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GS iNIMA Samar

GS Inima Samar fará
videoconferência para
apresentar as inovações e
investimentos
Primeira Webinar terá como tema “Segurança no abastecimento de água em
Araçatuba”; participação é gratuita

Da Redação - Hojemais Araçatuba
 14/08/20 às 10h37 
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A GS Inima Samar, responsável pelo abastecimento
de água em Araçatuba (SP), realizará neste mês de
agosto, uma videoconferência para apresentar as
inovações e investimentos feitos pela concessionária
desde que assumiu os serviços.

Essa primeira Webinar terá como tema “Segurança
no abastecimento de água em Araçatuba” e será
uma oportunidade para a população conhecer o que
leva Araçatuba a estar no ranking das melhores
cidades saneadas do Brasil.

O evento será dia 27, tendo como palestrantes o
diretor técnico da GS Inima Samar, Rondinaldo de
Lima; o comissário geral da Agência Reguladora

A SAMAR – Soluções
Ambientais de Araçatuba é uma
empresa criada com o
propósito específico de prestar
serviços deabastecimento de
água e esgotamento sanitário
para a população de Araçatuba
com eficiência, qualidade e
soluções sustentáveis.

Endereço 
Av. Baguaçu, 1530 - Parque
Baguaçu - Araçatuba

Araçatuba está no ranking das melhores cidades saneadas do

Brasil (Foto: Divulgação)
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Daea, Márcio Saito; o diretor regional do Daee (Departamento de Água e Esgoto do Estado de São Paulo) e
governador honorário do Conselho Mundial da Água, Lupércio Ziroldo Antonio; e o diretor de Relações
Institucionais e Sustentabilidade da GS Inima Brasil, Roberto Muniz. ?

Conteúdo

Eles apresentarão a trajetória do saneamento na cidade de Araçatuba e farão um diagnóstico sobre a real
situação dos recursos hídricos existentes.

Também serão abordados os principais riscos à segurança e proteção do sistema de abastecimento e as ações
que estão sendo realizadas para a construção para o futuro.

Nova ETA

A Webinar marca o início de uma das maiores obras já realizadas no saneamento em Araçatuba: a construção
da ETA 4 (Estação de Tratamento de Água).

Com investimento de R$ 34 milhões, ela beneficiará mais de 100 mil habitantes e está sendo construída no
complexo Baguaçu, onde já existem as ETAs 1 e 2.

A entrega da nova estação é prevista para 2022 e as unidades 1 e 2 serão mantidas como backup, para
assegurar a redundância do sistema em caso de necessidade de manutenções preventivas nas novas
instalações.

Além da segurança e garantia no tratamento e distribuição de água para mais de 50% da população da
cidade, o investimento trará benefícios para o meio ambiente, como eficiência energética e redução
significativa das perdas nos processos de tratamento e distribuição.

Como participar

O evento é gratuito e indicado para o público em geral. Para participar é necessário fazer a inscrição online no
site www.samar.eco.br .

Todos os participantes receberão certificado de participação e terão acesso a um e-book sobre o tema
apresentado no evento.

CLIQUE AQUI E INCREVA-SE

 
Canais de Atendimento
Telefônico: 0800-770 22 95 
WhatsApp: (18) 98202-0240 
Samar na Linha: (18) 3637-
4400

Horários 
Atendimento de segunda a
sexta-feira, das 8:30 às 16:30,
exceto sábado, domingo e
feriado

 MAIS DE GS INIMA SAMAR

SAMAR SAMAR SAMAR
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VEJA TODAS DE GS INIMA SAMAR

Estrada Nametala
Rezek será
interditada em…

 12/02/21 às 16h37  


GS Inima Samar tem
2 manutenções
agendadas para o…

 25/01/21 às 14h35  


Pias Solidárias já
atenderam mais de
120 mil pessoas

 25/12/20 às 14h50  


GS Inima Samar
realiza novo plantão
de atendimento…

SAMAR

 15/12/20 às 14h00  


ETA Tietê conquista
as certi�cações ISOs
9001, 45001 e…

SAMAR

 11/12/20 às 10h41  


GS Inima Samar
premia projetos e
ideias de…

SAMAR

 03/12/20 às 16h30  
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