Jornal

Encerramento do XVIII Encontro Técnico e Fenasan 2007

Fundada em 15/09/1986

Impresso com papel reciclado/ Tiragem: 6.000 exemplares

Ano 21 Nº 113 Agosto de 2007

Fenasan 2007, a grande Feira do Saneamento Ambiental
Autoridades presentes na mesa da cerimônia de encerramento.

Integrantes da Comissão Organizadora do Evento.

N

seqüência, o nosso diretor técnico, Reynaldo Young Ribeiro, discorreu
sobre o sucesso da Fenasan 2007 e revelou os ganhadores do Prêmio
AESabesp (matérias nas páginas 7 e 8).
O diretor de Sistemas Regionais da Sabesp, Umberto Cidade Semeghini,
relembrou do I Encontro Técnico, há 18 anos, realizado timidamente
nas dependências da Costa Carvalho, e comparou o quanto evoluiu,
parabenizando a AESabesp pelos esforços empreendidos nessa
realização crescente a cada ano.
Ao final, o diretor de Meio Ambiente e Tecnologia da Sabesp, Marcelo
Salles Holanda de Freitas , fez o pronunciamento de encerramento do
Encontro, lembrando que a falta de tecnologia é um passo decisivo para
uma crise, aludindo inclusive a crise aérea. Contudo, salientou que o
setor de saneamento estava vivenciando um dos seus melhores
momentos, com a realização deste evento.
Após a essas considerações, o presidente da AESabesp, Walter Antonio
Orsatti, declarou encerrado o maior evento de São Paulo, voltado ao
setor de saneamento ambiental, com repercussão em todo o País.

o final da tarde do dia 9 de agosto, foi iniciada a solenidade de
encerramento do XVIII Encontro Técnico e Fenasan 2007,
apresentada pelo mestre de cerimônia, Pérsio Faulim de
Menezes, que também conduziu a Abertura.
Para compor a mesa cerimonial foram convidados o presidente da
AESABESP, Walter Antonio Orsatti; o diretor de Meio Ambiente e
Tecnologia da Sabesp, Marcelo Salles Holanda de Freitas (na
oportunidade, representando o presidente Gesner Oliveira), o diretor de
Sistemas Regionais da Sabesp, Umberto Cidade Semeghini, o
presidente da ABES - Nacional, José Aurélio Boranga; o presidente do
Sindesam, Gilson Afonso Cassini; o presidente da AAPS, Valdemar
Venâncio (representando todas as entidades da Sabesp) e os diretores
da AESabesp, Olavo Prates Sachs (cultural) e Reynaldo Young
Ribeiro (técnico).
Coube ao nosso diretor cultural, Olavo Prates Sachs, apresentar o
resultado do Encontro, com um saldo de 8 Foruns de Novas
Tecnologias, 5 Mesas Redondas, 1 Curso e 72 Trabalhos Técnicos. Na

Realizada em 7,8 e 9 de agosto no Expo Center Norte, em São Paulo, pela Associação dos Engenheiros da
Sabesp, a Fenasan 2007 consolidou a sua liderança no setor de saneamento ambiental. Nessa edição, a
preocupação com a preservação do meio ambiente também foi uma marca registrada.
O mestre de cerimônia,
Pérsio Faulim de Menezes

O diretor de Meio Ambiente
e Tecnologia da Sabesp,
Marcelo Salles Holanda

O diretor cultural da
AESABESP, Olavo Prates
Sachs

O diretor técnico da
AESABESP, Reynaldo
Young Ribeiro

O presidente da AESABESP,
Walter Antonio Orsatti

XVIII Encontro Técnico da AESabesp
(Uma realização ambientalmente correta no universo da engenharia)

Já foi lançado o XIX Encontro Técnico e Fenasan 2008
Devido ao grande interesse dos expositores em permanecerem na Feira e participarem do Encontro Técnico em 2008, já foi feito um
pré-lançamento da próxima edição, com data marcada para 19, 20 e 21 de agosto, no mesmo local (pavilhão Amarelo do Expo-Center
Norte).
Conheça as primeiras empresas que reservaram os seus espaços:
ABS Inds. Bombas Centrífugas Ltda
Ag Solve Monitoramento Ambiental Ltda
Analyser Com. E Ind. Ltda.
Atos Automação Industrial Ltda.
Capital Assessoria e Serviços
Conaut Controles Automáticos
Construquil Polímeros Indústria e Comércio
Ltda
Danfoss do Brasil Indústria e Comércio
Ltda.
Digitrol Ind. Com . Ltda
Emec Brasil Sist. Tratamento de Água Ltda
Enmac Engenharia de Materiais Compostos
Ltda
GE Fanuc do Brasil S.A.
Hexis Científica S/A
Hidrosul -Máquinas Hidráulicas Hidrosul

Ltda.
Higra Industrial Ltda
Imefer Industrial e Mercantil de Ferragens
Incontrol S/A
Invel Comércio Indústria e Participações Ltda.
ITT Flygt do Brasil
Kanaflex S/A Indústria de Plásticos
Kemwater Brasil S.A.
KSB Bombas Hidráulicas S/A
Marte Balanças e Aparelhos de Precisão Ltda
Masterserv - Controle de Erosão e Comércio
Ltda.
Nivetec Instrumentação e Controle Ltda.
Nunes Oliveira Máquinas e Ferramentas Ltda
PoliControl Instrumentos Analíticos
Poly Easy do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Prominas Brasil Equipamentos Ltda.

Grande público na
Concentração
cerimônia de Abertura em nosso estande

O disputado
Troféu AESabesp

Várias personalidades do setor
marcaram suas presenças na
Cerimônia de Abertura do nosso
XVIII Encontro Técnico, composto
por 8 Fóruns de Novas Tecnologias, 5
Mesas Redondas, 1 Curso e 72
apresentações de Trabalhos.
Páginas 3, 4 e 6

A cada edição da Fenasan, seus
expositores se esmeram na
concorrência pela conquista desse
troféu, entregue nas categorias:
Melhor Estande, Inovação
Tecnológica, Atendimento Técnico e
Destaque da Feira.
Página 7

Sampla do Brasil Ind. e Com.de Correias
Ltda
Vika Controls Com. de Inst. e Sistemas
Ltda.
Em tempo: Além do amplo espaço
reservado para a Sabesp, também uma
grande área será destinada à destacada Ilha
Sindesam, composta pela:
Abimaq- Ass. Bras. Ind. Máquinas e
Equipamentos
Aquamec Equipamentos Ltda.
Centroprojekt do Brasil S/A
Degrémont Tratamento de Águas Ltda.
Mizumo
Pieralisi do Brasil Ltda.
Wam do Brasil Equipamentos Industriais
Ltda.

O estande da AESabesp foi ponto de
encontro entre os participantes do
Encontro. Entre as realizações
ocorridas nesse espaço, destacamos o
compromisso com o selo “Carbon Free”
e o pré-lançamento da Fenasan 2008.
Página 12

XVIII Encontro Técnico – Fenasan 2007:
Consciência a Tecnologia em lugar de honra
no universo do setor de saneamento ambiental

A

AESABESP dedica esta
edição do Jornal à
realização do seu XVIII
Encontro Técnico – Fenasan
2007 e agradece a todos os
seus participantes,
especialmente aos nossos
associados.
A começar pelo tema
“Saneamento e meio ambiente
– desafio para um futuro
melhor”, o evento de 2007
evidenciou, com seriedade, a
preocupação com a
preservação do Planeta. Para
tanto, nossa Associação teve a
atitude de selar um
compromisso com a ONG
“Iniciativa Verde”, que
promove o restauro florestal,
de acordo com o cálculo de
energia gasta em cada
atividade, promovendo a
neutralização das emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE).
E dessa forma fomos
agraciados com o selo
“Carbon Free”, que hoje é
uma verdadeira bandeira de
consciência no universo da
proteção ambiental.
Esse XVIII Encontro Técnico –
Fenasan 2007 também se
caracterizou pela
apresentação das mais
avançadas tecnologias
desenvolvidas para o
saneamento ambiental. Tal
afirmação foi comprovada
tanto pela realização das 72

Entrevista

Agende - se

Palavra do Presidente

palestras técnicas e 5 mesas
redondas, agregando
profissionais reconhecidos no
mercado empresarial, na
esfera de políticas públicas e
no universo acadêmico, como
também pelos 103 empresas
da maior Feira de saneamento
ambiental da América Latina,
que apresentaram o que há de
melhor em termos de
equipamentos e serviços para
o setor.
Logo na cerimônia de abertura
do Encontro, percebemos, pela
importância das autoridades
presentes, que a nossa
responsabilidade seria grande.
Mas, orgulhosos, computamos
os seus resultados como um
dos melhores eventos
realizados pela nossa
Entidade. Isso pode ser
conferido nas coberturas desta
edição e no site
www.fenasan.com.br, que
inclusive mostra a grande
abordagem que a imprensa
especializada dedicou a essa
grande realização.
Um grande abraço a todos e
muito obrigado por sempre
prestigiarem a Associação dos
Engenheiros da Sabesp, de
todos nós.

Eng. Walter Antonio Orsatti
Presidente

ABES-SP - DIADESOL:
O Dia Interamericano de Limpeza e Cidadania é
também conhecido como Diadesol das Américas.
Data: 28 de setembro de 2007 – 10h00 às
18h00
Local: Rua Costa Carvalho, 234 – Pinheiros –
São Paulo/SP
Entrada gratuita
Maiores informações: www.abessp.org.br/lixo_cidadania
Tel. (11) 3813-9626/ 9615/9708 ou 38141872 – Elis ou Patrícia
e-mail: forumlecestadosp@uol.com.br/
abessp@uol.com.br

SEBRAE-SP, PETROBRAS e PROMINP
Data: 23 a 26 de outubro de 2007.
Local: Mendes Convention Center
Santos - São Paulo – Brasil
Evento promovido pelo SEBRAE-SP,
PETROBRAS e PROMINP, dedicado à Cadeia
Produtiva de Petróleo e Gás do Estado de São
Paulo, a realizar-se em paralelo à feira:
As inscrições estão abertas e devem ser feitas
através dos telefones:
SEBRAE-SP (13) 3289-5818 c/ Srta.
Rosemarcia.
AGS3 (11) 3186-3742 c/ Srta. Ana Paula.
Acesse a programação do evento Santos
Offshore BS2007:
http://www.santosoffshore.com.br/oevento.a
spx

Canal

Aberto

Homenagem ao Dr. Pera

E

m 27 de junho, aos 90 anos de idade,
faleceu um grande ícone da
engenharia e do setor de saneamento
ambiental: o Dr. Armando Fonzari Pera. A
página 10 desta edição do Jornal está
reservada para uma homenagem de todos os
seus amigos, escrita com maestria do Eng.
José Everaldo Vanzo e endossada por todos
que partilharam da convivência com esse
grande mestre.
Dentro das várias homenagens que estão
sendo organizadas em sua memória, será
realizada uma Missa no dia 28 de setembro
de 2007, às 18:30h, em Santos, na Igreja
Católica Santa Cruz, na Rua Senador Feijó nº
444.
Ainda está sendo organizada uma exposição
de fotos, recortes, projetos e outros itens
sobre o Dr Pera, no saguão da SABESP de
Santos, na Av. São Francisco.
Quem dispuser de material para a exposição,
contatar o Eng.Jairo Bonifacio pelo e-mail:
jboni@uol.com.br ou pelo tel. 013 9764.1772, ou informar as Secretarias da
AESABESP e AAPS.

Diretora da PoliControl fala sobre a empresa
Em entrevista ao Jornal AESABESP, a diretora da PoliControl Instrumentos Analíticos, Tereza
Costa, fala sobre a atuação da sua empresa dentro do mercado de saneamento.
Há quanto tempo a
PoliControl atua no
m e r c a d o ?
Iniciamos nossos
t r a b a l h o s
e
investimentos no ano
de 1992, acreditando
no compromisso do
Desenvolvimento
Sustentável onde as
necessidades das
gerações atuais devem
ser atendidas sem
comprometimento do
direito das gerações futuras atenderem às
suas próprias necessidades.
Quais os segmentos que a PoliControl
atende?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
O slogan “PoliControl sempre onde o
monitoramento ambiental se fizer
necessário” resume nossa atividade no
segmento de meio ambiente, saneamento
básico e processos industriais.
Quais são os seus principais produtos,
voltados para o mercado de saneamento
básico e as funções dos mesmos?
Temos alguns produtos considerados
"clássicos" já bastante conhecidos, por
serem pioneiros no mercado nacional. Os
destacamos assim:
1- O aparelho de Jar Test "Flocontrol",
produto de grande importância para ajustes
no controle operacional de ETAs;
2 - O “Aqua Color Cor”, analisador digital de
cor aparente e verdadeira através do método
Tristimulus. Este instrumento está sendo
considerado pela Sabesp e pelas demais Cias
de Saneamento, como o melhor produto já
lançado para esta determinação, sendo o
único produto no mercado que determina

cor, mesmo para amostras de água bruta com a
presença de turbidez.
3 - E o "Monitor Coagulante" utilizado para
otimizar o controle em dosagens de coagulantes
proporcionando redução de 25% no consumo
deste. Com o melhor custo benefício comparado
aos similares do mercado e excelentes
resultados nas aplicações em processos críticos
aonde os produtos de outros fabricantes têm
apresentado problemas funcionais.
Existe algum diferencial nos produtos e
serviços da PoliControl, em relação aos
similares, no mercado de saneamento
ambiental?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
A PoliControl mantém, como filosofia para
desenvolvimento de seus produtos, a
adequação das características técnicas e de
design que resultam em equipamentos
funcionais, resistentes a desgastes e que
possibilitam manutenção facilitada. Nossos
profissionais, a par da necessária criatividade,
compreendem, além das necessidades dos
clientes, as condições de instalação e operação,
avaliando, inclusive as dificuldades oriundas
da nossa extensão geográfica e de deficiência de
mão de obra especializada.nnnnnnnnnnnnnnn
Através da aplicação de sistemas de qualidade,
certificamos que reagentes e equipamentos
PoliControl e de nossas representadas são
entregues ajustados e calibrados.
Qual é a avaliação dos dirigentes da empresa
sobre a perspectiva do saneamento
ambiental no Brasil?
Diretrizes são fundamentais para estabilidade
em qualquer setor, acreditamos que a
promulgação da Lei de Diretrizes Nacionais
para o Saneamento Básico deverá levar a médio
prazo, a um crescimento na capacidade de
geração de recursos.
Em sua linha de produtos e serviços, a

PoliControl lança mão de recursos para
preservação ambiental? De que forma?
Nos processos industriais implementamos a
separação dos resíduos sólidos da fábrica,
que são destinados à reciclagem e o descarte
dos produtos de laboratório, após
neutralização em aterros para produtos
perigosos. Seguindo a tendência de
envolvimento social, introduzimos um
programa rotineiro de educação ambiental
com nossos colaboradores, visando a coleta
seletiva e a redução do consumo de energia
elétrica, de água, de papel de impressão e
outros insumos. Acreditamos que a educação
ambiental é o despertar de uma nova
consciência que propõe novos modelos de
relacionamento e uma nova maneira de
encarar o papel do homem no mundo.
Como tem sido a relação de atendimento
da PoliControl com a Sabesp?
No decorrer destes anos a troca de
experiência de nossos técnicos com o corpo
de tecnologia, operação e analítica da Sabesp
tem nos sido de fundamental importância.
Em 2006 recebemos da AESABESP o troféu
de melhor atendimento técnico.
Como a PoliControl avalia a iniciativa da
AESABESP em promover, anualmente, os
seus Encontros Técnicos, em caráter
simultâneo com a Fenasan?nnnnnnnnnn
A Fenasan é uma feira de grande importância
no cenário do saneamento ambiental no
Brasil, tendo se mostrado grande geradora e
difusora de conhecimento técnico. Do ponto
de vista empresarial, acreditamos que este
evento sendo realizado a cada dois anos
permitiria aos fabricantes de equipamentos,
um tempo hábil maior para desenvolver e
apresentar um maior número de
lançamentos e novidades tecnológicas.

Expediente
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Diretoria Executiva:
Presidente - Walter Antonio Orsatti
Vice-Presidente - Gilberto Alves Martins
1º Secretário - Ivan Norberto Borghi
2ª Secretária - Cecília Takahashi Votta
1º Tesoureiro - Hiroshi Ietsugu
2º Tesoureiro - Emiliano Stanislau de Mendonça
Diretoria Adjunta:
Diretor de Marketing - Carlos Alberto de Carvalho
Diretor Cultural - Olavo Alberto Prates Sachs
Diretor de Esportes- Zito José Cardoso
Diretor de Pólos - José Carlos Vilela
Diretora Social - Magali Scarpelini
Diretor Técnico - Reynaldo Eduardo Young Ribeiro
Coordenadores:
Coordenador dos Pólos da RMSP - Nélson César Menetti
Coordenador do Conselho Editorial - Luiz Henrique Peres
Coordenador do Site - Carlos Alberto de Carvalho
Conselho Deliberativo:
Amauri Pollachi, Carlos Alberto de Carvalho, José Carlos Vilela,
José Márcio Carioca, Julio César Villagra, Luciomar dos Santos
Werneck, Luis Américo Magri, Luiz Henrique Peres, Nélson César
Menetti, Osvaldo Ribeiro Junior, Ovanir Marchenta Filho, Renato
Hochgreb Frazão, Reynaldo Eduardo Young Ribeiro, Sérgio
Eduardo Nadur e Yazid Naked
Conselho Fiscal:
Ivo Nicolielo Antunes Junior, Nelson Luiz Stábile e
Nizar Qbar
Conselho Editorial:
Luiz Henrique Peres (Coordenador)
Viviana Marli de Aquino Borges
Carlos Alberto de Carvalho
José Marcio Carioca
Célia Maria Machado Ambrósio

Fundo Editorial:
Antonio Soares Pereto
Eliana Kitahara
Francisca Adalgisa Silva
Jairo Tardelli Filho
José Antônio de Oliveira Jesus
Sonia Maria Nogueira e Silva
Comissão Organizadora da FENASAN 2007 XVIII Encontro Técnico:
Comissão Organizadora:
Olavo Alberto Prates Sachs (Coordenador Cultural)
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro (Coordenador Técnico)
Carlos Alberto de Carvalho
Cecília Takahashi Votta
Choji Ohara
Emiliano Stanislau de Mendonça
Fernando Batista Blessa
Gilberto Alves Martins
Hiroshi Ietsugu
Ivan Norberto Borghi
Luciomar dos Santos Werneck
Maria Aparecida S. de Paula Santos
Maria Lucia Andrade (Assessoria de Imprensa)
Mauricio Soutto Mayor
Nélson César Menetti
Nizar Qbar
Oswaldo Ioshio Niida
Paulo Oliveira
Rodrigo Cordeiro (Acqua Consultoria)
Sonia Maria Nogueira e Silva
Walter Antonio Orsatti

agosto de2007
2007
fevereiro

Pólos da Região Metropolitana de São Paulo-RMSP:
Coordenador dos Pólos da RMSP - Nélson César Menetti
Pólo Costa Carvalho e Centro- Célia Maria Machado Ambrósio
Pólo Leste - Luciomar dos Santos Werneck
Pólo Norte - Oswaldo de Oliveira Vieira
Pólo Oeste - Evandro Nunes de Oliveira
Pólo Ponte Pequena - Aram Kemechian
Pólos Regionais:
Pólo Baixada Santista - Ovanir Marchenta Filho
Pólo Botucatu - Osvaldo Ribeiro Júnior
Pólo Franca - Helieder Rosa Zanelli
Pólo Itapetininga - Valter Katsume Hiraichi
Pólo Lins - Marco Aurélio Saraiva Chakur
Pólo Presidente Prudente - Robinson José de Oliveira Patrício
Pólo Vale do Paraíba - José Galvão F. Rangel de Carvalho
Jornalista Responsável:
Maria Lúcia da Silva Andrade - MTb.16081
Revisão: Anna Regina M. A. S. de Mendonça
Produção de Arte: Ednaldo C. Sandim - Conrerp: 3101
Associação dos Engenheiros da SABESP
Rua 13 de Maio, 1642 - Casa 1 - Bela Vista
CEP. 01327-002 - São Paulo - SP
Fones: (0--11) 3284-6420 / 3263-0484
FAX: (0--11) 3141-9041
Site: www.aesabesp.com.br
e-mail: aesabesp@aesabesp.com.br
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2007
fevereiro
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Homenagem

Acontece

ARMANDO FONZARI PERA

Dr. Pera no XV Encontro
Técnico da AESABESP,
realizado em 2004.

E

m algum momento da história este
nome que seria tantas vezes
pronunciado e sempre com muito
respeito e admiração na vida pública paulista,
o foi pela primeira vez, pelos seus pais, Alice
Fonzari e Èrcole Pera.
Em 4 de maio de 1917 nascia no bairro do
Bixiga este oriundi que escreveria uma das
páginas mais importantes do Saneamento
Brasileiro de todos os tempos. O Professor
Pera tinha alma de soldado e talento de
general. Soldado porque jamais abandonou o
estandarte da legião do saneamento, mesmo
nas situações mais difíceis e desafiadoras
vividas ao longo de 60 anos de profissão como
engenheiro químico e como sanitarista.
Engenheiro Químico de formação pela mãe
das escolas de engenharia brasileira, a
Politécnica da USP e Sanitarista por opção de
vida e de profissão de fé naquilo que é o mais
essencialmente republicano no sentido
original do termo cunhado pelos Romanos e
do quais descendia, o Saneamento, porquanto
cuida daquilo que é de todos e permite ao
homem viver em sociedade na forma de
cidades, na polis, pois o homem é por
excelência, como ele ensinava, um ser
interdependente do outro e do meio físico.
O seu talento de general se revelava no
pensamento estratégico, cujo maior feito foi o
plano e a realização da interiorização da
Sabesp no Estado de São Paulo comandada
por ele entre 1974 a 1980.
O Plano era simples e genial, casava os
conceitos de Bacia Hidrográfica e Logística.
Por ser simples e genial virou realidade no
curto período de 1974 a 1977, possibilitando à
Sabesp assumir cerca de 300 municípios com
as responsabilidades pela prestação dos
serviços de distribuição pública de água
potável e coleta, afastamento e tratamento dos
esgotos.
Estes dois sistemas em seu conjunto marcam
a linha divisória entre a civilização e a
barbárie, e esta percepção que fazia toda a
diferença expressava a sua visão de mundo
que sem ostentação exibia em tudo que
pensava e fazia no Saneamento e que
amalgamava sua forma de pensar, sentir e
agir.
Entre estes 300 municípios estava
Franca que fiel ao paradigma pregado

10

pelo Engenheiro Pera mais tarde transformouse em vitrine da Sabesp e bom exemplo de
sucesso gerencial no setor de saneamento
mostrando que é possível ser tão ou mais
eficiente e eficaz na gestão pública quanto na
gestão privada. Exemplos encontrados em
outras cidades como Lins, Presidente Prudente,
Fernandópolis, Botucatu, Piratininga, Ribeira,
Santos, São José dos Campos, sedes regionais
da Sabesp que acabaram por se transformar na
maior empresa de Água e Esgoto do mundo em
números de clientes diretos e exclusivos destes
dois serviços.
A fala do Pera era clara e honesta, ressoava
como som puro e inspirador para toda uma
geração de gestores públicos de saneamento
que ele formou na luta diária de assumir
sistemas de água e esgotos em situação
precária e superar estas deficiências em curto
prazo e com escassez de recursos.
Ele no entanto sabia que todos seus soldados
podiam muito mais do que eles mesmos
supunham e que na guerra pela vitória da
civilização sobre a barbárie, cada um se
agigantaria e levaria a bom termo a missão,
mesmo quando ele não estivesse mais no
comando e foi o que aconteceu.
Pera dava o rumo e respeitava o ritmo de quem
estava na linha de frente desta empreitada
histórica, que foi a interiorização da Sabesp na
década de 70, pois conhecia o sítio e a cultura
onde ela se travava desde 1940 quando
começou a projetar, implantar e operar
sistemas de água e esgoto no interior e litoral
paulista como engenheiro do Departamento das
Municipalidades e posteriormente no
Departamento de Obras Sanitárias.
Outro traço marcante na pessoa do Dr. Pera
estava na importância que conferia à Gestão,
demonstrada em seu vasto conhecimento,
competência insuplantável e atitudes
caracterizadas pelo acerto, firmeza e
sentimento estético. O Engenheiro Pera era
íntegro e estava por inteiro na missão de
implantar a interiorização da Sabesp.
Ele era um general porque pensava
estrategicamente, tinha visão sistêmica,
compromisso com a realização dos objetivos
através dos seus comandados.
Respeitava suas diferenças e dava-lhes a
liberdade de divergirem dele porque afinal o
produto que dele se esperava, e, mais do que
ninguém, ele tinha esta consciência, estava na
qualidade da decisão que ele como líder maior
tomava e esta seria melhor se mais ampla fosse
a base de evidência na qual se apoiava. Aí, e
neste comportamento estava a sua vocação de
soldado que não abandonava o estandarte e o
talento de general que via o todo e o eterno.
Aprendera com a vida e ensinava aos seus
comandados a ter e dar atenção maior às
pessoas, fossem elas funcionários ou clientes,
atenção e rigor na gestão financeira dos serviços
e muita boa engenharia.
Estas nobres e importantes responsabilidades
cabiam sempre ao gerente, pois ele era a pedra
angular deste arco organizacional feito para
sustentar e suportar todos os desafios
colocados no dia-a-dia da empresa, de modo a
levá-la à prosperidade perene, e certamente ele
se regozijou quando viu a Sabesp se
transformar na primeira empresa pública de
Saneamento do mundo entrar na Bolsa de Nova
Iorque, atestando com isso que eficiência e
eficácia empresarial não podem ser predicados
estranhos à administração pública, ao
contrário, é inerente ao atestado de respeito
àquilo que é de todos.
Para ele o que era público tinha que ter
excelência e ser inspirador.
Igualmente importante foram suas
contribuições no ensino e na pesquisa,
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lecionando na Faculdade de Saúde Pública e
na escola Politécnica, sendo que na primeira
formou com Azevedo Netto, Walter Engracia,
Eduardo Rioney Yassuda, Paulo Nogami,
Martins José Meiches, Manfrini Samuel
Murguel Branco,Paulo Sampaio Wilken,
Aristides Rocha,Nelson Nefussi, Carlos Celso
do Amaral um grupo histórico na engenharia
Sanitária Paulista, Pera pesquisou, ensinou,
escreveu e publicou na forma de livros e
artigos em revistas especializadas o que
aprendeu e descobriu. Ele nunca teve medo
de errar, pois dizia que aprendera também
com o erro e errava porque fazia e
aprendendo ensinava aos que vinham
depois, esta era a progressão da marcha
civilizatória humana.
O nome de Armando Fonzari Pera estará
também sempre associado a fluoretação das
águas de abastecimento, pois junto com o
Professor Alfredo Reis Viegas cravaram este
estandarte na política de Saúde Pública do
Estado Paulista.
Foi ele quem instalou em 1956, na Estação de
tratamento de Água de Marília, a primeira
flouretação do Estado.
Outra contribuição histórica do Engenheiro
Pera está na formulação da proposta,
posteriormente transformada em decreto
número 45231 de 16/09/65 pelo governador
da época que visava à despoluição das águas
dos rios e demais corpos d'água, sendo o
embrião de uma legislação mais robusta,
surgida posteriormente, base da criação da
Cetesb, na qual ele teve papel relevante.
Neste campo conduziu com a competência
que lhe era peculiar os planos e projetos para
a despoluição das praias da Baixada Santista
e a primeira etapa do Projeto Tietê, obra
programada para trinta anos de implantação
em quatro fases, confirmando que conseguia
pensar e agir, fazendo as boas e desafiadoras
idéias acontecerem e gerarem os benefícios
colimados.
Teve também ao longo de sua fecunda vida
profissional intensa atividade associativa.
Foi casado com Bruna Fioretti Pera, deixando
o filho Renato Fioretti (engenheiro) e os netos
Alexandre Krause Pera e Adriana Krause
Pera, além de centenas de amigos e milhares
de admiradores.
E não apenas estes choram sua partida, mas
milhões de pessoas anônimas, que foram
salvas das mãos da Doença e da Morte pela
sua ação como profissional de engenharia
sanitária, planejando, projetando,
construindo, operando e gerenciando com
excelência sistemas públicos de água e
esgoto.
Acima de tudo formou gestores públicos de
Serviços de Saneamento, seguidores de seus
princípios de estadista e engenheiro.
Dr. Pera foi mentor e coach de centenas de
sanitaristas, hoje Doutores, Livre Docentes,
Diretores e Presidentes de Empresas de
Saneamento, Consultores de Gabarito
Internacional, Gerentes e Superintendentes
da Sabesp.
O cidadão Armando Fonzari Pera morreu –
morreu um homem decente. Viva o cidadão
Armando Fonzari Pera, que deixou a vida em
28 de junho deste ano, com humildade e
entrou grandioso e iluminado para a história
da vida pública brasileira, honrando o
capítulo do Saneamento Ambiental e da
Saúde Pública do nosso Estado e do Brasil.

XVIII Encontro Técnico da AESabesp - Fenasan 2007
uma realização ambientalmente correta no universo da engenharia

A

realização do XVIII Encontro
Técnico, junto à Fenasan
2007, forneceu base para a
Associação dos Engenheiros da
Sabesp avançar mais
um
importante passo na direção de sua
mudança estatutária, para se tornar
uma OSCIP (Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público).
As questões ambientais ganharam
destaque nas pautas de discussões
do Encontro, que em 2007 contou
com 8 Fóruns de Novas Tecnologias,
5 Mesas Redondas, 1 Curso e 72
Trabalhos Técnicos.

Solenidade de abertura

C

om as presenças, na Mesa de
Abertura,
do
Secretário
Nacional de Saneamento
Ambiental do Ministério das Cidades,
Sérgio Antônio Gonçalves; do presidente
da Sabesp, Gesner Oliveira, do
Secretário Adjunto de Saneamento e
Energia, Ricardo Toledo Silva; dos
deputados Rodolfo Costa e Silva e
Samuel Moreira, do diretor da FIESP,
Nelson Vieira Barreira, do presidente da
Associação dos Funcionários da Sabesp,
Cláudio Borges (representando as
entidades de classe da Sabesp), do
presidente do Sinaenco (Sindicato
Nacional das Empresas de Arquitetura e
Engenharia Consultiva), José Roberto

Bernasconi; o presidente do Sindesam
(Sindicato Nacional das Indústrias de
Equipamentos para Saneamento Básico e
Ambiental), Gilson Cassini; do
Superintendente do DAEE (Departamento
de Água e Esgotos do Estado de São Paulo),
Ubirajara Tanuri Felix; do presidente do
Instituto de Engenharia de São Paulo,
Edemar de Souza Amorim; do presidente
da AIDIS (Associação Interamericana de
Engenharia Sanitária e Ambiental), Carlos
Alberto Rosito; dos presidentes da ABES
(Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária), Sérgio Pinto Parreira/SP e José
Aurélio Boranga/Nacional; e de demais
representatividades do setor, também
presentes no Auditório, foi aberto, na

manhã do dia 7 de agosto, o XVIII
Encontro Técnico da Associação dos
Engenheiros da Sabesp.
O presidente, Walter Antonio Orsatti,
proferiu a declaração de abertura oficial
do evento, dando a palavra aos demais
integrantes da mesa diretora dos
trabalhos da solenidade, que discorreram
sobre a notoriedade desse evento dentro
do setor de saneamento ambiental.
Na seqüência, foram realizadas as
palestras de Gesner Oliveira (presidente
da Sabesp) e Steven Dubner (presidente
da ADD - Associação Desportiva para
Deficientes). Ambas estão na próxima
página.

Autoria: De todos que
trabalharam e conviveram
com Dr. Pera.
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Notoriedade e conteúdo nas Palestras de Abertura
Palestra com Gesner Oliveira destacou as diretrizes da Sabesp

Após a solenidade de abertura do evento
e dos depoimentos das autoridades
presentes (matéria na página 3), foi a vez
da apresentação do quadro atual e
diretrizes idealizadas pela Sabesp,
conduzida pelo seu presidente, Gesner
Oliveira.

Na ocasião, ele mencionou a importância
do engajamento das entidades, como a
AESABESP e pontuou as atuais
prioridades da Sabesp, que são: “dar um
novo salto no patamar do saneamento,
estar na fronteira da inovação tecnologia e
não se restringir somente às questões de
água e esgoto, transformando-se numa
empresa de meio ambiente. E para tanto,
serão adotadas as seguintes diretrizes:
-Investimentos com metas mais objetivas
e focadas,
-Nova relação com municípios,
-Processo de transformação da Sabesp em
uma empresa de soluções ambientais,
-Coordenação e cooperação com órgãos
das diferentes esferas de governo,
-Pro atividade comercial e institucional,
-Estímulo sistemático à inovação,
-Ações para metas econômicofinanceiras.

Com muita propriedade, Gesner Oliveira
discorreu sobre todos os tópicos
mencionados, provocando grande
interesse no público presente.

Após ao
prestigiado pronunciamento, os
presidentes Gesner Oliveira, da Sabesp, e
Walter Orsatti, da AESabesp, descerraram a
fita inaugural da Fenasan 2007.

Palestra com Steven Dubner:
“Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez.”

Com muita propriedade, o professor Steven
Dubner demonstrou o quanto é possível
superar limitações.

Na seqüência, foi a vez da palestra
proferida pelo Professor Steven Dubner.
Ele é fundador e coordenador geral da
ADD - Associação Desportiva para
Deficientes.
Intitulada como “Não sabendo que era
impossível, ele foi lá e fez”, a
apresentação traçou um paralelo entre a
força de vontade e a disciplina dos
deficientes que praticam esportes e o
desafio dos negócios, estratégia,
gerenciamento de dificuldades,
superação e trabalho em equipe.
Iniciada com uma exibição de slides das
Paraolimpíadas, na qual portadores de

necessidades especiais realizavam
feitos de enorme complexidade, a
palestra teve um tom provocativo ao
convidar os “andantes” a fazerem o
mesmo que os cadeirantes, aludindo
que eles têm muito mais a nos ensinar,
através de suas superações, do que
podemos supor em nosso horizonte
restrito de “pessoas normais”.
A palestra atingiu uma grande empatia
com o público presente. Quem quiser
mais detalhes sobre o trabalho de
Steven Dubner, pode acessar o site
www.stevendubner.com.br .

AESABESP firma compromisso com a
Iniciativa Verde e ganha o selo Carbon Free

A AESabesp, na edição do XVIII Encontro
Técnico da AESabesp - Fenasan 2007,
seguiu uma expressiva tendência dos
grandes eventos realizados em
metrópoles: a atitude de corresponder
com consciência ambiental a todo o
consumo de seu estande.
Para tanto, a entidade selou um
compromisso com a ONG “Iniciativa
Verde – Carbon Free”, que consiste num
projeto de neutralização das emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE), através do
restauro florestal.
De acordo, com o presidente da entidade,
Walter Antonio Orsatti, “esta é uma
forma da AESabesp reforçar a sua
identidade com a preservação do
meio-ambiente e prospectá-la às

4

empresas que foram expositoras na
Fenasan, em sua grande maioria,
fabricantes e prestadoras de serviços de
diversos segmentos dentro do setor de
saneamento ambiental. Para a edição de
2008, o presidente acredita que muitas
empresas seguirão esse exemplo.
Já para os idealizadores da Iniciativa
Verde, “mitigar as emissões de GEE,
através de restaurações florestais, implica
na expansão de um novo paradigma de
relação homem/ambiente. Ao restaurar
áreas de matas ciliares degradadas com
espécies nativas, são proporcionados
benefícios globais, através da absorção do
gás carbônico da atmosfera, e benefícios
locais, através de uma gama de serviços
ambientais tais como a formação de
corredores de biodiversidade e a
preservação dos recursos hídricos,
essenciais para um bom funcionamento
do ecossistema”.
Prestigiando a Feira, o biólogo da
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Iniciativa Verde, Roberto Strumpf,
observou que iniciativas como a tomada
pela Associação, em grande escala,
contribuirão para muitos benefícios ao
Planeta, desde a recuperação de
mananciais até a reversão das
intempéries das condições climáticas.

EMEC BRASIL comemora a conquista do
Troféu AESabesp “Inovação Tecnológica”

C

om 10 anos de atuação no mercado, atendendo o setor de saneamento
básico, além de segmentos voltados às áreas industrial, química e
petroquímica e energia, a EMEC BRASIL vive um momento muito
positivo. Sua marca, já bem sedimentada, alcançou ainda uma maior
visibilidade ao ganhar, na Fenasan 2007, o troféu AESabesp, na categoria
“Inovação Tecnológica”, através dos votos dos próprios visitantes da Feira.
Os principais produtos dessa Empresa, voltados para o mercado de
saneamento, são: Bombas Dosadoras, Controladores e Analisadores para
controle proporcional automáticos de dosagem de produtos, Diluidores de
Polímeros, Hidrômetros e Equipamentos para combate a Algas por Ultra-Som.
Suas Bombas Dosadoras, um dos carros-chefe da sua linha de produtos, são
fabricadas com tecnologia de ponta, voltadas para atendimento dos mais
diversos processos de dosagem e controle, proporcionado baixa manutenção,
consumo baixo de energia e alta durabilidade, inclusive atendendo normas
internacionais. Além disso, os produtos da EMEC BRASIL são
industrializados, atendendo aos padrões mais modernos de fabricação e seus
técnicos buscam o desenvolvimento constante em novas tecnologias e formas
que venham ao encontro dos conceitos ecológicos contemporâneos.
A relação de atendimento entre a EMEC BRASIL e o corpo técnico de
profissionais da Sabesp está num grau de envolvimento bastante satisfatório e
tem se fortalecido ao longo dos anos. Na condição de fornecedora, essa
Empresa procura atender às necessidades do cliente, no tocante à aplicação
dos produtos, ao desenvolvimento de novas necessidades, além do
oferecimento de prazos de entrega ágeis, estoque de peças de reposição e
preço justo.
Na Fenasan, a EMEC valoriza muito positivamente o seu espaço. Em sua
avaliação, tanto a Fenasan quanto os ENCONTROS TÉCNICOS da AESabesp
são eventos já identificados com o público alvo: “Em algumas oportunidades,
pudemos participar como palestrantes e o resultado foi extremamente
positivo. O número de patrocinadores e expositores tem aumentado a cada
ano. Os estandes estão sendo montados com elevado nível de qualidade. Estes
fatos, por si só, comprovam, ao nosso ver, o conceito positivo desse Evento”.
A EMEC BRASIL responde:
O que nos fez ganhar o “Troféu AESabesp”
Entendemos que nossa participação em 2007, foi, como nos anos anteriores,
extremamente positiva. Porém, nessa edição, pudemos apresentar um novo
equipamento que atua no combate da proliferação de algas por ultras som. A
apresentação do produto criou expectativa e interesse junto aos visitantes,
que nos deram o seu voto para ganharmos o troféu AESabesp, na categoria
“Inovação Tecnológica”.
A EMEC BRASIL vem buscando oferecer, ao mercado, alternativas de
produtos e serviços que proporcionem aos clientes e ao meio ambiente
condições favoráveis de uso e aplicação. O produto apresentado, LG SONIC, é
uma alternativa ecologicamente correta no Combate a Algas por meio de
Ultra-Som. Este equipamento pode ser utilizado em diversas aplicações, tais
como: Lagoas, Filtros de Estações de Tratamento, Torres de Resfriamento,
Piscinas, Lagos de Peixes, Lagos de Irrigação, Controle de Biofilme, Grandes
Reservatórios; proporcionando melhora na qualidade da água, evitando o uso
de produtos químicos agressivos ao meio ambiente e utilizando baixo
consumo de energia, sendo ainda inofensivo para as outras formas de vida.
A premiação com o Troféu AESabesp motiva-nos a continuar buscando novos
desenvolvimentos através de atuação própria ou com parceiros que tenham os
mesmos objetivos da EMEC BRASIL.

Rua Rancagua,46 – CEP 09861-590 – Jd.das Palmeiras
São Bernardo do Campo – SP – Te/Fax (11) 4356-1130
E-MAIL: emecbrasil@emecbrasil.com.br
Site: http :// www.emecbrasil.com.br

BRASIL

O biólogo da Iniciativa Verde, Roberto Strumpf,
acompanhado pela coordenadora do Pólo
Costa Carvalho e Centro, Célia Ambrósio, e pelo
presidente, Walter Orsatti.
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SISTEMAS DE
TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.
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Além do setor de saneamento ambiental

Hidrosul quer ampliar as suas parcerias

Nos três dias de realização do XVIII Encontro Técnico da AESabesp – Fenasan 2007, o setor de
saneamento ambiental concentrou a maior parte das atividades. Contudo, tiveram muitas ações de
outros segmentos, que também merecem nossos destaques:

Situada no município gaúcho de
Canoas, a M? QUINAS HIDRÁULICAS
"HIDROSUL" LTDA, bastante conhecida
no mercado como Hidrosul, conta com
uma tradição de 38 anos de atendimento
às Concessionárias de serviços
sanitários, loteamentos, construtoras,
empreiteiras, empresas de engenharia e
consultoria ambiental. Enfim, trata-se
de uma Empresa que já podemos
chamar de parceira, dentro do segmento
de saneamento ambiental. Contudo,
está abrindo novas parcerias com
empresas prestadoras de serviços e
aplicadores locais para compor o
fornecimento para o mercado nacional.
Para tanto, fornece os equipamentos e
todo apoio técnico, dando a
oportunidade ao parceiro de agregar
serviços.
Os seus principais produtos, voltados
para o mercado de saneamento, são:
1 - Aerador Submersível Spiderjet:
Sistema de transferência de oxigênio,
que injeta ar no meio líquido,
proporcionando intensa mistura. É
utilizado na oxidação de compostos
orgânicos e nitrogenados. O seu
diferencial é o processo de multiventuris
dinâmicos e a disposição de circulação
do líquido, do centro para fora e de cima
para baixo, constituindo-se na técnica
mundial mais avançada. O nível de
ruídos é o menor de todos os demais
sistemas. É fabricado todo em aço
inoxidável e pode ser fornecido com
exclusivo sistema patenteado de Base de
Rolos em PEAD, para uso em lagoas.
Ainda, oferece dois anos de garantia, o

Lançamento do Livro do Mário Tinoco

novos sócios. Denominada “Bexiga
premiada Cecres. Estoure a sua e boa
sorte!”, cada participante estourava um
colorido balão de ar e se surpreendia com os
prêmios neles contidos, como um potente
“micro system”.
Veteranos no restauro florestal
do mesmo para integrar o Congresso de
Direito Ambiental.

“Águas Subterrâneas” é o nome do livro
lançado pelo eng. Mário Pero Tinoco, no
estande da AESabesp. A obra relata mais
de um século de histórias e fatos sobre
poços artesianos em São José dos Campos.
Muitos foram buscar o autográfo do
respeitado autor, inclusive o conhecido
Maximiano Bizatto, da ABES- SP (foto).
Cecres promoveu a sua Bexiga da Sorte

No estande da Cecres (Cooperativa de
Crédito da Sabesp) foi realizada uma
campanha bem interessante para os
cooperados que aumentassem a quota de
capitalização mensal, para aqueles que
indicassem seus amigos ou ainda para os

Um dos diferenciais da AESabesp na
Fenasan 2007 foi a obtenção do selo “Carbon
Free”, por promover o restauro florestal. Mas
o eng. Fernando Costa, da Sabesp de São
José dos Campos, já trouxe um trabalho
pronto de Recuperação Ambiental, com o
plantio de 141 mil mudas, monitorado desde
2001 e com expressivo reconhecimento, a
partir de 2003. Na foto, ele está com o
parceiro de trabalho e também nosso diretor
de Pólos, José Carlos Vilela.
Ponto para a Comunidade Vera Cruz
As integrantes do “Instituto do Direito para o
Plantio do Verde”, Rosângela Xavier e Paula
Domingues, junto à eng. Sônia Nogueira, ao
contemplarem o trabalho da Comunidade
Vera Cruz , voltado para o abastecimento de
água, esgoto e urbanização para a favela e
formalizaram um convite para apresentação

Os pacotes para empresas da Bality
Com um pequeno quiosque instalado em
meio aos estandes da Fenasan, a Bality
Viagem e Turismo, agência oficial do
evento,
também
oferecia
pacotes
apropriados
para
empresas,
com tarifas
em conta e
bons hotéis
em todo o
Brasil. A
agência,
liderada por
Nilson
Victorino,
também
promove
sérias ações
sociais.

que reduz seu custo de manutenção.
2 - Estações Compactas de Tratamento de
Efluentes Monovolume ECO: Para
tratamento de esgoto sanitário de vazões
até 60 m³/dia. Constituída de um tanque
cilíndrico dotado de compartimentos
sucessivos interligados, sendo dois
decantadores e um reator biológico do tipo
aerado, cujo oxigênio é fornecido através de
um Aerador submersível Hidrosul. Utiliza o
sistema de Lodos Ativados. Pode ser
instalada subterrâneamente o que garante
economia de espaço e otimização da área
superficial.
3 - Estação Compacta de Tratamento de
Efluentes Moduladas: Para tratamento de
esgoto sanitário ou industrial, são muito
simples, fáceis e rápidas de instalar.
Consistem em reservatórios em fibra de
vidro que otimizam a construção,
principalmente quanto ao tempo de
implantação, os módulos podem ser
ampliados de acordo com necessidades
futuras ou deslocados para outro local.
4 - Flotador: Utilizado na separaç?o de
óleos, gorduras e graxas do efluente a
tratar. O Flotador recebe o efluente que é
submetido ao contato das micro-bolhas
geradas pelo aerador. Desta forma a
gordura é conduzida à superfície onde é
arrastada até a caixa de saída pela ação
das pás acionadas pelo motoredutor.
5 - Linha completa de equipamentos para
tratamento de efluentes.
Para preservação ambiental, a Hidrosul
não utiliza lubrificantes de petróleo em
seus motores. E isso tem repercutido
muito bem entre as empresas preocupadas
com o meio-ambiente, como a Sabesp,

Diretorias
Marketing
Associação dos Engenheiros da
Sabesp assina contrato com a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

No dia 05/07/2007, a AESABESP
assinou um contrato de convênio
com a Caixa Econômica Federal.
O convênio visa agilizar e facilitar o
atendimento ao associado, além de
oferecer tarifas e condições especiais
para uma ampla gama de produtos
CAIXA.
Com a assinatura deste convênio, a
AESABESP mostra mais uma vez o
quanto está empenhada em
oferecer novidades e condições

8

Eng.Carlos Alberto de Carvalho

exclusivas aos seus associados,
unindo qualidade e economia.
Fique de olho! Plantões de
atendimento serão agendados em
todos os pólos da capital.

Assinatura do contrato no dia 05 de julho de
2007, com o presidente da Associação dos
Funcionários da Sabesp, Cláudio Borges, o
presidente da AESABESP, Walter Antonio Orsatti
e o diretor de marketing, Carlos Alberto de
Carvalho.
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Caipirinha estilizada
Fez um grande sucesso numa
demonstração em “happy hour” da
AESabesp as caipirinhas estilizadas,
preparadas por Claudio Morais e
Nelimara, de um colorido e sabor
ímpares, além dos efeitos de pura
magia. Vale conferir. Os telefones do
Cláudio são:
7271-6736 e 3447-0029.

Ao centro o casal Cláudio e Nelimara, com o
nosso gerente e diretor de marketing, Paulo de
Oliveira e Carlos Alberto de Carvalho.
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principalmente com foco no
desenvolvimento de produtos para
melhor otimização das suas E.T.E's.
A Hidrosul avalia a iniciativa da
Associação dos Engenheiros da Sabesp
em promover, anualmente, os seus
Encontros Técnicos, em caráter
simultâneo com a Fenasan, como uma
excelente oportunidade de acesso às
novas tecnologias, troca de informações e
abertura de importantes contatos.
Os Encontros Técnicos, pelo excelente
nível, tornam-se um atrativo a mais, não
só para os visitantes como para os
expositores. Como expositora em 2007, a
Hidrosul mostrou os seus produtos ao
mercado e estabeleceu ótimos contatos
com novos parceiros, principalmente com
o corpo técnico da Sabesp.
Como respondeu prontamente a um
questionário de avaliação na Fenasan
2007, a Hidrosul foi agraciada, em
sorteio, com um bônus de 30% sobre o
valor de comercialização da Fenasan
2008. Foi muito bem vindo este incentivo,
que abriu maiores possibilidades para a
sua participação.

Destaques

Três
dias
de
intercâmbio
de
conhecimentos
tecnológicos
O nosso XVIII Encontro Técnico contou com 8 Fóruns de Novas
Tecnologias, 5 Mesas Redondas, 1 Curso e 72 Trabalhos Técnicos

Entrega do Troféu AESabesp
Anunciada pelo nosso diretor técnico, Reynaldo Eduardo Young Ribeiro, na solenidade de
encerramento do XVIII Encontro Técnico da AESabesp- Fenasan , a entrega do Troféu AESabesp,
em 2007, contemplou 11 premiações, de acordo com os votos dos próprios participantes da
Feira.
Nossos parabéns aos vencedores que se destacaram na Fenasan-2007, extensivo a todos os
demais expositores, pelo alto nível de apresentação, contribuindo para uma difícil decisão, em
meio a tanta qualidade trazida por todos.

Categoria “Melhor Stand”

A primeira Mesa Redonda, voltada ao tema “Mudanças
Climáticas e o Saneamento”, sob a coordenação do
Superintendente de Gestão Ambiental da Sabesp e Professor
Doutor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo, Wanderley Paganini, reuniu Luis Gylvan (USP), Rubens
H. Born (ONG), Giovani Barontini (iniciativa privada) e João
Wagner Alves (área pública).

Já a 2ª Mesa, realizada no dia 8, foi “Gestão da Automação dos
Processos Operacionais”, coordenada pelos profissionais da
Sabesp, Alexandre Rocha e Érika Martins Andrade, com a
participação de Constantino Seixas Filho (Sabesp), João
Nogueira (Companhia Vale do Rio Doce) e Rita Becher (Sanepar).
ABS Indústria de Bombas Centrífugas Ltda.

Bugatti Brasil Válvulas Ltda.

Kemira/ Kemwater Brasil S.A.

Categoria “Inovação Tecnológica”

Danfoss do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Ainda no dia 8, a 3ª Mesa foi “Gestão do Uso Racional da Água”,
coordenada pelo diretor Metropolitano da Sabesp, Paulo Massato
Yoshimoto, e integrada por Ricardo Toledo Silva (Secretário
Adjunto de Energia e Saneamento do Estado de São Paulo),
Orestes Marracini Gonçalves (Escola Politécnica da USP), Wilson
Passeto (ONG Água e Cidade), Jack M. Sickermann (Consórcio
da Chuva 3P Technik/Acquasave) e Giovanni Palermo
(Secretaria do Meio Ambiente do Município de São Paulo).

No 3º dia, a 4ª Mesa foi “Serviços Ambientais para Proteção de
Mananciais”, coordenada por Sergio Antônio da Silva, com a
participação de Fernando Antonio da Silva (The Nature
Conservancy), Helena Carrascosa Von Glen (Secretaria do Meio
Ambiente), Rosely Ferreira dos Santos (Unicamp), João Luis
Guimarães (Fundação O Boticário) e Paulo Henrique Pereira
(Prefeitura de Extrema).
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Os 72 Trabalhos Técnicos apresentados obedeceram a uma
seleção criteriosa e abordoram vários aspectos do universo
técnico-científico do saneamento ambiental. Tivemos
apresentadores estreantes, como Sérgio Lapastina, gerente de
imprensa da Sabesp, que discorreu sobre os desafios de
relacionamento na área de comunicação em serviços públicos, e
também veteranos como Luiz Narimatsu, que já foi nosso diretor
técnico, com a palestra “Qualidade dos Materiais adquiridos na
Sabesp”.

agosto de2007
2007
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Higra Industrial Ltda.

Categoria “Atendimento Técnico”

Hexis Científica S/A.

E fechando a série de Mesas Redondas a 5ª foi “Legislação do
Setor de Saneamento”, sob coordenação do Conselheiro da
Associação dos Engenheiros da Sabesp, Amauri Pollachi, com as
presenças do presidente da ABES, José Aurélio Boranga, além de
representantes da AESBE (Associação das Empresas de
Saneamento Básico Estaduais), da ABCON ( Associação
Brasileira das Concessionárias de Serviços Públicos de Água e
Esgoto), da Caixa Econômica e do Ministério das Cidades. Além
das Mesas, foram apresentadas 72 palestras técnicas.

Emec Brasil Sistemas de Tratamento de Água
Ltda.

Incontrol S/A

Lamon Produtos Ltda

Destaque AESABESP

Deferência Especial AESABESP

Ilha Sindesam (Sindicato Nacional das Indústrias de Equipamentos
para Saneamento Básico e Ambiental), formada pelas empresas
Abimaq, Aquamec, Centroprojekt do Brasil, Degrémont, Mizumo,
Pieralisi, Prominas e WAM). O seu presidente Gilson Cassini Afonso
exibe o troféu conquistado.

Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
Os diretores Marcelo Salles Holanda de Freitas (Meio Ambiente e
Tecnologia) e Umberto Cidade Semeghini (Sistemas Regionais).
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