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Diferença 
que você 
vê no seu 
dia a dia



Graças ao trabalho constante 
e consciente do SAESA, São 
Caetano está em primeiro 
lugar no Brasil no quesito 
saneamento básico. Com a 
modernidade dos serviços, hoje, 
a autarquia realiza diversos 
trabalhos importantes para 
o Município.

A seguir, confira tudo sobre 
as ações realizadas.
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Você sabe qual é a importância 
da coleta seletiva para a nossa 
cidade? Reduzir os impactos 
ambientais! 

Quando separamos o lixo 
otimizamos seu processo de 
destinação e, consequentemente, 
diminuímos as chances 
de impactos nocivos para
a saúde do planeta.

Coleta Seletiva

Reciclar 
é respeitar!

voltar para o índice



Cuidar do solo e sua nutrição, das podas de 
árvore e jardinagem, são condições essenciais 
para a manutenção perfeita do espaço verde. 
As áreas verdes protegem a saúde, equilibram 
o clima e a purificação do ar. Além disso, retém 
as águas das chuvas, minimizando os danos 
causados pelas enchentes.

O SAESA é responsável por gerenciar e manter 
essas áreas, mas também é dever da população 
contribuir com sua conservação, afinal, elas 
beneficiam a todos.Preserve a 

nossa natureza

Jardinagem

voltar para o índice



O SAESA  tem o compromisso de garantir melhor 
qualidade de vida para a população e por isso, 
mantém a cidade sempre limpa.  A criação do 
Programa de Modernização da Limpeza Pública 
possibilitou São Caetano ter uma estrutura que 
muitos países desenvolvidos ainda não possuem. 

Como por exemplo, a implantação do sistema de 
acondicionamento de resíduos sólidos em container 
soterrado e dos iglus de coleta seletiva, que chamam 
a atenção da população para o descarte correto de 
materiais recicláveis.

Cidade referência 
em saneamento 
básico.

Limpeza Pública
voltar para o índice



O SAESA realiza ações de combate 
à covid-19 na cidade de forma 
constante. Uma delas é a sanitização, 
à base de cloro, em todos os bairros. 

Os caminhões-pipa percorrem 
diariamente os pontos de maior 
circulação, corredores comerciais, 
vias públicas e no entorno dos 
equipamentos de saúde.

Se puder, 
fique em casa!

Sanitização

voltar para o índice



A água do nosso planeta está 
acabando. Por isso, alternativas 
devem ser criadas para um melhor 
aproveitamento desse bem natural. 
Você sabe o que é a água de reúso? 
É toda água que já foi utilizada em 
residências, indústrias e agricultura 
e, após passar por um tratamento 
específico, volta a ter qualidade para 
diferentes usos, como geração de 
energia, limpeza de ruas 
e praças e muito mais! 

Economia
para a cidadeÁgua de Reúso

voltar para o índice



Com o intuito de chamar a atenção da 
população para esse hábito essencial 
hoje em dia e conter a disseminação 
da covid-19, o SAESA, em parceria com 
a Prefeitura, instalou as Estações de 
Higienização nos principais pontos 
de circulação de São Caetano. 

Cada Estação de Higienização contém 
um passo a passo de como lavar as mãos 
de forma correta.

Estações de Higienização

Faça sua parte. Um minuto que 
você para é uma vida que você salva. voltar para o índice



O Plano de Varrição Georreferenciado 
por celular possui precisão dos trajetos 
a serem cumpridos e registra as atividades 
pela câmera de um smartphone.  

As imagens são enviadas a uma central 
que armazena as medições diárias dos 
serviços programados. Isso aumenta 
a qualidade e agilidade do processo, e 
permite o acompanhamento em tempo 
real do plano de varrição do município. 

Varrição

Cidade limpa, 
todos os dias! voltar para o índice



Você conhece o trabalho das motos 
coletoras, realizado pelo SAESA? 
Elas permitem o recolhimento dos 
resíduos que ficaram “perdidos” após 
a retirada dos caminhões, auxilia no 
processo de remoção dos materiais 
descartados de maneira irregular 
e aumenta a agilidade da coleta 
de pequenos volumes.

Motos coletoras

voltar para o índice



O SAESA está presente por toda a cidade de 
São Caetano, em cada canto dela, desde as ruas até 
dentro das casas. Com trabalho constante, dedicação 
e o cuidado diário com a população, nosso foco é a 
melhoria da qualidade de vida e o bem-estar de todos.

e Saneamento Ambiental

e Saneamento Ambiental

Quando o assunto 
é Água, Esgoto 
e Saneamento 
Ambiental, somos 
o número 1.

voltar para o índice


