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Informativo AGESAN
“ O município é o nosso parceiro”

Municípios
Fiscalizados
durante o mês de
março
 7 de março em Balneário
de Gaivota
 12 de março em Ponte Alta
 14 de março em Jaborá
 15 de março em
Catanduvas
 20 de março em Balneário
Camboriú
 20 de março em Jaraguá
do Sul em participação da
Oficina de Resíduos Sólidos
 27 de março em Xaxim
 28 de março em Vargem
Bonita

Ouvidoria AGESAN
Desde sua criação contamos
com o serviço de
atendimento aos usuários e a
sociedade em geral, a
Ouvidoria. O objetivo deste
serviço é atender as
reclamações e solicitações
dos usuários, identificar e
procurar solucionar os
problemas, fazendo a
mediação entre usuário e
Prestadoras de Serviços.
Contatos: 0800 6448 500 –
(48) 3665-4350 ou pelo email
ouvidoria@agesan.sc.gov.br

AGESAN fez coleta e análise de água nos
municípios de Biguaçu e Santo Amaro
No dia 19 de março a equipe de fiscalização da Agência de
Saneamento do Estado junto com o Laboratório contratado e CASAN
realizaram a coleta e análise da qualidade da água nos municípios de
Santo Amaro da Imperatriz e Biguaçu.
As amostras foram coletadas nos pontos de captação de água bruta
e na saída das Estações de Tratamento de Água de cada cidade. Em
Santo Amaro da Imperatriz destaca-se que a ETA fornece água
tratada para região da Grande Florianópolis.
Os parâmetros da água analisados foram: Escherichia Coli,
Coliformes Totais, turbidez, cloro residual (excetuando a captação),
pH, cor, cloretos, alumínio, manganês, fluoretos, ferro e nitratos. O
resultado das análises dos municípios será
divulgado no próximo boletim informativo,
devido ao prazo de cumprimento do resultado.
A finalidade e importância de fazer a
fiscalização da qualidade da água nas cidades
conveniadas é monitorar a condição e
propriedade da água fornecida pelas
Prestadoras de Serviços, para assim avaliar a integridade do sistema
de distribuição, podendo orientar os responsáveis pelo fornecimento
de água para tomar, se necessário, medidas de prevenção, como
proteção de mananciais, melhorias do tratamento e manutenção do
sistema.

Encontro de Capacitação sobre
Saneamento Básico para o mês de Abril
Para o próximo mês – Abril, a AGESAN promoverá um Encontro de
Capacitação de Serviços de Saneamento Básico.
O Encontro de Capacitação de Serviços de Saneamento Básico tem
como objetivo apresentar as estruturas de regulação nos municípios de Santa
Catarina e melhorias na qualidade de serviços de Saneamento Básico. O
evento será realizado das dez Regiões Hidrográficas de Santa Catarina:
Extremo Oeste; Meio Oeste; Vale do Rio do Peixe; Planalto de Lages;
Planalto de Canoinhas; Baixada Norte; Vale do Itajaí; Litoral Centro; Sul
Catarinense e Extremo Sul.
Nestas localidades serão apresentadas
informações através de palestras de especialistas sobre os problemas e
prováveis soluções que caminhem na direção da melhoria na qualidade dos
serviços de saneamento básico e, também diagnosticar questões locais e

Curiosidades
- Segundo a Associação
Brasileira de Resíduos Sólidos
e Limpeza Pública (ABLP) são
necessários 448 aterros
sanitários para acabar com
os lixões no Brasil.
- A Pesquisa Nacional de
Saneamento Básico (PNSB)
revela ainda que 12 milhões
de domicílios no País não têm
acesso à rede geral de
abastecimento de água.

propor soluções objetivas, com a participação de gestores públicos e
representantes da sociedade civil organizada induzindo
assim a formação de replicadores.
A finalidade é atingir os seguintes públicos alvos:
Técnicos e Servidores Municipais e Estaduais na área
de saneamento básico, meio ambiente, planejamento e
urbanismo, servidores da EPAGRI e Vigilância
Sanitária, Entidades e Fundações Públicas, Sociedade
Civil, Líderes comunitários e Associações municipais;
Serviços de abastecimento de água potável, Serviços de esgotamento
sanitário, Serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, Serviços
de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e Regulação e fiscalização
dos Serviços de Saneamento Básico serão os temas em palestras e debates a
fim de ser discutidos entre os convidados e palestrantes.
O primeiro Encontro acontecerá no dia 3 de abril, para os municípios da
Grande Florianópolis, na Sede da AEMFLO/CDL em São José, às 9 horas.
As inscrições serão gratuitas e limitadas de acordo com as vagas
disponíveis, e podem ser feitas pelo e-mail agesan@agesan.sc.gov.br ou pelo
telefone: (48) 3665-4350, com Ana Paula ou Luciana. Mais informações pelo
site www.agesan.sc.gov.br.

Expediente
Diretor Geral – Sérgio
Grando
Diretor de Regulação e
Fsicalização – Silvio César
Rosa
Diretor Administrativo –
Içuriti Pereira
Diretor Institucional – Ari
Vequi
Diretor Jurídico – Marco
Antônio Azambuja
Assessoria de Imprensa –
Karin Walli

Contato
www.agesan.sc.gov.br
agesan@agesan.sc.gov.br
(48) 3665-4350

Artigo: Dia Mundial da ÁGUA
Pelo Diretor Geral Sérgio Grando
Cada vez é mais raro e escasso encontrar água com facilidade de forma
natural e limpa. Aproximadamente trinta países enfrentam escassez absoluta
de água.
O Brasil impressiona o mundo pela quantidade e qualidade dos produtos que
exporta. Na lista oficial de produtos exportados pelo Brasil não aparece a água,
mas no setor siderúrgico, por exemplo, para cada tonelada de aço produzida
são necessários 15 mil litros de água; para cada quilo de frango são 2 mil litros
de água, e assim vamos descobrindo com quantos litros de água se faz a
economia de um país. Para fazer um quilo de pão gasta-se um metro cúbico de
água (mil litros de água); um boi de três anos consome 100 mil litros de água,
levando em conta o capim e a ração que ingere. Essa água é chamada água
virtual, e é o que garante o bom desempenho do Brasil na balança comercial.
A poluição das águas custa caro ao Brasil, gera prejuízos para a Indústria, o
Turismo, a Pesca e outros setores importantes da economia. Mas, o maior
problema é a água contaminada que mata aproximadamente cinquenta
pessoas por dia por falta de saneamento básico.
Água é vida. Que sirva de reflexão para aumentarmos a nossa consciência o
quanto é importante a água doce e limpa. Dia 22 de março, Dia Mundial da
Água, vamos preservar e fazer dela um patrimônio do planeta.

karinwalli@agesan.sc.gov.br
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