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Sintaema visita ETE da Odebrecht em Blumenau 
No final de dezembro, o SINTAEMA foi con-

vidado pela ODEBRECHT AMBIENTAL a fazer 
uma visita em suas instalações na cidade de 
Blumenau.  

Os dirigentes Américo dos Santos, Meark 
Batista e Marcos Santos, estiveram na oportu-
nidade representando o Sintaema. Foram rece-
bidos pelo Diretor Operacional, Cleber Renato 
da Silva, que informou sobre o contrato assina-
do em 2010, para a gestão dos serviços com o 
município de Blumenau, por um período de 35 
anos, com a finalizade de coletar e tratar esgoto 
sanitário, e que a cada ano a empresa vem in-
tensificando os investimentos no setor. 

Segundo Cleber Renato da Silva, quando a 
Odebrecht iniciou as atividades em 2010, a ci-
dade tinha menos de 5% de esgoto tratado e 
hoje, após quatro anos, já chega a aproxima-
damente 26% de cobertura. Neste período a 
empresa ampliou a antiga estação que fica no 
bairro Garcia e construiu uma segunda estação 
no bairro da Fortaleza.

Também há na estação da Fortaleza um 
pequeno modelo de como fazer a instalação 
domiciliar de esgoto conectando-a a da Ode-
brecht na rua. Cleber também salientou que a 
maioria das donas de casa de Blumenau, que 
estão realizando novas ligações ou readequan-
do as antigas, fazem visitas à estação para ver 
o modelo de instalação e saber como proceder 
na sua casa. 

Modelo de como fazer a instalação domiciliar. 

Portanto, a nosso ver, o sistema que está 
sendo implantado em Blumenau, vem de en-
contro aquilo que sempre defendemos, que é  
o de garantir mais qualidade de vida as pesso-
as. Esperamos que a Odebrecht CUMPRA até o 
final de seu contrato esta grande responsabili-
dade assumida, gerando mais saúde a popula-
ção. 

Além dos sistemas, os trabalhadores deve-
rão ter as condições necessárias para prestar 
os serviços de forma eficiente, com equipa-
mentos adequados, ferramentas, EPI’s e, evi-
dentemente, salários dignos para atender as 
suas necessidades.

Para o Sintaema foi muito importante esta 
visita e devemos, também, continuar com a 
prática de conhecer todos os ambientes de tra-
balho da Odebrecht Ambiental.  

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
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