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Sanesul na vanguarda do saneamento
Vinculada ao Governo do Estado, a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) está
presente na vida de 1,7 milhão de sul-mato-grossenses em 68 municípios, distribuindo cerca de
11 bilhões de litros de água tratada por mês. Está entre as melhores empresas de saneamento do país
e se prepara para universalizar o serviço de esgotamento sanitário.

Estação de Captação de Água no
Rio Paraguai, em Corumbá-MS.

H

á 42 anos, a Sanesul iniciou as operações com
o fornecimento de água potável, promovendo saúde e
qualidade de vida para as famílias sul-mato-grossenses
até alcançar a universalização
do serviço. Seu compromisso
é com a boa gestão dos recursos hídricos e a qualidade no
atendimento, investindo em
tecnologia e na modernização
das operações.
A Sanesul está adaptada às
regras da Lei das Estatais,
adotando boas práticas de
gestão e governança pública. Criou ferramentas que dão
suporte para atingir as metas e
aprimorou os seus processos
de administração, tornando-os
cada vez mais transparentes,
eficientes e assertivos. As práticas de governança e compliance estão incorporadas na
sua estrutura administrativa,
características que a posicionaram entre as 10 melhores
empresas de saneamento do
país.
Nos últimos dois anos, a
companhia bateu recorde de
investimentos e, com ações
estratégicas, ampliou o sistema de esgotamento sanitário,
elevando a cobertura do serviço para 55% da população
atendida.

Determinada a alcançar a
universalização da coleta e
tratamento do esgoto doméstico, e assim garantir o
cumprimento e manutenção
das metas do Marco Legal do
Saneamento, a Sanesul optou
por uma decisão inédita em
Mato Grosso do Sul. Encontrou na PPP – Parceria Público
Privada um modelo de gestão
que antecipa investimentos
privados para obras de esgotamento nos municípios em
que opera.
“Com a PPP, nosso objetivo
é acelerar as obras em todos
os locais atendidos pela Sanesul. A meta é universalizar
o sistema de esgotamento sanitário em até 10 anos e fazer
com que o Mato Grosso do Sul
seja o primeiro a atingir a totalidade dos serviços de saneamento no Brasil. Nossa missão é garantir mais qualidade
de vida e saúde para a população do nosso Estado”, afirma
Eduardo Riedel, Secretário de
Infraestrutura e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul.
A Sanesul se destaca pelo
seu desempenho econômico
e preservação ambiental, sendo a primeira em crescimento
sustentável, estando entre as
melhores empresas do país,
segundo o Valor Econômico.

“A Sanesul sabe do importante papel econômico, social
e ambiental que desempenha.
Além de gerar empregos, entregamos serviços que melhoram o dia a dia e a saúde
das pessoas. Tudo isso vem
acompanhado da preservação do meio ambiente, da
promoção à educação ambiental e mobilização social.
Hoje, a Sanesul é uma companhia sólida, bem estruturada,
com estratégias de negócios
bem-sucedidos e comprometidos com a nova cultura de
transparência e integridade

Estação de Tratamento de
Esgoto em Porto Murtinho-MS.

conforme o marco regulatório. Agora, vamos em busca
de novos mercados e, assim,
levar mais qualidade de vida
e saúde para o maior número
de pessoas”, comenta Walter
Carneiro Jr., Diretor-Presidente da Sanesul.
Respeito, segurança, valorização humana, sustentabilidade, qualidade e regularidade nos serviços prestados,
são valores da Sanesul para
garantir a qualidade de vida e
o bem-estar da população de
hoje e das futuras gerações
em Mato Grosso do Sul.

