulneráveis. Além disso, soma-se às ações do Técnico Comunitário, em cada
contrato do Água Legal, a participação das equipes de trabalho socioambiental
das empresas contratadas para execução das obras.
Além das justificativas já mencionadas, a regularização do abastecimento de
água promove a preservação dos recursos hídricos e a saúde e bem-estar para
a população beneficiada, por meio da disponibilidade de água potável. Tais
ações estão no marco estratégico dos planos e programas da Sabesp que, por
sua vez, estão vinculados aos ODS.
A meta no escopo mínimo do Contrato 04.916/18 - UGR Interlagos era a
regularização de 3.800 ligações de água e 600 ligações de esgoto. Porém
esses números foram superados: entre as regularizações, estavam ligações
irregulares, inativas e consumo zero, totalizando 4.542 ligações de água e 820
ligações de esgoto. Esse resultado contribuiu para redução no índice de perdas
de água na Unidade e cumpriu o propósito de levar saúde e qualidade de vida
para a população, bem como, preservar os recursos hídricos e promover a
sustentabilidade urbana.
Assim, no presente relatório será evidenciado e relatado o resultado das ações
socioambientais vinculadas aos serviços de engenharia realizados em áreas
novas e remanescentes de alta vulnerabilidade social que fazem parte do
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Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo - Programa Água Legal,
Contrato 04.916/18 - UGR Interlagos lote 3. As ações socioambientais do
contrato em questão foram desenvolvidas pela Sabesp e sua contratada em 20
núcleos residenciais distribuídos no Distrito de Grajaú, atendido pela
Subprefeitura de Capela do Socorro, e no Distrito de Parelheiros, atendido pela
Subprefeitura de mesmo nome.

2. OBJETIVO

O objetivo do presente relatório é evidenciar, por meio de relatos, registros e
imagens, que os objetivos gerais do Programa Água Legal, bem como as metas
do Contrato 04.916/18 – UGR Interlagos foram atendidos.

3. PROGRAMA ÁGUA LEGAL – Contrato 04.916/18 – UGR Interlagos

A implantação do Programa Água Legal na UGR Interlagos superou a
expectativa do escopo inicial previsto. Ao que se refere às ligações de água
executadas, reativadas e ao volume recuperado, os resultados foram
expressivos, porém não foram contemplados todos os núcleos mapeados
previstos. Por esse motivo, a Companhia estruturou um novo contrato por
performance para contemplar novas áreas e ligações remanescentes desse
contrato e de contratos anteriores.
Segundo o Marco de Gestão Socioambiental – MGSA (SABESP, 2018a, p. 38)
do Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo, os objetivos gerais do
Programa Água Legal são:
•

Regularizar e ampliar serviços de saneamento (por adesão voluntária ao
serviço regular) a populações hoje abastecidas por conexões irregulares;
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•

Eliminar riscos de contaminação das redes de abastecimento irregulares e
melhorar as condições de saúde pública em cada núcleo atendido;

•

Estimular e promover o uso racional da água, por meio de ações
socioeducativas, contribuindo para a redução geral de perdas ocasionadas
por ligações irregulares e pelo descontrole no uso da água;

•

Tornar o serviço de abastecimento de água acessível e ao alcance da
população atendida por meio da cobrança de “tarifa social”;

•

Preservar a racionalidade do sistema comercial vinculado aos serviços
públicos de saneamento básico na área de operação da SABESP;

•

Melhorar as condições de atendimento por infraestrutura urbana para
populações

enquadradas

nas

categorias

de

alta

a

muito

alta

vulnerabilidade social, conforme os critérios do IPVS – Fundação Seade.
Entretanto, vale ressaltar que a contratação do conjunto de obras foi iniciada e
parcialmente executada anteriormente e também durante a fase inicial de
preparação do Programa Saneamento Ambiental e Inclusivo, cujo Acordo de
Empréstimo, envolvendo SABESP e Banco Mundial, foi posteriormente firmado.
Assim, durante a fase já executiva do contrato, o MGSA e seus respectivos
anexos não se encontravam ainda disponíveis, logo, não constavam dos termos
contratuais.
As atividades do Programa Água Legal demandam a realização de atividades de
natureza social, da qual fazem parte ações de educação ambiental. Além disso,
considerando que o padrão básico de contratos da SABESP inclui uma firme
atenção a aspectos ambientais relacionados às intervenções físicas e à
informação para as aglomerações de alguma forma afetadas – todas essas
condições de maneira geral adequadas às salvaguardas adotadas pelo Banco,
houve um entendimento para que se procedesse ao exame da possibilidade de
inclusão dos valores do contrato no aporte de recursos de contrapartida da
SABESP no quadro orçamentário do Acordo de Empréstimo.
Dessa forma, a metodologia de trabalho para execução do Contrato 04.916/18
– UGR Interlagos orientou-se por quatro eixos centrais (SABESP, 2018a, p.
242):
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1) Acompanhamento sistemático do desenvolvimento do projeto na área,
privilegiando as ações informais com a comunidade; reuniões formais com a
comunidade como um todo e com as lideranças; assembleias, palestras
educativas; dinâmicas de grupo, etc. Sempre em concordância com as
atividades propostas para a comunidade.
2) Organização de oficinas culturais, esportivas, artísticas e educativas, com
duração e periodicidade definida, envolvendo grupos de interesses específicos
e formação de agentes multiplicadores.
3) Estímulos, recuperação, manutenção e acompanhamento (em perímetro
pré-determinado), de crédito e receita das ligações regularizadas.
4) Estabelecimento de parcerias com órgãos públicos, ONGs e entidades
privadas que venham desenvolvendo trabalhos na região, contando sempre
com a participação de lideranças das comunidades na proposição e execução
de atividades.
As ações de regularização do lote 3 foram iniciadas em março de 2019
contemplando 20 núcleos (Figura 1):
•

Subprefeitura e Distrito de Parelheiros: Núcleo Novo São Norberto,
Núcleo Jaceguava Balneário, Núcleo Jardim Iporã, Núcleo Estrada da
Servidão, Núcleo Virgínia Modesto, Núcleo Alfredo Reimberg, Núcleo Alto
Jaceguava, Núcleo Jaceguava, Núcleo Jaceguava | Paiol, Núcleo
Jaceguava Rodoanel.

•

Subprefeitura Capela do Socorro | Distrito Grajaú: Núcleo União,
Núcleo Porto Velho, Núcleo Três corações, Núcleo Chácara do Conde,
Núcleo Vila Natal, Núcleo Major Lúcio Dias Ramos, Núcleo Anchieta,
Núcleo Odilon Raposo, Núcleo Gaivotas e Núcleo Canal de Cocaia.

Todos os núcleos apresentados na Figura 1 estavam localizados em áreas já
consolidadas, portanto, não houve interferências em áreas de mata nativa. Além
disso, a UGR obteve prévia autorização das Subprefeituras Capela do
Socorro e Parelheiros para atuação nessas áreas, conforme documentos
Anexos A e B.
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Figura 1 – Localização geográfica dos núcleos atendidos pelo Contrato 04.916/18 do Programa
Água Legal – UGR Interlagos.

Fonte: Lana, 2020.
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As obras ocorreram sem imprevistos ou impedimentos por parte dos órgãos
fiscalizadores. As ações do Contrato 04.916/18 – UGR Interlagos ocorreram
exclusivamente em áreas autorizadas pelo poder concedente e revisadas pela
UGR Interlagos, conforme mencionado e apresentado nos Anexos A e B.
Foram regularizadas 4.542 ligações de água e 820 ligações de esgoto, como
descrito no Relatório Gerencial Mensal do Contrato de Performance 04.916/18
– UGR Interlagos (Anexo C) e evidenciado na Tabela 1. Nessa tabela são
apresentadas as metas contratuais e o que foi regularizado além do escopo
mínimo até julho de 2020, segundo dados do dia 19 de agosto de 2020. Podese observar que todas as metas estabelecidas no escopo inicial foram
superadas.
Tabela 1 – Regularizações do Contrato de Performance 04.916/18 - UGR Interlagos com
referência do mês de julho/2020. Dados de 19/08/2020.
Metas do Contrato 04.916/18 – UGR Interlagos
Metas contratuais
Ligações
Regularizado até julho/2020
(escopo mínimo)
Regularização
3.000
Regularização
Inativas
500
Inativas
Consumo zero
300
Consumo zero
Ligação de esgoto
600
Ligação de esgoto
Total de ligações de água a
Total de ligações de água
3.800
regularizar
regularizadas
Total de ligações de esgoto a
Total de ligações de esgoto
600
regularizar
regularizadas
Total de ligações

4.400

Total de ligações até julho/2020

3.663
527
352
820
4.542
820
5.362

Fonte: Elaborado a partir de Relatório Gerencial Mensal do Contrato de
Performance 04.916/18 – UGR Interlagos, 2020.

Concomitantemente às obras e adotando a metodologia de trabalho social
proposta pelo MGSA (SABESP, 2018a), o Contrato 04.916/18 – UGR
Interlagos promoveu atividades socioeducativas, executadas por empresa
contratada com a coordenação da UGR por intermédio do gerente do processo
água e da técnica comunitária, conforme descrito na Tabela 2.
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Tabela 2 – Cronograma das obras programadas para execução das ligações de água do Contrato 04.916/18 – UGR Interlagos.
*Apenas novas ligações de água.
Áreas autorizadas pelas Subprefeituras de Capela do
Socorro e Parelheiros
Núcleo
1 – Canal de Cocaia

Rua

Data de
Autorização

Início das Obras

Ligações

Ligações

Previstas

Executadas

Canal de Cocaia

22/05/2019

15/07/2019

50

63

2 – Gaivotas

Gaivotas

15/07/2019

26/07/2019

200

228

3 – Anchieta

Rua das Garças

06/03/2019

30/04/2019

18

12

3 – Anchieta

Alziro Pinheiro Magalhães

25/03/2019

16/04/2019

9

25

3 – Anchieta

Jardim Reimberg

08/08/2019

09/08/2019

80

117

3 – Anchieta

Núcleo Anchieta

24/09/2019

03/10/2019

1.000

712

4 – Vila Natal

Embu Natal e Ingá Natal

12/04/2019

24/04/2019

85

100

Travessa das Dores

02/05/2019

11/06/2019

12

10

6 – Três Corações

Carlos Barbosa Santos

03/05/2019

14/05/2019

12

20

6 – Três Corações

Avenida Ogum

17/07/2019

26/07/2019

9

8

6 – Três Corações

Sete de Setembro

19/08/2019

20/09/2019

68

68

6 – Três Corações

Caruanence

26/11/2019

02/12/2019

350

80

7 – Odilon Raposo

Parque Dayse

07/08/2019

21/08/2019

40

52

7 – Odilon Raposo

Parque América

26/08/2019

18/09/2019

18

45

5 – Major Lúcio Dias Ramos
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Áreas autorizadas pelas Subprefeituras de Capela do
Socorro e Parelheiros
Núcleo

Rua

Data de
Autorização

Início das Obras

Ligações

Ligações

Previstas

Executadas

8 – Novo São Norberto

Travessa Wembley

09/05/2019

31/05/2019

12

10

8 – Novo São Norberto

Jardim Novo São Norberto

17/09/2019

18/09/2019

30

52

8 – Novo São Norberto

Jardim São Nicolau

17/09/2019

01/10/2019

60

33

9 – Chácara do Conde

Chácara do Conde

14/02/2020

23/03/2020

7

7

10 – Porto Velho

Chácara do Sol

15/10/2019

16/10/2019

90

160

11 – União

Jardim da União

10/09/2019

19/11/2019

546

510

12 – Iporã

Loteamento Iporã

11/04/2019

10/05/2019

60

73

12 – Iporã

Vila do Sossego

23/04/2019

24/04/2019

30

15

13 – Alfredo Reimberg

Estrada Morro S

06/06/2019

24/06/2019

50

7

13 – Alfredo Reimberg

Vila Marcelo

18/07/2019

22/07/2019

50

51

Jaceguava

30/05/2019

03/06/2019

35

36

Avenida do Paiol

20/03/2019

26/03/2019

80

103

16 – Jaceguava/Rodoanel

Jaceguava trecho rodoanel

01/04/2019

03/04/2019

60

55

17 – Jaceguava/ Balneário

Jaceguava Balneário

24/04/2019

29/05/2019

70

115

18 – Virginia Modesto

Rua Virginia Modesto

27/03/2019

01/04/2019

25

34

14 – Jaceguava
15 – Jaceguava Paiol
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Áreas autorizadas pelas Subprefeituras de Capela do
Socorro e Parelheiros
Núcleo

Rua

Data de
Autorização

Início das Obras

Ligações

Ligações

Previstas

Executadas

18 – Virginia Modesto

Travessa Josefa Milani Cossa

22/04/2019

29/05/2019

20

9

18 – Virginia Modesto

Alameda dos Coqueiros

14/05/2019

29/05/2019

12

10

18 – Virginia Modesto

Travessa Pedrinho Rachel

02/05/2019

01/07/2019

20

12

18 – Virginia Modesto

Rua das Crianças

07/05/2019

17/05/2019

32

27

18 – Virginia Modesto

João Gomes de Siqueira

06/06/2019

13/06/2019

35

31

18 – Virginia Modesto

Travessa Amaro

30/04/2019

30/04/2019

26

16

19 – Estrada da Servidão

Henrique Hessel

11/03/2019

01/04/2019

35

31

Loteamento Alto do Jaceguava

10/04/2019

11/04/2019

45

93

*Ruas distantes dos Núcleos

Rua Conde de Lancaster

06/03/2019

20/05/2019

26

30

*Ruas distantes dos Núcleos

Rua Marli Ferraz de Arruda

30/04/2019

10/06/2019

25

12

*Ruas distantes dos Núcleos

Elmo Correa

16/05/2019

22/05/2019

50

45

*Ruas distantes dos Núcleos

Rua Diogo Hoeting

10/04/2019

21/05/2019

45

34

3615

*3151

20 – Alto do Jaceguava

Total
Fonte: Adaptado do relatório mensal da contratada (02/2020).
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Durante a fase de implantação das obras, de março a dezembro de 2019, a
UGR Interlagos realizou reuniões, palestras e oficinas adaptando as ações e
priorizando os núcleos mais vulneráveis com as ações que vão além do escopo
mínimo. A Unidade também subsidiou com informações e mapas os projetos de
urbanização desenvolvidos pela ONG Peabiru Trabalhos Comunitários e
Ambientais em algumas áreas beneficiadas (Núcleo União e Núcleo Anchieta).

4. DIAGNÓSTICO DA ÁREA ATENDIDA

A sede da UGR está localizada na Avenida Interlagos, 6.395 no cruzamento com
a Avenida Senador Teotônio Vilela. A UGR Interlagos atua em uma área de
aproximadamente 635 km² de extensão, atendendo uma população estimada em
aproximadamente 1,1 milhões de habitantes (SABESP, 2018b).
Os bairros situados nessa área caracterizam-se por alguns núcleos residenciais
de médio poder aquisitivo, comércios e indústrias de pequeno e médio porte,
além de amplas áreas com perfil de baixa renda.
Além disso, a região de atuação da UGR Interlagos encontra-se entre as bacias
hidrográficas de dois dos principais sistemas de recursos hídricos da Região
Metropolitana de São Paulo – RMSP: o do Guarapiranga e o da Represa Billings,
como pode ser observado na Figura 2. Em face dessa situação geográfica, a
UGR Interlagos tem a totalidade de seu território dentro de área abrangida pela
legislação de proteção dos mananciais da RMSP.
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Figura 2 – Localização geográfica dos núcleos atendidos pelo Contrato 04.916/18 – UGR
Interlagos do Programa Água Legal.

Fonte: Lana, 2020.
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O Estado de São Paulo foi durante décadas o principal Estado brasileiro na
geração de emprego e renda, por isso, atraiu muitos migrantes em busca de
trabalho e melhores condições de vida. Porém, ao chegar em São Paulo, foi nas
periferias da Região Metropolitana que essa população conseguiu se instalar.
Os Distritos do Grajaú e Parelheiros são um retrato desse movimento de
migração e foi nesse cenário que começaram a ser povoados.
As características dos moradores refletem a diversidade brasileira e a maioria
deles se autodenominam pardos e negros, seguidos por brancos, indígenas e
amarelos. A maior parte das famílias nos núcleos atendidos possui renda de 1 a
2 salários mínimos. Há ainda uma parcela de cerca de 10% dos entrevistados
que declararam não possuir renda alguma.
Segundo dados da pesquisa amostral realizada pela equipe social da contratada,
o grau de escolaridade da maioria da população atendida pelo Contrato
14.916/18 – UGR Interlagos se resume ao ensino fundamental (52%) muitas
vezes incompleto. Cerca de 20% concluíram o ensino médio e uma parcela
pequena está cursando o ensino superior (1%).
A inserção no mercado de trabalho é em sua maioria, de maneira informal (67%
dos entrevistados) e as profissões mais comuns estão ligadas aos setores da
construção civil, comércio, diarista/doméstica, auxiliares de limpeza e serviços
gerais. De acordo com o levantamento cadastral realizado nas bases do Sistema
Comercial Serviços e Informações – CSI SABESP, dos novos Registros
cadastrados, 70% dos titulares são mulheres e destas, 30% são responsáveis
pelo imóvel.

5. METODOLOGIA

A implementação das ações socioambientais assim como dos objetivos gerais
do Programa Água Legal e das metas do Contrato 14.916/18 – UGR Interlagos
alinha-se com os objetivos gerais do Programa Água Legal e também com a

15

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

maior parte das orientações do Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo,
no tocante às preocupações socioambientais.
A Governança Colaborativa é a metodologia adotada pela Diretoria
Metropolitana da SABESP (Diretoria M) para orientar as práticas de participação
social em programas, projetos e ações da Companhia, cujos resultados e a
desejada sustentabilidade dependem do envolvimento de comunidades,
organizações e empresas (SABESP, 2019, p. 04).
Essa metodologia busca formas de atuar em situações que afetam a Companhia
e os diversos atores sociais envolvidos. Nos marcos do Programa Água Legal a
metodologia de Governança Colaborativa foi utilizada pela contratada para
fortalecer as parcerias e as relações de confiança, potencializando os resultados
do trabalho social desenvolvido na vigência do Contrato 04916/18 – UGR
Interlagos.
Também foram utilizadas as diretrizes orientadoras para a execução dos
trabalhos sociais, conforme o Manual de Orientação Social define (SABESP,
2018a, p. 246 e 247):
•

Estímulo ao exercício da participação cidadã e do controle social sobre
ações relativas às políticas públicas;

•

Formação e/ou fortalecimento de entidades representativas dos
beneficiários;

•

Intersetorialidade na abordagem do trabalho social;

•

Disponibilização de informações sobre as políticas de proteção social;

•

Articulação com outras políticas públicas de inclusão social;

•

Desenvolvimento de ações visando à elevação socioeconômica, à
qualidade

de

vida

das

famílias

e

à

sustentabilidade

dos

empreendimentos;
•

Empoderamento de mulheres e jovens, por meio de ações estratégicas
de fortalecimento de gênero e protagonismo juvenil nas áreas de atuação
do Projeto.
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Como eixos transversais a essas diretrizes, são importantes: mobilização,
organização e fortalecimento social, educação sanitária e ambiental e
geração de trabalho e renda (desenvolvimento socioeconômico).
Vale destacar também que o Trabalho Social desenvolvido com os beneficiários
da comunidade do Contrato 04.916/18 – UGR Interlagos foi de suma
importância, pois se orientou pela preocupação de oferecer à população um
canal aberto para discussão política e técnica como meio para o exercício da
cidadania. Além disso, as ações socioambientais também estão alinhadas ao
tripé da sustentabilidade, levando em conta os aspectos econômicos –
atividades orientadas para a geração de renda e adimplência, sociais –
atividades de apoio ao empoderamento de lideranças comunitárias e ambientais
– atividades de educação ambiental (triple bottom line ou Social, Ambiental e
Econômico) (SUSTAINABILITY, 2008; ELKINGTON, 1999 apud IPIRANGA et al.
2011).
Para isso, concomitantemente às obras e seguindo a metodologia de Trabalho
Social proposta pelo MGSA (SABESP, 2018a), a UGR Interlagos promoveu
atividades socioeducativas conforme descrito no Quadro 1.
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Quadro 1 – Ações socioambientais realizadas nos núcleos do Contrato 04.916/18 – UGR Interlagos.
Núcleos
Núcleo 1 - Canal de
Cocaia

Data de
Início

Ações Socioambientais Realizadas

Público Atendido

26/03/2019

Reunião de reconhecimento; palestra socioeducativa sobre o Uso Racional da
Água e distribuição de material educativo/explicativo do Programa Água Legal.

01/04/2019

Reunião de reconhecimento; palestra socioeducativa sobre o Uso Racional da
Água; distribuição de material educativo/explicativo do Programa Água Legal;
Oficina com as crianças, teatro sobre Meio Ambiente; participação das lideranças
em eventos corporativos (feiras, encontro de Lideranças e visitas monitoradas às
Estação de Tratamento de Água – ETA e Estação de Tratamento de Esgoto –
ETE) e participação de liderança em curso de capacitação "Lideranças
Empreendedoras" e ações voluntárias locais (entrega de cestas básicas).

Moradores e
Lideranças

Núcleo 3 - Anchieta

03/04/2019

Reunião de reconhecimento; palestra socioeducativa sobre o Uso Racional da
Água distribuição de material educativo/explicativo do Programa Água Legal;
participação das lideranças em eventos corporativos (feiras, encontro de
Lideranças e visitas monitoradas às Estação de Tratamento de Água – ETA e
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE; apoio a Projetos de melhoria para o
bairro, em parceria com Instituições de ensino e o Instituto Anchieta Grajaú IAG; ações voluntárias locais (entrega de cestas básicas e participação em
mutirões de limpeza) e, contratação de mão de obra.

Moradores e
Lideranças

Núcleo 4 - Vila Natal

08/04/2019

Reunião de reconhecimento; palestra socioeducativa sobre o Uso Racional da
Água e distribuição de material educativo/explicativo do Programa Água Legal.

Moradores

Núcleo 2 Loteamento Gaivotas

Moradores
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Núcleos

Data de
Início

Ações Socioambientais Realizadas

Público Atendido

11/04/2019

Reunião de reconhecimento, palestra socioeducativa sobre o Uso Racional da
Água. entrega de folheto explicativo Água Legal. Trocas de conhecimentos
técnicos personalizado sobre consumo entre a contratada e a liderança e
participação em feiras e eventos institucionais durante o ano de 2019.

Moradores e
Lideranças

Núcleo 6 - Três
Corações

10/05/2019

Reunião de reconhecimento; palestra socioeducativa sobre o Uso Racional da
Água e distribuição de material educativo/explicativo do Programa Água Legal.

Moradores

Núcleo 7 - Odilon
Raposo

04/04/2019

Reunião de reconhecimento; palestra socioeducativa sobre o Uso Racional da
Água e distribuição de material educativo/explicativo do Programa Água Legal.

Moradores

Núcleo 8 - Novo São
Norberto

20/05/2019

Reunião de reconhecimento; palestra socioeducativa sobre o Uso Racional da
Água e distribuição de material educativo/explicativo do Programa Água Legal.

Moradores

Núcleo 9 - Chácara
do Conde

01/04/2019

Reunião de reconhecimento, palestra socioeducativa sobre o Uso Racional da
Água e entrega de folheto explicativo Água Legal.

Moradores

30/04/2019

Reunião de reconhecimento, palestra socioeducativa sobre o Uso Racional da
Água e entrega de folheto explicativo Água Legal; participação das lideranças em
eventos corporativos (feiras, encontro de Lideranças e visitas monitoradas às
Estação de Tratamento de Água – ETA e Estação de Tratamento de Esgoto –
ETE; entrega de material educativo para as crianças (revistas "Turma da
Mônica") ações voluntárias (entrega de cestas básicas, entrega de máscaras,
produtos de higiene e limpeza durante a pandemia).

Moradores,
crianças e
lideranças

Núcleo 5 - Major
Lúcio Dias Ramos

Núcleo 10 - Porto
Velho
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Data de
Início

Ações Socioambientais Realizadas

Público Atendido

24/04/2019

Reunião de reconhecimento, palestra socioeducativa sobre o Uso Racional da
Água e entrega de folheto explicativo Água Legal; participação das lideranças em
eventos corporativos (feiras, encontro de Lideranças e visitas monitoradas ás
Estações de Tratamento de Água e Esgoto - ETA e ETE respectivamente; apoio
a Projetos de melhoria para o bairro em parceria com Instituições de ensino ,
Associação de Bairro e movimentos de luta por moradia; participação das
lideranças em oficinas de capacitação (Oficina de currículo e manejo em hortas
orgânicas), implantação do projeto Piloto "Horta Legal" em parceria com a
comunidade e o Programa de Participação Comunitária da SABESP e,
contratação de mão de obra local.

Moradores e
Lideranças

Núcleo 12 - Iporã

10/06/2019

Reunião de reconhecimento, palestra socioeducativa sobre o Uso Racional da
Água; entrega de folheto explicativo Água Legal participação das lideranças em
eventos corporativos (feiras, encontro de Lideranças, e visitas monitoradas às
Estações de Tratamento de Água e Esgoto - ETA e ETE respectivamente;
participação na live promovida para as lideranças sobre os ODS e apoio aos
mutirões de bairro.

Moradores e
Lideranças

Núcleo 13 - Alfredo
Reimberg

29/05/2019

Reunião de reconhecimento, palestra socioeducativa sobre o Uso Racional da
Água e entrega de folheto explicativo Água Legal.

Moradores

Núcleo 14 Jaceguava

22/05/2019

Reunião de reconhecimento, palestra socioeducativa sobre o Uso Racional da
Água e entrega de folheto explicativo Água Legal.

Moradores

Núcleo 15 Jaceguava/Paiol

03/06/2019

Reunião de reconhecimento; palestra socioeducativa sobre o Uso Racional da
Água e distribuição de material educativo/explicativo do Programa Água Legal.

Moradores

Núcleo 16 Jaceguava/Rodoanel

21/05/2019

Reunião de reconhecimento; palestra socioeducativa sobre o Uso Racional da
Água e distribuição de material educativo/explicativo do Programa Água Legal.

Moradores

Núcleos

Núcleo 11 - União

Fonte: Autoria própria, 2020.
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5.1 Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS

A realização de ações socioambientais nas áreas atendidas pelo Contrato
04.916/18 – UGR Interlagos, além de garantir a implementação das obras de
abastecimento de água, contribuem também para que sejam atingidos alguns
dos 17 ODS definidos pela Organização das Nações Unidas – ONU como parte
da Agenda 2030. Os ODS (Figura 3) são globais e essenciais no combate à
pobreza, promoção da prosperidade e do bem-estar para todos, proteção do
meio ambiente e luta contra as mudanças climáticas (ONU, 20--).
Figura 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Fonte: PNUD (20--).

Os 17 ODS são:
1. Erradicação da pobreza;
2. Fome zero e agricultura sustentável;
3. Saúde e bem-estar;
4. Educação de qualidade;
5. Igualdade de gênero;
6. Água potável e saneamento;
7. Energia acessível e limpa;
8. Trabalho decente e crescimento econômico;
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9. Indústria, inovação e infraestrutura;
10. Redução das desigualdades;
11. Cidades e comunidades sustentáveis;
12. Consumo e produção responsáveis;
13. Ação contra a mudança global do clima;
14. Vida na água;
15. Vida terrestre;
16. Paz, justiça e instituições eficazes;
17. Parcerias e meios de implementação.

5.2 Ações Socioambientais

O Trabalho Social desenvolvido nos núcleos atendidos pelo Programa Água
Legal é tão importante quanto as obras si, pois trata-se de um processo
importante de desconstrução de hábitos e comportamentos econômicos, sociais,
ambientais e culturais no que diz respeito ao uso dos recursos hídricos.
As ações socioambientais descritas a seguir evidenciam o trabalho
socioambiental desenvolvido nos núcleos durante a fase de implantação do
Contrato 04.916/18 – UGR Interlagos.

•

Reunião de reconhecimento

A Reunião de Reconhecimento geralmente ocorre no dia anterior ao início das
obras e tem como objetivo principal apresentar as equipes (equipe de obras,
equipe social e equipe operacional) aos moradores. Além disso, é o momento de
fornecer informações relevantes sobre as obras e tirar possíveis dúvidas. Esta
abordagem inicial é coordenada pelo encarregado das equipes contratadas
juntamente com a equipe do trabalho social e acompanhada pela técnica
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comunitária da UGR Interlagos. Nessa ação (Figura 4), o morador recebe um
material educativo e informativo, onde constam os canais de relacionamento
com a equipe contratada.
Figura 4 – Encarregado de obras Francisco Reginaldo Monteiro, o “Régis”, e morador do
Núcleo União, Sr. Edson Costa, momentos antes do início da reunião de reconhecimento.

Fonte: Pereira, 2019.

No dia 10 de setembro de 2019 foi realizada uma reunião de reconhecimento no
Núcleo União e a lista de presença dessa atividade pode ser verificada no Anexo
D.

•

Encontro com Lideranças Comunitárias

O Encontro de Lideranças é o evento máximo das práticas do PPC nas Unidades
de Gerenciamento Regionais. É o momento de compartilhar os resultados do
planejamento e dos investimentos realizados na região atendida e apresentar
futuras ações.
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O propósito do evento é realizar um feedback para as lideranças, escutá-las e
atendê-las, no que for de responsabilidade da SABESP. O encontro reúne
lideranças de todas as regiões de responsabilidade da UGR em um dia de trocas
de experiências, formação e fortalecimento das redes e parcerias. Neste evento
as lideranças comunitárias dos núcleos regularizados pelo Água Legal têm a
oportunidade de troca com as lideranças de outras comunidades já consolidadas
A UGR Interlagos reconhece e valoriza o trabalho e a parceria junto às lideranças
de bairro, por isso, há sempre a participação dos gerentes e encarregados na
condução dos encontros e há sempre a participação das lideranças nos eventos
corporativos promovidos pela companhia.
Na Figura 5 é apresentado o convite distribuído para encontro com as lideranças
comunitárias em 2019.
Figura 5 – Convite de Encontro com Lideranças Comunitárias, edição 2019 – UGR Interlagos.

Fonte: Arquivo UGR Interlagos, 2019.
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•

Palestra socioeducativa sobre o Uso Racional da Água

As Palestras Socioeducativas (Figura 6) acontecem no decorrer da execução
das obras e tem como objetivo a sensibilização dos moradores sobre a
importância dos seguintes temas: o uso racional e inteligente da água, o cuidado
com as instalações e a importância da regularização do abastecimento para a
saúde e bem-estar. Também são abordados tópicos de adimplência,
informações sobre a conta, benefícios, tarifas e ações de cidadania.
Figura 6 – Palestra Socioeducativa no Núcleo Anchieta. Na foto a técnica comunitária da UGR
Interlagos fala sobre o uso correto da infraestrutura Sabesp e consumo consciente.

Fonte: Arquivo UGR Interlagos, 2019.

No dia 26 de setembro de 2019 foi realizada uma palestra socioeducativa no
Núcleo Anchieta e a lista de presença dessa atividade pode ser verificada no
Anexo D.
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•

Entrega de material educativo – Água Legal

A Entrega de Material Educativo – Água Legal (Figuras 7 e 8) geralmente
acontece durante a Reunião de Reconhecimento, podendo se repetir durante a
etapa de assinatura do Termo de Adesão no trabalho casa a casa ou, ainda, se
a equipe contratada e a técnica comunitária julgarem necessário reforçar o
trabalho. Toda equipe social participa de um dia de mobilização com a entrega
de material educativo e cadastrando as demandas relatadas pelos moradores.
As demandas são tabuladas e tratadas.
Figuras 7 e 8 – Equipe social da contratada em campo na entrega de material educativo e
moradora do Jardim da União recebendo o material.

Fonte: Pereira, 2019.

•

Participação de lideranças em eventos corporativos

A equipe da UGR Interlagos responsável pela coordenação do Contrato prezou
pela participação de lideranças comunitárias e equipes da contratada em feiras,
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Encontros de Lideranças e visitas monitoradas. Os objetivos das ações foram:
o incentivo ao conhecimento, à qualificação profissional, à troca de
conhecimentos, de experiências e ampliação da visão de saneamento. São
eventos enriquecedores que promovem a integração e a valorização das
parcerias.

•

Eventos

Figura 9 – Equipe social da contratada de uniforme azul e à frente da esquerda para a direita
Técnica Comunitária UGR Interlagos, encarregado da contratada e o gerente Departamental
UGR Interlagos. Feira Nacional de Saneamento – FENASAN. Figura 10 – Participação de
Lideranças Comunitárias na EXPO MS 2019. Fonte: arquivo UGR Interlagos, 2019.

Fonte: Arquivo UGR Interlagos, 2019.
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o Encontro de Lideranças
Figura 11 – Encontro de lideranças comunitárias da região do Grajaú e Parelheiros em
visitação à Estação Elevatória de Esgoto Pomar em novembro de 2019.

Fonte: Arquivo UGR Interlagos, 2019.
Figura 12 – Lideranças Comunitárias da região do Grajaú e Parelheiros em visita monitorada
ao Novo Reservatório de Água Marilda. Participaram deste evento dez lideranças atendidas
pelo Programa Água Legal

Fonte: Arquivo UGR Interlagos, 2019.

28

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

o Visita Técnica à Estação de Tratamento de Esgoto – ETE ABC
Figura 13 – Comunitários SABESP MS e Lideranças comunitárias em visitação à ETE ABC.
Etapas do tratamento de Esgoto.

Fonte: Arquivo UGR Interlagos.

•

Oficinas

É por meio das oficinas que o Programa Água Legal – UGR Interlagos estimula
a participação dos moradores e capacita as lideranças comunitárias para que se
tornem novos multiplicadores. Além disso, essas ações do Trabalho Social
também possuem um direcionamento para a geração de emprego e renda.
Para o Contrato 04.916/18 – UGR Interlagos foram realizadas oficinas para os
moradores, as lideranças comunitárias e o público infantil em alguns núcleos.
Essas atividades ocorreram após a execução das ligações e foram
desenvolvidas conforme demandas de cada núcleo. A empresa contratada para
a execução das obras também foi responsável pela realização das atividades
socioambientais e sua atuação da contratada é acompanhada pelo
administrador do Contrato, o gerente do processo água e pela técnica
comunitária.
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o Oficina de Curriculum vitæ

Na busca por emprego, um currículo bem elaborado é imprescindível. Em uma
disputa por uma vaga de emprego a falta de um currículo bem elaborado pode
ser um fator decisivo na hora da escolha. A Oficina de Curriculum vitæ (Figura
14) surgiu a partir de um diagnóstico realizado pela empresa contratada no
momento da seleção dos currículos entregues para seleção da mão de obra para
atuação na área. Constatou-se que parte dos currículos estavam com
informações incompletas, desatualizadas, faltando documentos importantes e
sem os quais seria impossível contratar.
Desta forma, após diagnosticar esse problema, a contratada mapeou os núcleos
com maiores dificuldades (Núcleo União, Núcleo Anchieta e Núcleo Gaivotas) e
realizou a oficina de currículos com os moradores. A oficina consistiu em uma
explanação breve sobre a importância do currículo na hora de procurar emprego.
Cada morador ganhava uma folha com um passo a posso para estruturar o
currículo. Enquanto isso, outros da equipe social estavam a postos no
computador para auxiliar o morador a estruturar e por fim imprimir o currículo.
Figura 14 – Jessica Ximenes responsável pelo Recursos Humanos da contrata durante a
Oficina de Curriculum vitæ no Núcleo União.

Fonte: Pereira, 2019.
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O resultado da oficina foi positivo, entre participantes, dois homens e uma mulher
foram contratados. No total, 40 pessoas (23 homens e 17 mulheres entre 18 e
56 anos) concluíram a oficina com o currículo em mãos. O Contrato 04.916/18
– UGR Interlagos empregou 46 pessoas da região, sendo 12 mulheres e 34
homens na faixa etária entre 22 e 53 anos.

o Oficina de Educação Ambiental para Crianças

A Educação Ambiental auxilia a trabalhar com a comunidade o fortalecimento de
hábitos positivos na comunidade em relação aos serviços, uso racional da água,
utilização adequada da infraestrutura, importância do abastecimento regular e
pagamento da tarifa. Especialmente para o público infantil são realizadas
atividades lúdicas, como oficina de desenhos, teatro e dinâmicas com bolinhas
de sementes. Nessa oficina com as bolinhas de sementes (Figura 15) é
elaborada uma relação entre as crianças e as sementes do futuro,
confeccionando bolinhas de sementes e lançando-as na própria comunidade
como um símbolo da elaboração de um compromisso com o futuro.
No Núcleo Gaivotas o técnico comunitário utilizou este método para transmitir
conhecimento para as crianças.
A Oficina Legal consiste em trabalhar juntamente com as crianças e, por meio
do desenho e do teatro os conceitos básicos do saneamento e ao mesmo tempo
observar o entendimento que elas têm a respeito da temática água e meio
ambiente. Com o teatro da Gota Borralheira e da Gota Cristalina, o qual aborda
de maneira divertida as boas e as más atitudes de consumo e uso das
instalações do saneamento doméstico. As crianças fixam facilmente o conceito
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de economia de água e aprendem sobre a responsabilidade delas na
preservação dos recursos hídricos.
Figura 15 – Modelo de convite elaborado para a Oficina Legal. Núcleo Gaivotas.

Fonte: Pereira, 2020.

Figura 16 – Desenhos elaborados pelas crianças do Núcleo Gaivotas sobre a importância de
cuidar da água.

Fonte: Pereira, 2020.
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o Oficina Horta Legal

Está em andamento, caracterizando-se como uma ação pós-obras, o Projeto
Horta Legal, projeto de hortas orgânicas a serem implementadas em
determinados núcleos do contrato em questão. O projeto tem sido desenvolvido
pelo Contrato juntamente com a comunidade e com o apoio do Conselho de
Segurança do Jardim Mirna, Associação de Moradores do Bairro Manacá da
Serra, Centro Comunitário Sete de Setembro, Associação de Moradores Jardim
União, artistas locais, voluntários, em parceria com Cooperativa Agroecológica
Dos Produtores Rurais e de Água Limpa da Região Sul de São Paulo –
COOPERAPAS.
O projeto de hortas comunitárias é mais uma demanda solicitada pela
comunidade do Núcleo União e Três Corações. A capacitação das lideranças já
foi finalizada e as áreas de implantação e as equipes responsáveis pelas hortas
também já foram definidas.
Em virtude da pandemia da COVID-19, as atividades e reuniões com os
parceiros e a comunidade foram suspensas. As atividades de campo estão
retornando aos poucos e com todos os cuidados necessários tanto para as
equipes quanto para a comunidade.
A atividade está em andamento e tem por objetivo, capacitar algumas lideranças
em manejo de hortas orgânicas e poder utilizar o conhecimento para gerar renda
na própria comunidade.
Participaram da Oficina Horta Legal 6 lideranças, 3 funcionários da equipe
contratada, sendo que um dos funcionários também é morador de umas das
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áreas regularizadas, a técnica comunitária da UGR e um membros do grupo de
Responsabilidade Socioambiental da UGR Interlagos.
Figura 17 – Lideranças do Núcleo União e Três Corações na horta do Sitio Nossa Vida
aprendendo técnicas de manejo em hortas orgânicas.

Fonte: Pereira, 2019.

No Quadro 2 são apresentadas outras ações realizadas nos núcleos do
Contrato 04.916/18 – UGR Interlagos.
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Quadro 2 – Ações socioambientais realizadas nos núcleos do Contrato 04.916/18 – UGR Interlagos.

Demanda

Ligação de
água

Cavalete
vazando

Reforma
da Praça
do Jardim
Sete de
Setembro

Data do
acatamento

Endereço

16/08/2019

Comunidade
Gaivotas- Rua
Marcos Rogério,
21 - Grajaú

27/10/2019

Núcleo Anchieta
- Rua Alziro
Pinheiro
Magalhães,
587- Grajaú

28/10/2019

Avenida Carlos
Alberto Bastos
Machado, 1120

Solicitante
/ contato

Tratativa acatada

Vistoria in loco;
Orientações sociais;
Entrega de folheto
Água Legal

Anderson
Oliveira

Liderança
do bairro

Vistoria in loco para
conserto de cavalete

Verificar viabilidade
junto à empresa
contratada, à
SABESP e aos
órgãos públicos
competentes

Prazo para
atendimento

7 dias úteis

24 horas

Sem
previsão

Data de
encerramento

Observações do
solicitante

Parecer final

17/08/19

Quando a equipe
passou eu ainda
estava construindo.
Só agora finalizei as
obras e solicito a
ligação de água.

Ligação de
água
executada

27/10/19

Após a instalação da
parte interna o
cavalete começou a
vazar

Vazamento
solucionado

01/07/20

O local é bastaste
frequentado pela
terceira idade para a
prática de exercícios
físicos e as crianças
também utilizam
muito o local para
brincar ...só que a
praça está
sucateada e há
riscos de acidentes
em pontas de ferros
calçadas quebradas.

Praça em
processo de
revitalização.
Calendário
afetado
devido à
pandemia
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Demanda

Falta água
toda noite

Data do
acatamento

13/11/2019

Endereço

Rua Elmo
Correia, 51

Solicitante
/ contato

Genivaldo

Tratativa acatada

Explicar demanda de
gestão noturna de
perdas

Prazo para
atendimento

24 hs

Data de
encerramento

01/06/19

Observações do
solicitante

Parecer final

Toda noite, por volta
de 20h a água
acabava.

Cliente foi
orientação
sobre a
questão da
gestão
noturna da
pressão e
sobre a
necessidade
de
providenciar
uma
reservação.

Fonte: Autoria própria, 2020.
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6. RESULTADOS

O Índice de Perdas da Distribuição Total – IPDT ao qual tem impacto direto em
função das ligações clandestinas, consumo zero e inativas em janeiro de 2017
era de 264 l/lig/dia. Entre os objetivos do Programa Água Legal está a redução
dessas perdas nas áreas beneficiárias do programa, tanto que o resultado deste
índice, após 3 lotes contratados, é 232 l/lig/dia.
Importante destacar a melhoria significativa do Volume Medido - VM nos núcleos
atendidos desde a implantação do 1º Lote em Out/2015, pois o Índice de Águas
não comercializadas – IANC tem tendência de queda a cada ano, ou seja, quanto
menor melhor o resultado, demonstrando eficiência, assertividade e controle das
ações (vide Figura 18).
Figura 18 – Índice de Água Não Comercializada de 2015 a 2020.

Índice de Água não Comercializada - IANC
2015

2016

2017

2018

2019

2020

48,55
48,01
47,00
46,21
44,63
43,81

Resultado
Fonte: Controle On Line de Perdas – COP.

O volume recuperado no lote 3 foi expressivo chegando a ultrapassar 140% na
média dos valores apurados até o momento, do escopo mínimo estabelecido em
contrato (vide Figura 19).
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Figura 19 – Comparativo de meta e volume medido apurado.

Fonte: Relatório Gerencial UGR.

Quanto às questões socioambientais, com o Contrato 04.916/18 – UGR
Interlagos foi possível deixar um legado social importante para os núcleos
atendidos, tanto na parte das ações desenvolvidos, quanto no incentivo às
iniciativas da comunidade e das lideranças. As redes de parcerias foram
ampliadas e fortalecidas tendo como reflexo o bom trabalho desenvolvido, as
homenagens recebidas em forma de faixas e placas de agradecimento. Além
disso o contrato priorizou a contratação de mão de obra local. Sempre é possível
superar as metas de trabalho e juntos trabalhar no caminho da universalização
do saneamento e do acesso a água potável.
E, por fim, o Programa Água Legal implementado através do Contrato 04.916/18
– UGR Interlagos contribuiu para o aumento da disponibilidade hídrica em 20
núcleos de alta vulnerabilidade social situados em sua área de abrangência,
através da implantação de redes e regularização domiciliares de abastecimento
e água.
O presente contrato superou todas as metas estabelecidas no escopo inicial,
cumpriu os objetivos que norteiam o trabalho socioambiental estabelecidos no
Marco do Saneamento Sustentável e Inclusivo, assim como os objetivos gerais
do Programa Água Legal.
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7. PLANO DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS – PROGRAMA ÁGUA LEGAL
BANCO MUNDIAL
O Trabalho Social posterior às obras visa à sustentabilidade do conjunto dos
objetivos do Programa, desde o propósito de seguir em direção à universalização
da prestação dos serviços, passando pela manutenção de condições comerciais
de adimplência por parte das novas famílias usuárias, até a preservação da
racionalidade do sistema comercial da Sabesp (SABESP, 2018a, p.40)

Trabalho Social em tempos de pandemia da COVID-19
No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde – OMS declarou
a COVID-19 como uma pandemia. As medidas de combate contra essa doença
causada pelo novo coronavírus incluem lavar com frequência as mãos com água
e sabão ou álcool em gel, cobrir a boca com o antebraço ao tossir ou espirrar,
utilizar máscara ao sair de casa e a suspensão de atividades presenciais para
serviços não essenciais (OPAS, 2020; MORAES, 2020).
As obras e os serviços de saneamento, bem como as atividades de trabalho
social, são exemplos de serviços que devem continuar sendo realizados no
cenário atual, porém seguindo todas as recomendações para evitar
aglomerações.
Diante desse contexto, as atividades de Trabalho Social serão adaptadas ao
distanciamento social. Ainda assim, faz-se necessário registro fotográfico de
todas atividades, bem o registro de lista de presença. Para as ações realizadas
virtualmente, o registro será feito com captura de tela durante a atividade. A lista
de presença deverá ser conferida no momento de autorizar o acesso à sala
virtual das atividades e reuniões.
Para as distribuições de material educativo físico e etc., e caso haja a
necessidade de alguma visita para cadastramento de novos clientes, deve ser
dada atenção para a obrigatoriedade da utilização de máscaras e a higienização
frequente das mãos com água e sabão ou álcool 70°. Recomenda-se também
o uso de face shield e luvas.
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Para manter a aproximação com a comunidade e suas lideranças a UGR
Interlagos em parceria com a Unidade de Negócio Sul - MS está programando
as seguintes ações socioambientais:
•

Visita virtual aos Laboratórios do Controle Sanitário Sul;

•

Reunião Virtual de Alinhamento com as Comunidades;

•

Oficina Virtual de Composteira;

•

Palestra Virtual Sobre os ODS;

•

Oficina Virtual de Tsuru;

•

Oficina Virtual de Curriculum vitæ;

•

Oficina Virtual de horta vertical e para pequenos espaços; e

•

Distribuição de material educativo digital.

Visita virtual aos Laboratórios do Controle Sanitário Sul
As lideranças comunitárias terão a oportunidade de visitar virtualmente os
laboratórios do Controle Sanitário Sul e conhecer um pouco do trabalho da
SABESP para garantir a qualidade da água chega até às residências.
Público-alvo – lideranças comunitárias atendidas pelo Água Legal na MS.
Duração: 1h30min - apresentação e espaço para dúvidas.
Parceria com Controle Sanitário Sul MS e MA.

Reunião Virtual de Alinhamento com as Comunidades
A técnica comunitária e as lideranças da UGR Interlagos abrirão um espaço
virtual para as lideranças comunitárias possam trazer suas dúvidas, sugestões
e um feedback sobre a implantação do programa. A reunião será importante para
monitorar o grau de satisfação da população e sanar alguma dúvida e ou
demanda das lideranças.
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Público-alvo – lideranças comunitárias atendidas pelo Água Legal UGR
Interlagos.
Duração – 1h30min
Parceria – técnica comunitária e lideranças UGR Interlagos

Oficina Virtual de Composteira
Seguindo as referências de temas norteadores para as atividades sociais do
Manual de Orientação Social (SABESP, 2018, p. 244), será realizada uma oficina
virtual de compostagem para trabalhar o tema do descarte adequado de resíduos
domiciliares.
Público-alvo – lideranças comunitárias atendida pelo Água Legal na MS.
Duração – 1h30min.
Parceria – UGR Billings e UGR Interlagos.

Palestra Virtual Sobre os ODS
Os “Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis - ODS”, um dos eixos
orientadores do MGSA, definidos no Pacto Global da Organização Nações
Unidas - ONU, do qual a SABESP é signatária, e que estabelece diretrizes para
a busca da superação das desigualdades no mundo, mediante desenvolvimento
com sustentabilidade (SABESP, 2018, p. 242).
Será realizada novamente a Live sobre os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentáveis – ODS para mostrar para a população uma abordagem geral e o
compromisso do Programa Água Legal com o atingimento de algumas metas do
desenvolvimento sustentável.
Público-alvo – lideranças comunitárias atendidas pelo Água Legal na MS.
Duração – 1h30min.
Parceria – técnica comunitária e lideranças da UGR Interlagos.

41

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Oficina Virtual de Tsuru
O tsuru é considerado o pássaro mais velho do mundo pela mitologia japonesa,
com uma expectativa de vida de 1.000 anos. Por isso ele é símbolo de juventude,
saúde e longevidade. Unindo essa simbologia à arte de dobrar papel (origami),
há uma lenda de que quanto mais origamis uma pessoa que está hospitalizada
fizer, mais rápida é a sua recuperação. Por isso, visitantes, amigos e parentes
que visitam pessoas nos hospitais costumam oferecer papeis para fazer origami
de tsuru (MUNDO-NIPO, 2012).
Outra lenda existente no Japão é a de que a pessoa que faz 1.000 origamis de
tsuru terá seu pedido realizado. Essa lenda foi reforçada pela história de Sadako
Sasaki, uma menininha que tinha 2 anos de idade quando foi lançada a bomba
atômica em Hiroshima, 5 de agosto de 1945. Sadako sobreviveu a esse
acontecimento, mas em sua fuga teve contato com uma chuva radioativa e essa
exposição lhe trouxe como consequência uma leucemia (MUNDO-NIPO, 2012).
Em agosto de 1955, Sadako foi internada e sua melhor amiga lhe contou a lenda
dos 1.000 tsurus em uma visita ao hospital. Diante dessa lenda, Sadako decidiu
dobrar 1.000 tsurus com a esperança de que lhe fosse concedida a sua cura,
mas em um determinado momento a menina entendeu que sua doença foi
consequência da guerra. Por isso ela passou a desejar a paz para toda a
humanidade, acima de sua cura (CAÇADORES DE LENDAS, 2013).
Por atualmente ser um período de pandemia, a proposta da atividade é que
inspirados e inspiradas pela lenda dos 1.000 tsurus, será realiza uma oficina de
origami para passar uma mensagem de paz e esperança para comunidade.
Público-alvo – Lideranças comunitárias atendidas pelo Água Legal MS e seus
filhos.
Duração 01h30min.
Parceria UGR Interlagos e Planejamento Técnico Sul SABESP.
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Oficina Virtual de Curriculum vitæ
Aproveitando a demanda da comunidade para a necessidade elaborar
adequadamente um Curriculum vitæ, será realizada uma oficina virtual de
elaboração deste documento. A ideia é que seja produzido também material
digital que possa ser disponibilizado pelas lideranças para a comunidade, caso
seu acesso à internet seja limitado.
Público-alvo – lideranças comunitárias atendidas pelo Água Legal MS.
Duração 01h30min.
Parceria – UGR Interlagos Recursos Humanos Sul SABESP.

Oficina Virtual de horta vertical e para pequenos espaços
A ideia da oficina é oferecer dicas simples para que as lideranças possam
replicar para suas comunidades, para que as pessoas possam produzir alguns
alimentos em suas residências aproveitando inclusive talos e sementes dos
alimentos que consomem.
Público-alvo – lideranças comunitárias atendidas pelo Água Legal MS.
Duração: 01h30min
Parceria – UGR Interlagos e Hortas Comunitárias MA SABESP.

Distribuição de material educativo digital
A Superintendência de Comunicação – PC vem produzindo materiais educativos
digitais para divulgação nas redes sociais.
Até o momento, foram produzidos em parceria com a Maurício de Sousa
Produções dois vídeos e 12 tirinhas com a Turma da Mônica. Foram produzidos
também vídeos com o Ciência em Show.
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O técnico comunitário deverá divulgar o material para as lideranças
comunitárias. É necessário recomendar às lideranças comunitárias que este
material seja divulgado entre suas comunidades, se possível informar.
Para todas as oficinas e atividades virtuais será produzido um material
informativo digital que que possa ser divulgado para a parcel da comunidade que
não possui pacote de internet que permita acompanhar as atividades virtuais.
É importante destacar que todo material distribuído para a comunidade deve
estar em consonância com a Comunicação Corporativa SABESP.
Público-alvo – Lideranças comunitárias
Parceria – Unidade Sul - MS e Comunicação corporativa SABESP - PC

No Quadro 3 é apresentado um cronograma para execução das ações
socioambientais virtuais programadas. Vale ressaltar que a programação pode
sofrer alterações.
Quadro 3 – Cronograma de Ações Socioambientais Virtuais Acompanhamento Programa Água
Legal – UGR Interlagos.
Cronograma Ações Socioambientais - Virtuais Acompanhamento Programa Água
Legal - UGR Interlagos

Atividade

set/20

out/20

nov/20

dez/20

Distribuição de material educativo digital
Reunião Virtual de Alinhamento com as
Comunidades
Visita Virtual aos Laboratórios do Controle
Sanitário Sul
Oficina Virtual de Composteira
Palestra Virtual Sobre os ODS
Oficina Virtual de Tsuru
Oficina Virtual de Curriculum vitæ
Oficina Virtual de Horta Vertical e para Pequenos
Espaços
Fonte: Elaboração própria, 2020.
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ANEXOS
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ANEXO A – OFÍCIO PROTOCOLADO JUNTO À SUBPREFEITURA DE
CAPELA DO SOCORRO
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Fonte: Arquivo UGR Interlagos, 2019.
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ANEXO B – CARTA RESPOSTA

Fonte: Arquivo UGR Interlagos, 2019.
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ANEXO C – RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE METAS DO CONTRATO DE PERFORMANCE 04.916/18 – UGR
INTERLAGOS (JUL/2020)
UGR IN L3 = Contrato: 04.916/18 – Valor: R$5.650.000,00 - Empresa: Enorsul + Vitalux - AS: 13/03/19 - UGR Interlagos
Administrador: Richard - Meta: 38.280 m³/mês
Implantação do Escopo 12 meses
Escopo
Mês 1 Mês 2
Mês 3
Mês 4
Mês 5
Mês 6
Mês 7
Mês 8
Mês 9
Mês 10
Mês 11
Mês 12
abr/19 mai/19 jun/19
jul/19
ago/19
set/19
out/19
nov/19
dez/19
jan/20
fev/20
mar/20
Regularização: 3.000
0
302
501
749
1023
1309
1693
1795
1797
1926
2520
2601
Inativas: 500
0
8
12
14
15
18
25
66
111
211
315
374
Consumo zero: 300
0
2
2
2
5
12
25
25
30
43
265
266
Ligações de esgoto: 600
0
1
58
75
261
344
383
384
384
388
388
412
META M³/RGI: 8,70
VOLUME REALIZADO
4,73
5,64
8,74
7,64
8,96
9,83
9,17
8,23
12,57
9,89
9,58
M³/RGI (TOTAL)
VOLUME REALIZADO
M³/RGI (SOMENTE RGI´S
4,81
5,63
8,75
7,64
9,78
9,84
9,19
8,26
12,61
9,91
9,61
COM FATURAMENTO
COMPLETO - 30 DIAS)
VOLUME REALIZADO
M³/RGI (DESCONTANDO
19,22
11,87
13,30
10,71
11,28
11,92
11,11
10,17
15,16
12,45
11,75
OS RGI´S COM
CONSUMO 0)
% em relação a meta de
54,35% 64,81% 100,48% 87,83% 102,98% 112,96% 105,41% 94,56% 144,43% 113,69% 110,10%
8,70
VOLUME REALIZADO
1.480
3.231
7.343
9.964
15.078
20.893
20.817
19.103
32.269
34.501
34.991
M³/Mês
% em relação ao volume
3,87% 8,44% 19,18% 26,03%
39,39%
54,58%
54,38% 49,90%
84,30%
90,13% 91,41%
de 38.280m³/mês
Observação
RGIs Totais: 5317
Fonte: Painel de Bordo MS, 2020.
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UGR IN L3 = Contrato: 04.916/18 - Valor: R$5.650.000,00 - Empresa: Enorsul + Vitalux - AS: 13/03/19 - UGR Interlagos
Administrador: Richard - Meta: 38.280 m³/mês
Apuração da Performance 18 meses
Escopo
Mês 13
Mês 14
Mês 15
Mês 16
Mês 17 a 30
abr/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20 a set/21
Regularização: 3.000
3168
3570
3626
3663
Inativas: 500
507
514
518
527
Consumo zero: 300
342
343
351
352
Ligações de esgoto: 600
666
807
822
820
META M³/RGI: 8,70
VOLUME REALIZADO M³/RGI (TOTAL)
11,00
11,96
10,08
9,83
VOLUME REALIZADO M³/RGI (SOMENTE RGI´S COM
11,42
11,99
10,10
9,85
FATURAMENTO COMPLETO - 30 DIAS)
VOLUME REALIZADO M³/RGI (DESCONTANDO OS
13,29
14,07
11,82
9,82
RGI´S COM CONSUMO 0)
% em relação a meta de 8,70
126,45%
137,50%
115,88%
112,95%
VOLUME REALIZADO M³/Mês
51.518
62.614
53.603
52.690
% em relação ao volume de 38.280m³/mês
134,58%
163,57%
140,03%
137,64%
Observação
RGIs Totais: 0
Fonte: Painel de Bordo MS, 2020.
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ANEXO D – LISTA DE PRESENÇA: REUNIÃO DE RECONHECIMENTO NO
NÚCLEO UNIÃO

Fonte: Arquivo UGR Interlagos, 2019.
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ANEXO E – LISTA DE PRESENÇA: PALESTRA NO NÚCLEO ANCHIETA

Fonte: Arquivo UGR Interlagos, 2019.
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