O XIX Encontro Técnico da AESabesp terá como tema “Regulação do Saneamento:
Nova Era, Novos Horizontes”, dirigido à criação da Arsesp (Agência Reguladora de
Saneamento e Energia do Estado de São Paulo), que dará um novo rumo aos
programas do setor, na busca da universalização do atendimento em água e esgoto
e eficiência na prestação dos serviços.
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AESabesp dedica esta edição do
Jornal à realização do seu XIX
Encontro Técnico – Fenasan
2008, com um agradecimento especial a
todos os seus participantes
congressistas, expositores e visitantes.
Estamos em 2008, no “Ano
Internacional do Saneamento”,
instituído pela Unesco. Portanto,
motivos não faltam para comemorar
esta data. E como uma entidade
representativa e atuante do setor de
saneamento ambiental, a Associação
dos Engenheiros da Sabesp sente-se
orgulhosa em promover um evento
dessa envergadura, nesse momento tão
propício.
Prova disso é mostrada pelos números
da Fenasan 2008 – que teve que
aumentar a sua área em mais de 20%,
para atender, até o momento, a
instalação de 146 expositores.
As empresas que fazem da Fenasan a
maior feira de saneamento do ano vêm
de diversos segmentos, como sistemas
de captação, adução, tratamento e
distribuição da água; sistemas de
coleta, afastamento e tratamento de
esgotos; gestão ambiental; manutenção
e energia; água de reúso; resíduos
sólidos; recursos hídricos;
desenvolvimento de produtos e de
materiais, além de alguns estreantes
como empresas de consultoria, projetos
e gerenciamento que estão no Espaço
Apecs / Sinaenco. Outra entidade que
levará suas empresas para montar uma
ilha dentro da Fenasan é o Sindesan
(Sindicato Nacional das Indústrias de
Equipamentos para Saneamento
Básico).
Em caráter simultâneo à Fenasan, a
AESabesp também realizará nos
auditórios do Expo Center Norte, o seu
XIX Encontro Técnico, que consiste na
criação de Fóruns de Tecnologia, com a
apresentação de diversas palestras
técnicas, mesas redondas, com a
participação de profissionais
reconhecidos nas esferas de políticas
públicas e acadêmicas e também no
mercado empresarial.
O tema deste ano é “Regulação do
Saneamento: Nova Era, Novos
Horizontes”, motivado pela criação da
Arsesp (Agência Reguladora de
Saneamento e Energia do Estado de

São Paulo), que dará novos rumos aos
programas do setor.
De acordo com pronunciamento da
secretária de Saneamento e Energia do
Estado de São Paulo, Dilma Pena, que
estará presente em uma das mesas de
debates ( " O papel da Agência
reguladora de Saneamento e Energia
no Estado de São Paulo"), a Arsesp
buscará a universalização do
atendimento em água e esgoto com
eficiência na prestação dos serviços.
Para tanto, é necessário o esforço
conjunto da União, dos estados e dos
municípios, a perenidade de
investimentos no desenvolvimento do
setor e a articulação entre o
saneamento e outras políticas públicas,
como habitação popular e redução da
carga tributária.
Nesta mesma linha de Gestão, teremos
o presidente da SABESP, Gesner
Oliveira participando de outra mesa
redonda que discutirá " O
reposicionamento estratégico das
empresas de Saneameno no Século
XXI".
Espera-se para 2008 a superação dos
resultados obtidos no Encontro Técnico
de 2007, assim como se espera para
2009 a repetição do sucesso deste ano,
alcançado graças aos nossos parceiros
voltados para o objetivo maior, que é a
pujança do setor com responsabilidade
social.
Nesta edição, o leitor ainda verá o
sucesso que foi o VIII Encontro
Estadual de Saneamento Ambiental "
promovido pelo Polo da AESabesp de
Lins, que foi muito concorrido com a
passagem de mais de 2.000
profissionais da região no evento.
Sucesso também foi a nossa “Noite do
Queijo e Vinho”, conforme vocês vão
poder obervar nas fotos do evento que
lotou recém-construído salão da
AESabesp. Quem foi, adorou e pediu
bis. Já anotamos o pedido e vamos
programar outros eventos na nossa
sede que deve ser reinaugurada no mês
de setembro.
Um grande abraço a todos e muito
obrigado por sempre prestigiarem a
Associação dos Engenheiros da Sabesp.

Eng. Luiz Narimatsu
Presidente da AESabesp

Agende-se
“Ano Internacional do Saneamento e
a Macrometrópole Paulista”
Seminários promovidos pelo Instituto
de Engenharia, AESabesp, Abes,
Apecs e Sinaenco.
Dia 11/08/2008: Gestão de resíduos
sólidos urbanos
Local; Instituto de Engenharia
Dia 20/08/2008: Tratamento de esgoto
sanitário
Local: Pavilhão Amarelo do Expo Center
Norte (Fenasan - 2008)
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XIX Encontro Técnico da AESabesp
XIX Fenasan 2008
Data: 19 a 21 de agosto de 2008
Local: Pavilhão Amarelo do Expo Center
Norte
Av. Otto Baumgart, 1.000 São Paulo
SP
Informações e reservas de espaço nos
sites:
www.fenasan.com.br
www.aesabesp.com.br

Informe Institucional

MUITO PRAZER, AVK. O FUTURO AGORA!
1. Quem é a AVK? O que ela representa
no mercado de saneamento?
A AVK é um grupo dinamarquês,
consolidado como um dos líderes mundiais
na produção de válvulas para saneamento,
coleta de efluentes, combate a incêndio e
fornecimento de gás. É o único produtor de
válvulas presente em todo o mundo, mais
de 80 países, através de suas unidades de
produção, distribuidores e unidades de
negócios, inclusive no Brasil. A AVK é um
“solution provider” com uma gama de
produtos abrangente, capaz de suprir as
necessidades das companhias de água ao
redor do mundo.
2. Quais são os principais objetivos da
AVK em parceria com a SABESP?
Tendo em vista o grande potencial e o
rápido crescimento e desenvolvimento do
Brasil, como um todo; a AVK pretende fazer
parte desse salto de prosperidade, atuando
como parceira da SABESP no
desenvolvimento da rede de saneamento do
estado de SP e assim, do Brasil já que a
SABESP é uma empresa líder em toda a
América do Sul e pioneira no
desenvolvimento de sistemas com
qualidade e alta tecnologia.
3. O que a SABESP e seus parceiros
podem esperar da AVK?
Uma parceria confiável e duradoura,
comprometida com os parâmetros de
qualidade em produtos e serviços;
contribuindo com sua experiência
internacional no fornecimento de soluções
completas, estabelecendo assim, um marco
referencial para o mercado de saneamento
no Brasil.
4. Há quanto tempo a AVK atua no
mercado de saneamento ambiental?
A empresa foi fundada em 1941 e em 1969
iniciou a produção de válvulas com cunha
emborrachada para sistemas de
distribuição de água e gás. Desde sua
criação a AVK mantém um sério
comprometimento com o meio ambiente.
5. Quais são os seus principais produtos,
voltados para esse setor?
A AVK possui um portfólio de produtos
mais abrangente do mercado, sendo capaz
de fornecer, entre outros, os seguintes
produtos:
? Válvulas gaveta de diversos tipos como
PEAD e com indicador de posição;
? Válvulas borboleta concêntrica / duplo
excêntrica;

? Abraçadeiras de reparo;
? Válvulas de retenção;
? Ventosas;
? Válvulas dispersoras;
? Conexões;
? Válvulas e equipamentos em grandes
diâmetros para barragens.
6. Existe algum diferencial nos produtos e
serviços dessa empresa, em relação aos
similares no mercado?
A AVK é o único produtor de válvulas, no
mundo, que possui pleno controle do
componente especial para garantir a vedação e
estanqueidade de suas válvulas a borracha
fabricada com recursos próprios, pela AVK
Gummi, na Dinamarca. Conta com
laboratórios especializados no teste e análise
da potabilidade dos componentes utilizados
nos processos de produção, reconhecidos
pelos principais institutos de normatização
técnica internacional.
7. Em sua linha de produtos e serviços,
essa empresa lança mão de recursos para
preservação ambiental? De que forma?
A AVK, além de atuar de acordo com a norma
ISO 14001 mantém efetivos procedimentos
para garantir a preservação do meio ambiente
com a reciclagem de 100% dos seus resíduos
industriais, como aparas de materiais e restos
de metais dos seus processos de usinagem.
Pelo fato de ser o único fabricante a dispor de
uma fábrica própria de borracha, a AVK

O time da AVK, composto, em ordem da
esquerda para direita, por Daniel Druart AVK South America President, Andre Alves Technical Manager , Roberta Bosignoli Administrative Assistant, Estevan Fernandes
Lopes - Product Manager , Antonio Carlos P.
Biagioni - Comercial Departament e Renato
Miom - Logistics Manager.
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também assegura a reciclagem dos resíduos
desse material, provenientes tanto do
processo de produção da borracha como da
vulcanização.
8. Qual é avaliação da relação comercial e
de atendimento técnico dessa empresa
com a Sabesp?
A relação é baseada nos conhecimentos e
experiência adquiridos através da parceria
entre nosso time e a SABESP. Todos os
preceitos da relação são seguidos pelas
normas NTS e NBR. A cooperação e troca de
informações são fundamentais.
9. Como AVK Válvulas do Brasil Ltda
avalia a iniciativa da Associação dos
Engenheiros da Sabesp em promover,
anualmente, os seus Encontros Técnicos,
em caráter simultâneo com a Fenasan?
A AESABESP tem tido um excelente
resultado com essa iniciativa. Agregar a
parte de promoção de produtos e inovações
tecnológicas é a chave do sucesso da
SABESP e seus parceiros.
10. Qual é a expectativa da empresa para
a Fenasan 2008?
Promover o intercâmbio entre a AVK e a
SABESP, bem como a integração do nosso
staff e os engenheiros e construtores que
trabalham nas frentes de projetos e obras
da SABESP.

A sede da AVK Válvulas do Brasil fica na
cidade de Indaiatuba SP, bem próxima à
Capital paulista: Rua Alberto Guizo, 680.
Tel. 55 19 3936-5936. Contatos
comerciais devem ser feitos com Antonio
Carlos P.Biagioni / E-mail:
antoniocp.biagioni@avkvalves.com.br.

Acontece

Abertura do XIX Encontro Técnico:
Palestra "Desperte o gigante que existe em você"
O XIX Encontro Técnico AESabesp será iniciado na
manhã de 19 de agosto , com o credenciamento de
congressistas, a partir das 9 horas. No auditório
principal do Expo-Center Norte, às 10 horas, terá
início da solenidade de abertura.
Na seqüência, às 11 horas, será proferida a palestra
"Desperte o gigante que existe em você", ministrada
pela professora de psicologia Maria de Lourdes
Ferreira Machado (Lurdinha), considerada a
palestrante nº 01 do Brasil, em motivação pessoal e
profissional, além de uma das personalidades mais
beneméritas da atualidade, posto que geralmente a
arrecadação de suas palestras geralmente são
revertidas às instituições assistenciais.
Sua abordagem será voltada às técnicas de
Programação Neurolinguística (PNL), capazes de
desenvolver, entre outras habilidades, a memória, a
leitura dinâmica e o controle emocional. Segundo a
professora, “o maior bloqueio para que alguém consiga
desenvolver uma boa capacidade de memorização está
na própria pessoa. Pessoas vitoriosas são aquelas que
já começam a manhã com um sorriso nos lábios e
que, ao longo do dia, sabem falar sem inibição, têm
espírito de liderança, estão sempre dispostas a
aprender, têm metas estabelecidas e conhecem seus
valores e os das outras pessoas. Esse tipo de gente
não se deixa abater, vê em cada obstáculo uma
chance de crescimento", afirma.
Em continuidade, às 13 horas, será feita a abertura
oficial da Fenasan 2008 – Feira Nacional de Materiais
e Equipamentos para Saneamento, a ser conduzida

pelas autoridades presentes. A
Fenasan 2008 contará com um
grande número de expositores de
todo o Território Nacional e alguns
grupos empresariais de outros
países. Paralelamente, nos cinco
auditórios do Encontro se iniciarão
as mesas redondas e a apresentação das palestras
técnicas, contempladas no nosso Encontro Técnico.

Encerramento:
Entrega do Troféu AESabesp
Homenagem à comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa

Desde o primeiro dia da Feira, os expositores já
começam a ser avaliados para a entrega do Troféu
AESabesp, que se realizará na solenidade de
encerramento da Fenasan - XIX Encontro Técnico da
AESabesp. Os resultados serão obtidos através dos
votos dos próprios participantes da Feira, que deverão
depositar suas avaliações na urna deponibilizada pela
AESabesp.
As categorias que serão avaliadas e premiadas são:
- Melhor Stand
- Inovação Tecnológica
- Atendimento Técnico
Neste ano, também haverá uma premiação especial,
designada pela AESabesp, à Unidade de Negócio ou
Superintendência da Sabesp, que inscrever mais
trabalhos para o Encontro Técnico.
Na Solenidade de Encerramento, também acontecerá
uma homenagem à comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa. Por deliberação da atual
Diretoria a AESabesp procederá com a entrega
simbólica de quatro troféus a associados que são
grandes expoentes tanto no Setor de Saneamento,
quanto na colônia Nipo-Brasileira.
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Visitantes de 2008 poderão navegar pelo Tietê
O Instituto Navega São Paulo, em
parceria com AESabesp, proporcionará
uma experiência única na Fenasan
2008: a de navegar no rio Tietê na
região metropolitana de São Paulo, com
a apresentação do programa sócioambiental “De Olho no Tietê”.
Serão realizadas duas navegações com
até 170 participantes por navegação
nos dias 20 e 21 de agosto, às 10 horas
O passeio será aberto aos profissionais
da Sabesp, expositores e visitantes da
Fenasan 2008 e Congressistas do XIX
Encontro Técnico AESabesp. O
embarque e desembarque serão na
eclusa do Cebolão e o traslado até o
local será realizado de ônibus a partir

do Expo Center Norte.
As inscrições para as navegações serão
divulgadas e coordenadas pela AESabesp.
Essa ação não tem fins lucrativos e
contará com o patrocínio da Sabesp e o

apoio da AESabesp. Mais informações
sobre o Instituto Navega São Paulo,
estão no site www.navegasp.org.br .

Programação da Navegação:
09:30hs - Apresentação dos
participantes
10:00hs - Saída do Center Norte
10:30hs - Embarque na embarcação
10:45hs - Palestra Institucional SABESP
11:15hs - Coffee-Break
12:00hs - Retorno ao Center Norte

Massagem terapêutica será oferecida na Feira
Durante os três dias da realização da
Fenasan 2008, o Instituto Oniki do
Brasil, irá dispor sua equipe da Escola
Técnica de Massoterapia e
equipamentos especiais, para sessões
de massagem e relaxamento, muito
indicadas para amenizar o estresse.
Indicado pela equipe do Pólo Leste da
AESabesp, este Instituto já desenvolve
um sério trabalho para algumas
unidades da Sabesp, especialmente
para equipes de atendimento ao
público, e conta com um diferencial
bem interessante: a maior parte dos

massoterapeutas que estarão na Fenasan
são portadores de deficiência visual.
Dessa forma, esse trabalho conta com
viés social muito significativo em pról de
inclusão no mercado de trabalho de
profissionais com habilidades específicas.
Eles estarão disponíveis na Fenasan
2008, das 14 às 18 horas e o custo
simbólico de cada sessão de massagem
será de R$ 5,00.
Quem quiser saber mais sobre o Instituto
Oniki do Brasil, deve acessar o site
www.oniki.com.br .

AESabesp renova compromisso de restauro florestal com a Iniciativa Verde

Foto da Fenasan-2007: o biólogo da
Iniciativa verde, Roberto Strumpf,
acompanhado Eng. Célia Ambrósio, do Pólo
Costa Carvalho pelo presidente da AESabesp,
em 2007, Walter Orsatti.

Na edição do XVIII Encontro e Fenasan de
2007, a AESabesp seguiu uma tendência
dos grandes eventos realizados em
metrópoles: a adoção de uma consciência
ambiental com todo o consumo de seu
estande. Dessa forma, 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.
E como isso repercutiu de uma maneira
muito positiva, inclusive em consonância
com as diretrizes da Sabesp, hoje uma
empresa voltada à preservação do meio
ambiente, a comissão da Fenasan 2008
renovou este compromisso.
De acordo com 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”.

A pioneira Ilha Sindesam: um pool de empresas na Fenasan
No ano passado, a Fenasan 2007 contou com uma
disposição inovadora, que até recebeu um troféu “Destaque
AESabesp”, tamanho foi o seu sucesso. Neste ano ela retorna
melhor ainda: com mais empresas e um espaço muito bem
dimensionado.
Estamos nos referindo à Ilha Sindesam, que foramará uma
espécie de rua, com um “point bar” no centro das mesma. De
um lado estarão os estandes da empresas Ecosan, Aquamec,
Acquasan, Wam, Mizumo e Pieralisi. E do outro lado, basta
atravessar a rua, estarão os estandes das empresas Edra,
Centroprojekt, Abimaq, Vibropac, Degrémond e Imbil.
O Sindesam (Sindicato Nacional das Indústrias de
Equipamentos para Saneamento Básico) é um núcleo setorial
da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas
e Equipamentos), que está com excelentes perspectivas no
mercado do setor neste “Ano Internacional do Saneamento”.
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VIII Encontro Estadual de Saneamento Ambiental, em Lins
O “VIII Encontro Estadual de Saneamento Ambiental”,
promovido pela AESabesp – Pólo Lins, foi realizado nos dias 25
e 26 de junho no espaço de eventos do “Blue Tree Park Hotel”,
direcionado aos profissionais do setor e de meio ambiente,
pesquisadores, professores, estudantes e interessados. O seu
tema foi “Preserve o meio ambiente. Invista em saneamento!” e
no seu desenrolar foram apresentadas 26 palestras técnicas.
Participaram ainda desse evento 26 expositores, que
trouxeram produtos e novas tecnologias para serem
demonstrados na Feira que foi montada em caráter
simultâneo.
A abertura do encontro teve a participação do prefeito de Lins,
Waldemar Sândoli Casadei; da vice-prefeita, Keiko Obara
Kurimori, do chefe de gabinete da presidência do CREA-SP,
Francisco Kurimori, do presidente da Associação dos
Engenheiros da Sabesp, Luiz Narimatsu; do superintendente

da Sabesp de Lins, Luiz Paulo de Almeida Neto. Na cerimônia
de abertura foi apresentada a palestra “Política Nacional de
Recursos Hídricos”, pelo assessor parlamentar da Agência
Nacional de Águas, Cláudio di Mauro.
Durante a realização do encontro foram apresentados os
resultados das pesquisas de reúso de efluentes de esgotos
tratados na agricultura pela USP, dentro do Programa
Nacional de Pesquisa em Saneamento – PROSAB. Os
organizadores levaram os visitantes e pesquisadores em visita
técnica ao local das pesquisas.
O encerramento do evento contou com a participação do
presidente da Sabesp, Gesner Olveira, que enfatizou os altos
índices de atendimento da Unidade de Negócio Baixo Tietê e
Grande (Lins), bem como os investimentos da Sabesp para os
próximos anos e o sucesso da renovação dos contratos.
Prefeitos da região também participaram do encerramento .

Integrantes do Pólo Lins com o presidente da Sabesp, Gesner Oliveira, o
superintendente de Lins, Luiz Paulo Neto, o superintendente de
comunicação da Sabesp, Raul Christiano, e o presidente da AESabesp,
Luiz Narimatsu.

Gesner Oliveira proferiu palestra sobre os altos índices de atendimento
da Unidade de Negócio Baixo Tietê e Grande (Lins), bem como os
investimentos da Sabesp.

O presidente visita os estandes da Feira.

Tomada sobre a feira de Lins...
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CONTROLL MASTER
Apresenta a sua tecnologia para SP, na Fenasan 2008
1 Há quanto tempo a Controll Master atua no
mercado?
Atuando a 10 anos no mercado, a Controll Master
foi criada para atuar de forma integral na área de
tratamento de água.
Hoje contamos com sede própria, situada na
cidade de Sete Lagoas-MG, com 2.200 m² de área
construída, de um total de 6.500 m², e equipada
com maquinário de alta tecnologia preparado
para atender a demanda de fabricação de
equipamentos de pequeno, médio e grande porte.
Já em conclusão a 1ª fase do projeto de
ampliação das instalações, que totaliza mais
2.700 m² de área construída.
Hoje contamos com mão-de-obra totalmente
especializada, altamente qualificada, tanto nas
áreas de desenvolvimento de produtos e projetos,
quanto na produção.
2 - Quais são os seus principais produtos,
voltados para o setor de saneamento
ambiental?
Nossas soluções envolvem desde fabricação de
sistemas e produtos para tratamento de água de
abastecimento até seu reuso.
Nossos equipamentos, produtos e serviços
proporcionam aos nossos clientes soluções de alta
eficiência, menor custo e respeito ambiental.
EQUIPAMENTOS
TRATAMENTO DE ÁGUA:
- Sistemas removedores de ferro/manganês
STARF
- Abrandadores de água - leito compacto e
convencional
- Desmineralizadores de água - leito compacto e
convencional
- Filtros de areia
- Filtros de carvão ativado
- Sistemas integrados para reuso de água
- ETAs abertas e pressurizadas
- Sistemas de preparo e estocagem para produtos
químicos

TRATAMENTO DE EFLUENTES:
- Reuso de efluente doméstico
- Reuso de efluentes industriais
- Sistemas removedores de DQO
PRODUTOS
- Controll MF 574
- Controllsol
- Controllsorb
- Resinas de troca iônica
- Carvão ativado
- Material filtrante para uso em estações de
tratamento de água e filtros industriais.
SERVIÇOS
- Gerenciamento de água/efluente
- Consultoria
- Reforma de equipamentos
- Redimensionamento de equipamentos
- Otimização de ETAS/ETES
- Troca de material filtrante em filtros pressurizados
e por gravidade
3 Existe algum diferencial nos produtos e
serviços dessa empresa, em relação aos similares
no mercado?
Nosso maior diferencial está na agilidade na entrega
dos equipamentos e serviços. Além disso,
destacamos também a facilidade na reposição de
peças, a eficiência comprovada das nossas soluções,
com responsabilidade ambiental e assistência técnica
ágil.
4 Em sua linha de produtos e serviços, essa
empresa lança mão de recursos para preservação
ambiental? De que forma?
O escopo de atuação da Controll Master é pautado
na responsabilidade ambiental, nosso valor
principal.
As atividades da empresa são totalmente licenciadas
pela legislação ambiental vigente e não possuímos
nenhum passivo. Todo o rejeito de nossos processos
é 100% reciclável.
Por outro lado nossos produtos seguem este mesmo
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valor, sempre desenvolvidos visando à preservação
do meio ambiente.
Destacamos o Filtro STARF® que utiliza o Controll
MF 574 na remoção de ferro, manganês, sulfetos
de hidrogênio, arsênio e alumínio em águas para
consumo humano, meio filtrante catalítico que age
sem a necessidade de adição de nenhum produto
químico.
5 Qual é a avaliação da relação comercial e de
atendimento técnico dessa empresa com a
Sabesp?
Mantemos uma relação de parceria com a SABESP
desde 2002 no desenvolvimento de estações que
®
utilizam o Filtro STARF , quando da liberação do
Atestado de Conformidade Técnica ACT Sabesp. O
sucesso desta parceria está expresso nos
excelentes resultados obtidos nas estações que já
utilizam nossas soluções para tratamento de água.
6 Como Controll Máster avalia a iniciativa da
Associação dos Engenheiros da Sabesp em
promover, anualmente, os seus Encontros
Técnicos, em caráter simultâneo com a
Fenasan?
Participamos em anos anteriores somente com a
presença de nossos diretores e equipe técnica,
mas sempre tivemos excelentes resultados dos
contatos e da intensa troca de informações.
Os dois eventos se complementam e proporcionam
aos participantes uma fantástica oportunidade de
imersão no tema.
7 Qual é a expectativa da empresa para a
Fenasan 2008, na qual será expositora?
Agora com a nossa efetiva presença no evento
teremos a oportunidade de divulgar nossa atuação
e apresentar às demais regionais e aos
participantes provenientes de todo o país os casos
de sucesso junto às unidades da Sabesp nas quais
já atuamos, além de toda a nossa linha de
produtos.

O “zum zoom” da abelha
Esta é nossa nova página de bastidores, dedicada às notas e fotos abelhudas e também
àquelas que fazem cêra e têm mel.

A posse da nova diretoria da ADM.

O bom filho à casa torna

Doações às Casas André Luiz

A nossa co-irmã, ADMSabesp - Associação dos
Administradores da Sabesp, realizou, na noite
de 19 de junho, no Auditório Tauzer Garcia
Quinderé (Pudim), no Complexo Costa
Carvalho, em Pinheiros, a cerimônia de posse
de sua nova diretoria (foto), para a gestão do
biênio 2008 2010, presidida pelo Adm.
Orlando Diniz Vulcano Júnior.

Mesmo se aposentando, Mário Rino José Ferretti,
engenheiro que trabalhou por longo tempo na
CPT, não consegue ficar longe da sua verdadeira
vocação que é a engenharia. E para ela voltou
com tudo: se associou novamente à AESabesp e
participará ativamente do Seminário de Gestão
de resíduos sólidos e urbanos, promovido pelo
Instituto de Engenharia.

Com a reforma total da sede da AESabesp,
muitas coisas foram doadas às Casas André
Luiz, que desenvolvem um trabalho campeão
no atendimento a deficientes. Vale conferir
no site www.casasandreluiz.org.br . No
momento da entrega, o diretor de marketing,
Carlos Aberto de Carvalho, o presidente Luiz
Narimatsu e a equipe das Casas André Luiz.

Homenagens em Lins 1

Homenagens em Lins 2

Equipe da AVK em visita à AESabesp

No “VIII Encontro Estadual de Saneamento
Ambiental”, promovido pela AESabesp Pólo
Lins, realizado nos dias 25 e 26 de junho,
também se comemorou os 100 anos de
migração japonesa do Brasil, já que Lins foi
um dos berços da comunidade nipo-brasileira.
Ao centro da foto, a vice-prefeita Keiko Obara
Kurimori está sendo homenageda pela
AESabesp.

Ainda no Encontro Técnico de Lins, foram
homenageados, em nome de todos os
descendentes nipônicos, o gerente da Divisão
daquela Unidade de Negócio, Eder Toyodi
Yoshimatsu (na foto recebendo o troféu do Eng.
Carlos Alberto de Toledo, do Pólo Lins da
AESabesp) e o Eng. Takao Furukawa, que,
mesmo ausente, recebeu os cumprimentos de
todos.

A equipe da AVK Válvulas, que também
estará presente na Fenasan 2008, estiveram
em visita à nova sede social da AESabesp. Na
foto para a posteridade estão o Lívio Abraços
(AE), André Alves (AVK), Daniel Druart - AVK
South America President (que estava em
visita ao Brasil), Luiz Narimatsu (AE),
Antonio Carlos Biagioni (AVK), Estevan
Fernandes Lopes (AVK) e Paulo Oliveira (AE).

Pérsio comemora aniversário.

Tarde de autógrafos na Fenasan 2008 Lançamento do Manual do Danieletto

O nosso vice-presidente, Pérsio Faulim de
Menezes, desde que assumiu a presidência da
Associação Sabesp, no período de 1991 a
2006, sempre comemorou o seu aniversário
dentro das dependências da 13 de Maio. Para
não fugir à tradição, neste ano que fez 60
aninhos em 7 de julho, ele reuniu amigos e
familiares no novo salão social da AESabesp.

Quem estiver participando do XIX Encontro
Técnico ou visitando a Fenasan, em seu segundo
dia, 20 de agosto, a dica é ir ao estande da
AESabesp, às 15:30, onde haverá uma tarde de
autógrafos do Livro "A identidade de um rio de
constrastes: O Tietê e seus múltiplos usos”, de
Wanderley Paganini. Os sortudos poderão
ganhar um exemplar.
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Também haverá tarde de autógrafos no dia
21, o Eng. José Roberto Danieletto estará
lançando o seu “Manuel de Tubulações de
Polietileno e Polipropileno”, com as
características, dimensionamento e instalação
dessa atividade. Os primeiros a chegarem
também poderão ganhar o lovro. Na foto, o
autor está apresentando uma palestra no
Encontro Técnico de Lins.
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PIERALISI DO BRASIL
Tradição de mais de um século de atendimento ao setor
1 – Há quanto tempo a PIERALISI DO
BRASIL atua no mercado de
saneamento ambiental?
A Pieralisi é uma empresa centenária, foi
fundada em 1888 na Itália, no Brasil ela
está presente há 15 anos.
Com sua filial sediada em Jundiaí, na
Rod. Anhangüera opera nas áreas de
saneamento, fornecendo soluções de alta
tecnologia para o tratamento de lodos de
ETEs e ETAs.
É líder mundial na fabricação de
decanters centrífugos, fabricando mais
de 1500 unidades por ano.
2 - Quais são os seus principais
produtos, voltados para esse setor?
Fabrica os adensadores dinâmincos para
espessar lodos, decanters centrífugos de
alta tecnologia para desidratá-los e os
secadores térmicos para transformá-los
até em fertilizantes.
Possui toda engenharia para
fornecimentos em turn key skids, onde o
cliente se preocupará somente com a
geração do lodo.
3 – Existe algum diferencial nos
produtos e serviços dessa empresa, em
relação aos similares no mercado?
A Pieralisi apresenta um grande
diferencial tecnológico em seus produtos

devido a um departamento de P&D, que
está em contínua pesquisa para atualizar
seus equipamentos com qualquer
desenvolvimento de automação ou material
ou qualquer item que possa interferir na
melhoria de seus produtos. Além de possuir
todas as peças de reposição em nosso
estoque, dispomos de equipe técnica
especializada e contratos de manutenção
flexíveis de acordo com a necessidade de
cada cliente.
4 – Em sua linha de produtos e serviços,
essa empresa lança mão de recursos para
preservação ambiental? De que forma?
Sim; Com a contribuição para a redução do
efeito estufa e o aumento da vida útil dos
aterros, assim como a produção de
biofertilizantes naturais
5 – Qual é avaliação da relação comercial
e de atendimento técnico dessa empresa
com a Sabesp?
Pieralisi do Brasil mantém uma excelente
relação com a Sabesp, que é uma de suas
principais clientes. A Pieralisi participa
desde os primeiros eventos da Fenasan,
quando ainda eram no Instituto de
Engenharia, e é com grande orgulho que
estamos presentes em mais de 30 Etes da
Sabesp, e em algumas de suas principais
estações,
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com o adensamento e desidratação dos
lodos da ETE Barueri e da ETA
Taiaçupeba.
6 – Como a Pieralisi avalia a iniciativa
da Associação dos Engenheiros da
Sabesp em promover, anualmente, os
seus Encontros Técnicos, em caráter
simultâneo com a Fenasan?
A Pieralisi avalia de maneira
extremamente positiva a iniciativa da
Associação em fazer o Encontro
simultâneo, pois assim, nós fornecedores
podemos estar sintonizados com as novas
necessidades tecnológicas da Sabesp, e
por sermos uma empresa em constante
desenvolvimento, poderemos atendê-la
plenamente em todas essas necessidades.
7 – Qual é a expectativa da Empresa
para a Fenasan 2008, na qual será
expositora?
A Pieralisi pretente apresentar sua central
de secagem de lodos, a qual já foi vendida
para um grande cliente brasileiro.
Além de SKIDS de desidratação completos
com todos os periféricos necessários para
o tratamento e desidratação do lodo,
como: sistema de preparo e dosagem de
polímero, bombas, instrumentação, etc.
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PERGUNTAS À ANALYSER COM. E IND. LTDA.
1 – Há quanto tempo a Analyser atua
no mercado de saneamento
ambiental?
Há 20 anos, com atendimento em todo
o território nacional e no exterior, onde
estabelecemos parcerias com grupos
internacionais.
2 - Quais são os seus principais
produtos, voltados para esse setor?
Para o setor de saneamento ambiental,
possuímos toda uma linha de
Medidores / Monitores ( Bancada,
Portátil e On Line ) para: pH, Oxigênio
Dissolvido, Condutividade, Cloro
Residual (livre e Total), Fluoreto,
Amônia etc...
3 – Existe algum diferencial nos
produtos e serviços dessa empresa,
em relação aos similares no
mercado?
O nosso diferencial é que não somos
apenas representantes, uma vez que
também fabricamos, com emprego de
alta tecnologia, os nossos
equipamentos analíticos. Portanto
temos um suporte em aplicações, pósvenda e assistência técnica, que faz
toda a diferença.

mercado. Por isso, é que além de
equipamentos para controle de efluente,
fazemos orientação quanto ao descarte de
matérias poluentes .
5 – Qual é a avaliação da relação
comercial e de atendimento técnico
dessa empresa com a Sabesp?
Em nosso ponto de vista, sempre foi
muito satisfatória. A Sabesp é uma
referência mundial em saneamento e
temos muito orgulho atendê-la, bem como
conseguir corresponderão ao seu grau de
exigência a alta performance em
resultados.
6 – Como a Analyser avalia a iniciativa
da Associação dos Engenheiros da
Sabesp em promover, anualmente, os
seus Encontros Técnicos, em caráter
simultâneo com a Fenasan?

Para a Analyser, essa iniciativa é
bastante favorável, pois os técnicos,
através dos Encontros Técnicos
oferecidos em caráter paralelo à Feira,
poderão acompanhar o que o mercado
apresenta na Fenasan, portanto une
esse dois universos complementares.
Contudo, em nossa avaliação este
evento deveria ser bianual, para que as
empresas possam ter mais novidades
técnicas em sua linha de produtos.
8 – Qual é a expectativa da empresa
para a Fenasan 2008, na qual será
expositora?
Esperamos manter fortalecidos nossos
relacionamentos técnicos e comerciais
com o público visitante e, obviamente,
vislumbrar novos projetos.

4 – Em sua linha de produtos e
serviços, essa empresa lança mão de
recursos para preservação
ambiental? De que forma?
Sim, a preservação ambiental é uma
preocupação muito importante para o
nosso próprio conceito de gestão, como
também uma grande exigência do

EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS E CONTROLE DE PROCESSOS ON-LINE
Colorímetros portáteis
Cloro
Fluor
Cor

Série Star de Medidores
para:
PH / Condutividade / Oxigênio
Dissolvido /ORP / Temperatura
Ion Seletivo
“VÁRIAS OPÇÕES DE ESCOLHA”

Representante Exclusivo:

Thermo Orion
MONITOR DE
pH

Turbidímetro
MONITOR DE
OD

MONITOR DE
CONDUTIVIDADE

A Analyser possui uma equipe
especializada em aplicações,
desenvolvimento de métodos,
instalação e treinamento ao
cliente.
Efetuamos contratos de
manutenção interna e externa
para toda linha.

Bancada
Portátil
A prova d’água
Com apenas um elemento
ou vários (multiparâmetros)
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Equipamenos de processo on-line:
Fluoreto
Sódio
pH
Condutividade
Oxigênio Dissolvido

Sílica
Amônia
TOC
Entre Outros
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EMICOL marca presença na Fenasan 2008
Especializada em aqüicultura, a Emicol lança a sua linha de produto para
atender o setor de saneamento na Fenasan 2008.
1 – Há quanto tempo a Emicol atua no
mercado de saneamento ambiental?
A Emicol foi fundada em 1967 e possui um
extenso portfólio de produtos eletro
eletrônicos. Há cerca de 10 anos a Empresa
entrou no mercado de aqüicultura, vendo
como oportunidade a carência que o setor
apresentava de alternativas econômicas para
aeração dos viveiros de engorda de peixes e
camarões. Desde então vêm trabalhando no
aperfeiçoamento do produto chegando na
sua versão atual lançada para o mercado de
saneamento nesta Fenasan. Muitas das
características requeridas ao uso na
aqüicultura são comuns ao tratamento de
esgotos como: facilidade de instalação e
manutenção, confiabilidade, baixo consumo
de energia, resistência à ambientes
corrosivos, etc. Na aqüicultura o
equipamento não pode parar senão pode
resultar em grandes prejuízos ao produtor,
da mesma maneira que no tratamento de
esgotos pode resultar em piora na qualidade
dos efluentes lançados em nossos rios.
2 - Quais é o seu principal produto,
voltado para esse setor?
Inicialmente devemos atuar com o Aerador
Cachoeira nas versões com e sem carenagem
para aplicação em lagoas de estabilização e
valos de oxidação.
3 – Existe algum diferencial no produto e
serviço dessa empresa, em relação aos
similares no mercado?
O Aerador Cachoeira lança um novo conceito
de aeração para lagoas de estabilização,
diferente das alternativas existentes no
mercado. É constituído por um moto redutor

de apenas 1HP e um rotor horizontal com 48
pás tubulares capaz de produzir intensa
correnteza e atingir elevadas taxas de
incorporação de oxigênio. Sua ação é
superficial, introduzindo o oxigênio onde as
lagoas, principalmente as facultativas, mais
precisam. A correnteza também contribui para
eliminação de zonas mortas, permitindo a
melhor distribuição da carga orgânica e
aproveitamento integral do volume das lagoas.
Simplicidade, confiabilidade e economia de
energia são outros grandes diferenciais.
4 – Em sua linha de produtos e serviços,
essa empresa lança mão de recursos para
preservação ambiental? De que forma?
A Emicol é uma empresa muito preocupada
com a questão ambiental e vêm buscando
constantes aprimoramentos para atingir
excelência na área. Possui um Sistema de
Gestão Ambiental implantado e foi obtida em
2005 a certificação ISO 14.001. Diversas
medidas para redução e controle do consumo
de água foram implantadas e produziram
resultados efetivos. A Estação de Tratamento de
Esgotos da empresa foi concebida para tratar o
volume total gerado por 2.000 funcionários a
nível de reúso. O tratamento secundário é
realizado em valo de oxidação com apenas 4
Aeradores Cachoeira de 1 HP garantindo alta
eficiência em remoção de DBO. Os padrões de
qualidade do efluente final são rigorosos,
obtêm-se, por exemplo, uma turbidez do
mesmo nível exigido para potabilidade, porém
sem a adição de produtos químicos.
5 – Qual é avaliação da relação comercial e
de atendimento técnico dessa empresa com
a Sabesp?
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ETE da Emicol.

A relação com a Sabesp é muito positiva.
Sempre encontramos pessoas dedicadas e
interessadas, buscando realmente dar o
melhor de si para encontrar soluções
criativas para concretizar idéias. Saneamento
básico influencia muito a qualidade de vida
das pessoas, ninguém quer ficar sem água na
torneira e todos querem ver os rios
despoluídos, é uma responsabilidade muito
grande e deve ser compartida por todos. Por
isto a Emicol também quer dar sua
contribuição auxiliando a melhorar os índices
de qualidade dos esgotos tratados e por
conseqüência também dos nossos rios.
6 – Como Emicol avalia a iniciativa da
Associação dos Engenheiros da Sabesp em
promover, anualmente, os seus Encontros
Técnicos, em caráter simultâneo com a
Fenasan?
É uma iniciativa muito importante, pois ao
mesmo tempo em que reúne os engenheiros
para troca de experiências, no Encontro
Técnico, permite que as empresas
apresentem seus produtos e novidades para
o setor na Feira.
7 – Qual é a expectativa da empresa para a
Fenasan 2008, na qual será expositora?
Nossa expectativa é apresentar ao público a
alternativa do uso do Aerador Cachoeira para
aumentar eficiência de maneira econômica
no tratamento dos esgotos.
Entrevista concedida pelo Eng. Marcelo
Pohlmann, especialista em tratamento
de esgotos e representante da Emicol para
área de saneamento.
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MARTE BALANÇAS
Oferece produtos e serviços aos consumidores mais exigentes
1 – Há quanto tempo a Marte Balança
atua no mercado?
A Marte atua no mercado há 58 anos.
Nosso objetivo hoje é alcançar o
desenvolvimento sustentável, onde
deveremos ser capazes de suprir as
necessidades atuais sem comprometer o
atendimento as necessidades futuras, não
esgotando recursos para o futuro,
harmonizando dois objetivos: o
desenvolvimento econômico e a
conservação ambiental.
2 - Quais são os seus principais
produtos, voltados para o setor de
saneamento ambiental?
Atualmente, a Marte possui um portifólio
completo de produtos para o laboratório,
campo e Processo
Espectrofotômetro PASTEL UV, onde o
mesmo realiza a medição de 07
parâmetros TSS, DBO, DQO, TOC NO3 e
Surfactantes em apenas 01 minuto com a
amostra “in natura” e sem utilização de
reagentes.
Sistema IQ Sensor Net – Sistema de
Medição contínuo para até 12 sondas:
(OD, pH, Condutividade, Turbidez, TSS,
NH4, NO3, COD, TOC, DOC, SAC, BOD)
Medidores de campo – todos Waterproof
para melhor preservação estrutural do
equipamento e garantia de
armazenamento de dados
Medidores de Nível – Linha completa de
medidores de nível e vazão ultrassônico
com alta tecnologia para monitoramento.
3 – Existe algum diferencial nos

produtos e serviços dessa empresa, em
relação aos similares no mercado?
A Marte mantém como filosofia, oferecer os
melhores produtos e serviços, aos
consumidores mais exigentes. As
características técnicas, o design e a
resistência a desgates são alguns pontos
descisivos para a inclusão do produto em
nosso portifólio. Como prova disso, dispõe
em seu portifólio, os produtos das empresas
mais conceituadas no mundo, tais como
WTW, Schott, Secomam, Nivus e Thermo
(Divisão Oakton), hoje representadas pela
Marte no Brasil.
Consciente da extensão geográfica do Brasil
e falta de mão de obra especializada, a Marte
dispõe de 12 filiais no Brasil. Todas com
infraestrutura suficiente para atender o
mercado local.
4 – Em sua linha de produtos e serviços,
essa empresa lança mão de recursos para
preservação ambiental? De que forma?
Seguindo a tendência de envolvimento
social, implementamos um programa de
conscientização ambiental com nossos
colaboradores, visando a coleta seletiva e a
redução de impressos, energia, água, copos
de plástico e outros insumos. Temos como
meta provar que a conscientização ambiental
é o despertar de uma nova consciência capaz
de mostrar o novo papel do homem no
mundo.
5 – Qual é avaliação da relação comercial
e de atendimento técnico dessa empresa
com a Sabesp?
No decorrer deste ano de 2007, foi de s com
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extrema importância para o nosso corpo
técnico o envolvimento e a troca de
experiências com o corpo operacional,
técnico, analítico da Sabesp, sempre nos
colocando a par das novas legislações a
serem cumpridas e em contra partida a
Marte sempre buscando produtos para
atender tais exigências.
6 – Como a Marte Balanças avalia a
iniciativa da Associação dos
Engenheiros da Sabesp em promover,
anualmente, os seus Encontros
Técnicos, em caráter simultâneo com a
Fenasan?
Atualmente, a Fenasan, é a exposição mais
importante do Brasil no cenário
saneamento ambiental. Hoje o corpo
técnico da sabesp é dito no país como
gerador e difusor de conhecimentos
técnicos, nos possibilitando um melhor
feedback com as empresas de saneamento
dos outros estados.
7 – Qual é a expectativa da empresa
para a Fenasan 2008, na qual será
expositora?
A Expectativa é muito grande. Este ano a
marte vem com muitas novidades para
esta feira. Ampliamos nosso stand na
Fenasan com a finalidade de atender
melhor os nossos clientes possibilitando a
integração com todos os produtos
expostos.
Entrevista concedida pela Eng.Renata
Simão Zangoso – Gerente Nacional
Lab & Aut

Informe Institucional

A segunda edição da série de seminário, que teve José Carlos Karabolad, como relator da AESabesp, contou com as palestras
do diretor e superintendente da Sabesp, Marcelo Salles Holanda de Freitas e Hélio Luiz Castro.

Próximos Seminários:
SEMINÁRIO “GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS”

SEMINÁRIO “TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO”

Data: 11/08/2008
Local: Instituto de Engenharia
Relatora: Wanda Maria Risso Günther (ABES/SP)

Data: 20/08/2008
Local: Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte (FENASAN - 2008)
Relator: Carlos Massuyama (APECS)
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Acontece
ABAR lançará no Encontro Técnico o seu CD “Saneamento 2008”
Nesse XIX Encontro Técnico da
AESabesp - Fenasan 2008, cujo tema é
“Regulação do Saneamento: Nova Era,
Novos Horizontes", contaremos com o
imprescindível apoio institucional da
ABAR - Associação Brasileira de
Agências de Regulação, uma
associação que congrega 32 agências
de regulação no Brasil, com
abrangências nacional, estadual e
municipal.
No evento, no dia 19, às 17:30, no
estande da AESabesp, também será
lançado o seu CD-Rom “Saneamento
2008” (foto), com mais de 500 arquivos
documentais de 15 agências
reguladoras de saneamento no País,
que se traduz numa grande fonte para
consulta bibliográfica do setor.
A Lei no 11.445/2007, que estabelece
diretrizes nacionais para o saneamento
básico, determinou a obrigatoriedade

da regulação como condição para a
validade dos contratos. Entre as várias
atividades regulatórias previstas na lei,
encontra-se a normatização dos serviços.
Diante da importância do
aprofundamento do debate das questões
regulatórias, a ABAR também comunica o

lançamento de uma consulta pública
nacional sobre normas de referência
para o setor de água e esgoto, que
servirão de referência para as agências
reguladoras na definição dos marcos
regulatórios.

Será adotado o Programa 3 Rs na AESabesp
Na XIX Edição do Encontro Técnico e
Fenasan será lançado em escala piloto
o Programa 3Rs, em parceria com a
Sabesp, cujo idealizador foi o assessor
da presidência, Marcelo Morgado, com
a participação da Superintendência de
Meio Ambiente. A unidade responsável
pela implantação deste projeto é o
Departamento Técnico e
Desenvolvimento Ambiental.
Este Programa, cujos 3 Rs significam
Reduzir, Reutilizar e Reciclar, foi
lançado no dia 25 de abril, no
Complexo Administrativo Costa

Carvalho e Sumidouro e atende à diretriz
da Política de Meio Ambiente da Sabesp,
com a minimização e destinação
responsável de resíduos, em todas as
suas Unidades.
A implantação do 3Rs na AESabesp se
dará em duas etapas: na abertura do
Encontro Técnico e Fenasan, no dia 19 de
agosto e, posteriormente, no Complexo
Treze de Maio, em parceria com a
Associação Sabesp, a ADM (Associação
dos Administradores da Sabesp) e a AAPS
(Associação dos Aposentados e
Pensionistas da Sabesp).

Marketing - Carlos Alberto de Carvalho

No “VIII Encontro Estadual de Saneamento Ambiental”,
promovido pela AESabesp Pólo Lins, foi feita a adesão de 4
novos associados, sendo 2 colaboradores internos: João da
Silva Rodrigues, de Jales e Vagner Luís Santos Alves, de
Presidente Prudente. Também se tornou associado, Gilberto
Sebastião Castilho Filho, do DAE de Bauru, e mais um
integrante da Kanaflex S/A. Essas adesões foram feitas por
meio da Campanha para Novos Associados, AESabesp Abre as
Portas.
Comunicamos aos nossos expositores que a Fenasan está
sendo veiculada na mídia internacional, com um anúncio em
espanhol, no prestigiado catálogo CATLAB Argentina, uma
publicação líder entre os provedores analíticos do setor. Além
do anúncio, esta publicação fará encarte de 7.500 convites
para a Fenasan no território argentino e a mesma quantidade
também será encartada na sua versão brasileira: Catálogo
CATLAB Brasil. Consulte os veículos de imprensa que
comportam os anúncios e realizam encartes de convites para a
Fenasan 2008, em nosso site www.fenasan.com.br (Link:
Imprensa Na Mídia).
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Diretorias
Social - Cecília Takahashi Votta

Sucesso de público na noite do Queijo e Vinho

Os felizes contemplados no sorteio da Noite do Queijo & Vinho

Quem foi na noite de degustação de vinhos, realizada
na nova sede social da AESabesp, em 16 de julho,
provou vinhos de qualidade e ampliou os seus
conhecimentos, depois da palestra ministrada pelo
sommelier, Eduardo Canabá, que na ocasião
representou o Empório Santa Joana
(www.santajoana.com.br).
Canabá é sommelier há 20 anos, considerado um dos
5 melhores do Brasil, com experiência internacional, e
professor de Enologia e Enogastronomia na FMU –
Faculdades Metropolitanas Unidas.
Na AESabesp, esse exímio conhecedor de vinhos,

abordou todos os conhecimentos básicos para se fazer
uma boa degustaçao da bebida, com ricos elementos
históricos, no tocante a sua origem, elaboração,
aspecto, armazenamento e demais etapas que
envolvem essa arte.
Os presentes saborearam tanto os vinhos,
acompanhados de queijos apropriados para a
degustação, quanto os ensimenamentos explanados.
Para quem quiser informações complementares, o
enólogo deixou o seu e-mail de consulta:
canabasommelier@yahoo.com.br.

Relação dos vinhos que foram degustados
Vinho: Pata Negra (Vinho Tinto Seco Fino)
Fabricante: Grupo de Bodegos Vinartis S.A.
Origem: Espanhola
Data de fabricação: 2001
Vinho: Santa Catarina (Vinho Tinto Seco Fino)
Fabricante: Vinã Santa Carolina S.A.
Origem: Chilena
Data de fabricação: 2006

Vinho: Don Román (Vinho Tinto Seco Fino)
Fabricante: Union de Viticultores
Produtor: Rujanos
Origem: Espanhola
Sem data.
Vinho: Nieto Senetiner (Espumante)
Produtor: Bga Nieto Senetiner
Origem: Argentino
Data de Fabricação: 03/10/2007.
Esse evento foi patrocinado pela empresa
Valloy, com o apoio do Empório Santa Joana
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A Sabesp em parceria
com a Associação dos
Engenheiros da Sabesp
realiza um ciclo de palestras,
buscando melhorar as
práticas laborais quanto à
segurança e saúde do
trabalho, tendo como
consequência a melhoria
da qualidade de vida dos
profissionais que
atuam no setor.

28 de agosto de 2008
Auditório APAS - Associação Paulista de Supermercados
Rua: Pio XI, 1200 - Alto da Lapa - São Paulo - SP

PROGRAMAÇÃO
Horário

Assunto

Palestrante

8h00 às 8h30

Recepção

-

8h30 às 9h00

Abertura - Cenário Sabesp

Dr. Gesner Oliveira – Presidente da Sabesp

9h00 às 9h30

Segurança e Medicina do Trabalho na Sabesp

Dr. Márcio Abud – Diretor de Assuntos
Corporativos da Sabesp

9h30 às 10h00

Administração dos contratos

Dra. Cleuza Maria Ferreira - Advogada e Gerente do
Departamento Extrajudicial da Sabesp

10h00 às 10h30

Visão da SINAENCO / APECS sobre segurança nos
Projetos e Gerenciamento

Eng. Stanislau Marka – Representante da
SINAENCO / APECS

10h30 às 11h00

Riscos e medidas de controle nas atividades das
terceirizadas em obras de saneamento básicos

Eng. Antonio Pereira – Auditor Fiscal do Ministério do
Trabalho e Emprego

11h00 às 12h00

Debate – Mesa Redonda

Moderador: Eng. Luiz Yukishigue Narimatsu
Presidente da AESabesp

12h00 às 13h30

Almoço

Salão APAS

13h30 às 14h00

Gestão dos empreendimentos, um olhar sobre
a questão da segurança

Eng. Silvio Leifert – Sabesp – Superintendente
de Gestão de Empreendimentos da Sabesp

14h00 às 14h30

Gestão de execução com segurança e
qualidade nas obras

Representante APEOP

14h30 às 15h00

Atuação do CREA/SP na fiscalização pelas atividades da
Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do
Trabalho

Eng. Newton Guenaga Filho – Coordenador da Câmara
Técnica de Engenharia de Segurança do
CREA – São Paulo

15h00 às 15h30

Qualidade e Segurança não são negociáveis

Eng. Jefferson Deodoro Teixeira da Costa
Instituto de Engenharia

15h30 às 16h00

Sistema de gestão das condições e
meio ambiente do trabalho

Eng. Celso Atienza – Vice-presidente do Sindicato dos
Engenheiros do Estado de São Paulo - SEESP

16h00 às 17h00

Debate – Mesa Redonda

Moderador: Eng. Luiz Yukishigue Narimatsu
Presidente da AESabesp

REALIZAÇÃO

COLABORAÇÃO

Missão cumprida em 2008,
com grandes perspectivas para 2009
Prezados
expositores, visitantes,
participantes e colaboradores:

Q

uando confiamos no nosso potencial interior, mais firmes se tornam as
ações que nos permitem realizar, há 19 anos, eventos da importância
como este em que agora estamos reunidos, neste momento único, em
2008, no Ano Internacional do Saneamento.
Agradecemos a participação de todas as empresas e entidades expositoras na
nossa Feira Nacional de Materiais e Equipamentos para Saneamento, que
formam a elite mercadológica do setor, com a excelência de seus equipamentos,
produtos e serviços, bem como de todos os integrantes do XIX Encontro
Técnico, cujo conhecimento especializado faz dessa iniciativa a maior
referência nacional de apresentação de novas tecnologias, intercâmbio de
informações e discussão de políticas públicas.
Motivados pela grande receptividade de 2008, já nos comprometemos a fazer
da edição de 2009, programada para o dias 12, 13 e 14 de agosto, mais um
marco no saneamento de São Paulo, que agora conta com a ARSESP (Agência
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo), que dará um
novo rumo aos programas do setor, que seguramente terá um reflexo decisivo
no panorama nacional.
Estamos atentos para empregar o potencial de nossa tecnologia nesse breve e
promissor futuro e, desde já, contamos com a parceria imprescindível de todos
que estão aqui colaborando com a grandeza desse momento.
Muito obrigado,
Luiz Yukishigue Narimatsu
Presidente da Associação dos Engenheiros da Sabesp
Encarte com a programação do XIX Encontro Técnico e Fenasan 2008, que você poderá destacar do Jornal
e levar ao evento, como um roteiro-guia

