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Homenagem aos “Profissionais do Ano” lotou o IE
A entrega do troféu
“Eng. Armando
Fonzari Pêra”, um
dos maiores ícones
do saneamento,
aos “Profissionais
do Ano”,
promovida pela
AESabesp, deixou
lotado o Auditório
do Instituto de
Engenharia de São
Paulo. Veja quem
foram os
premiados nessa
cerimônia, seguida
por uma grande
festa.
Páginas 6 e 7

Visita aos emissários
da Baixada Santista

Confraternização de 2008

Devido ao sucesso da visita técnica aos emissários
da Baixada Santista, a AESabesp se propõe ampliar
esse programa, para apresentar grandes obras aos
técnicos da Empresa.
Página 5

A Confraternização de 2008 da AESabesp ficará na
história, pelo número expressivo de participantes,
quantidade de brindes, sorteio de bolsas de estudos
e pela boa energia que tomou conta do evento.
Páginas 10 e 11
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realizações de 2009
S

abemos que o momento não é um dos
mais favoráveis para prever
crescimentos. Mas nesta primeira
edição do nosso Jornal em 2009,
gostaríamos de manifestar a nossa crença
que viveremos mais um ano de realizações,
seja dentro da AESabesp ou na estrutura
geral do setor de saneamento.
Apesar do quadro econômico mundial ainda
estar em estado de turbulência, existe a
esperança depositada em novos líderes e
também numa realidade incontestável: o
saneamento é um dos pilares para o
desenvolvimento e qualidade de vida do
Planeta; portanto, os investimentos a ele
destinados devem ser cumpridos.
Prova disso é o retorno de mercado que
estamos obtendo com a Fenasan (Feira
Nacional de Saneamento e Meio Ambiente),
que já conta com uma centena de
expositores, assim demonstrando que
apostam no nosso poder de realização, fato
que é uma lisonja e, ao mesmo tempo, uma
grande responsabilidade. Destacamos que
junto com a Feira, também é realizado o
nosso XX Encontro Técnico da AESabesp,
que reúne os maiores expertises do setor,
fazendo da conjunção dessas duas
realizações o maior evento de saneamento
ambiental do Brasil e das Américas.
Apesar de toda a energia que promete estar
presente em 2009, evidenciamos que o final
do ano de 2008 também foi extremamente
gratificante para a entidade, com eventos
que são retratados na cobertura jornalística
dessa edição. No início de dezembro foi
realizada a entrega do Troféu AESabesp aos
“Profissionais do Ano”, eleitos pelos próprios
colegas. E essa tradicional premiação
recebeu, na nossa gestão, o nome do grande
mestre “Eng. Armando Fonzari Pêra”, que
deu à cerimônia uma aura especial.
Posteriormente, ainda no mês de dezembro,
a AESabesp promoveu
uma visita técnica à obras dos Emissários
Submarinos, integradas ao Programa Onda

Limpa na Região Metropolitana da Baixada
Santista. E devido ao sucesso da iniciativa,
nossa intenção é formarmos mais grupos
para visitas regulares às importantes obras
da Companhia e também as fabricas das
empresas expositoras na FENASAN.
Tivemos ainda a nossa Festa de
Confraternização com a presença maciça de
associados, diretores, conselheiros, líderes
de outras entidades de classe e
representantes de empresas expositoras da
Fenasan. Foi uma noite em que o espírito
natalino se uniu com muita alegria e
descontração.
Mas, enfim, 2009 começou e com ele a
disposição da AESabesp em oferecer as
melhores alternativas de atendimento à
necessidade dos seus associados. Nesse
contexto, estaremos promovendo,
mensalmente, uma série de visita aos
nossos fornecedores de materiais e
equipamentos, possibilitando ao nosso
associado conhecer o processo produtivo
dos nossos fornecedores, diferente da visão
nos “stands” da Fenasan, onde temos o
produto acabado e pronto para ser
utilizado.
Além do incentivo ao conhecimento técnico,
também estamos atentos para o aspecto
cultural voltado a um lazer de qualidade,
com o projeto "Arte e Cultura na
AESabesp", que envolve peças de teatros,
shows e participação em espetáculos. E
também já marcamos a data do nosso
próximo Jantar Dançante, para 5 de junho,
no mesmo local de 2008: o Clube dos
Ingleses, que foi do agrado geral dos
participantes. Para você que não foi no ano
passado, não deixe de comparecer neste
ano.
E assim desejamos a todos um período
repleto de realizações e que a nossa união
permaneça e se fortifique ao longo de todo
este ano.

Eng. Luiz Narimatsu
Presidente da AESabesp

Canal Aberto
Aposentados: reunião no Ministério Público Estadual
A Comissão Institucional da AESABESP
informa que no dia 27 de janeiro foi
agendada uma reunião com o procurador
Sr. Silvio Antonio Marques, no Ministério
Público do Estado de São Paulo, para
discutir a questão da demissão dos
aposentados na SABESP, na qual foi
entregue uma carta retratando a
preocupação com a celebração do Termo de
Ajuste de Conduta ( TAC ), que vem
causando um clima de insatisfação e
insegurança em toda a comunidade
sabespiana.
Na ocasião, o procurador informou que esta
ação foi motivada por uma denúncia de que
a Sabesp mantem profissionais aposentados
junto ao INSS na ativa, recebendo proventos
das duas instituições e que no seu
entendimento fere a Constituição que não
permite a acumulação destes recebimentos
aos funcionarios públicos e de autarquias
impedindo desta forma que a companhia
realizasse concurso público para
substituição dos aposentados.
Foi explicado ao Sr. Procurador que os
funcionários da SABESP tem contrato de
trabalho regido pela CLT, tendo em vista
que a companhia é uma empresa de
economia mista, não podendo ser
enquadrados nesta regra. O Sr. Procurador
nos informou que não é esse o
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entendimento do Supremo Tribunal Federal
sobre a questão e que teríamos que entrar
com uma ação junto ao STF, pedindo a
reavaliação desta questão. Informou ainda
que somente a assinatura do TAC evitaria
que os diretores da SABESP fossem
processados por improbidade administrativa
e que os funcionarios em questão tambem
fossem processados e tenham que devolver
os valores recebidos.
Ainda foi explicado ao Sr. Procurador que a
Sabesp não promove um concurso público
há mais de 8 anos e que a demissão
imediata sem a devida reposição com
profissionais treinados para desempenhar
as atividades na companhia provocaria uma
grande perda da qualidade dos serviços
prestados, prejudicando a população
atendida.
O Sr. Procurador sugeriu que
procurássemos a direção da Sabesp para
tentar definir um cronograma adequado
para a realização do concurso público e a
devida qualificação dos concursados na
assunção dos serviços. A AESabesp irá
apresentar estas informações para o Fórum
da Entidades Representativas dos
Funcionários da Sabesp e agendar uma
nova reunião.
Veja no site da AESabesp a cópia da carta
entregue ao Sr. Procurador.

Fenasan 2009

Presenças confirmadas na Fenasan 2009
Se solidificando, a cada ano, como o maior evento técnico-mercadológico do saneamento ambiental do País e um dos
maiores em escala mundial, a Fenasan 2009 já conta com os mais influentes expositores do mercado nesse segmento.
?
Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do

Estado de ao Paulo
?
Abimaq – Associação Brasileira de Indústria de
Máquinas e Equipamento, com a Ilha Sindesan
(Sindicado Nacional das Indústrias de
Equipamentos para Saneamento Básico),
formada por um “pool” de empresas que atendem
o setor de saneamento.
?
ABS Indústria de Bombas Centrífugas
?
Acquasan Equipamentos para Tratamento de
Água e Efluentes
?
Aerzen do Brasil
?
Ag Solve Monitoramento Ambiental
?
Albrecht Equipamentos Industriais
?
Allonda Comercial de Geossintéticos
Ambientais
?
Amanco Brasil
?
Amitech Brasil Tubos
?
Aquamec Equipamentos
?
AVK Válvulas do Brasil
?
Bombas Leão
?
Brasbom Comercial Importação e Exportação
?
Bugatti Brasil Válvulas
?
Centroprojekt do Brasil
?
CMR4 Engenharia e Comércio Ltda. - Caetano
Tubos
?
Conexões Especiais do Brasil
?
C.R.I. Bombas Hidráulicas
?
Continuum Chemical Latin America
?
Danfoss do Brasil Indústria e Comércio
?
De Nora do Brasil
?
Degrémont Tratamento de Águas
?
Digitrol Indústria e Comércio
?
Dinatécnica Indústria e Comércio
?
Dositec Bombas Equipamentos e Acessórios
?
Ebara Indústrias e Comércio
?
Ebro Stafsjö do Brasil Importação e Exportação
de Válvulas
?
Ecosan Equipamentos para Saneamento

?
Edra Saneamento Básico Indústria e Comércio
?
Eletrônica Santerno Indústria e Comércio
?
Emec Brasil Sist. Tratamento de Água
?
Emicol Eletro Eletrônica
?
Enmac Engenharia de Materiais Compostos
?
ESA Eletrotécnica Santo Amaro
?
Exatta Precisão em Dosagem
?
Famac Indústria de Máquinas
?
Fernco do Brasil
?
FGS Brasil Indústria e Comércio
?
Fluid Feeder Indústria e Comércio
?
GE Fanuc do Brasil
?
Getesi Indústria de Equipamentos Eletrônicos e

Sistemas
?
Glass Ind. e Com. de Bombas Centrífugas e
Equipamentos
?
Guarujá Equipamentos para Saneamento
?
Helmut Mauell do Brasil
?
Hidroductil Tubos e Conexões
?
Hidrosul -Máquinas Hidráulicas Hidrosul
?
Hidro Solo Indústria e Comércio
?
Higra Industrial
?
Huesker
?
Imbil - Indústria e Manutenção de Bombas ITA
?
Interativa Indústria, Comércio e Representações
?
Interlab Distribuidora de Produtos Científicos
?
Invel Comércio Indústria e Participações
?
ITT Brasil Equipamentos para Bombeamento e
Tratamento de Água e Efluentes
?
Kanaflex Indústria de Plásticos
?
Kemwater Brasil
?
KSB Bombas Hidráulicas
?
Lamon Produtos
?
Máquinas Agrícolas Jacto
?
Mark Grundfos
?
Marte Balanças e Aparelhos de Precisão
?
Masterserv - Controle de Erosão e Comércio
?
Niagara Comercial
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?
Nivetec Instrumentação e Controle
?
Nunes Oliveira Máquinas e Ferramentas
?
Pieralisi do Brasil
?
Plastimax Indústria e Comércio
?
Poly Easy do Brasil Indústria e Comércio
?
Proacqua Processos de Saneamento de

Efluentes e Comércio
?
Prominas Brasil Equipamentos
?
Restor Comércio e Manutenção de
Equipamentos Eletromecânicos
?
Saint - Gobain Canalização
?
Sampla do Brasil Indústria e Comércio de
Correias
?
Sondeq Indústria de Sondas e Equipamentos
?
Sparsol Indústria e Comércio de Equipamentos
Industriais
?
Tecniplás Tubos e Conexões
?
Tigre Tubos e Conexões
?
Uziseal Comércio Reparos de Peças Industriais
?
Vibropac Indústria e Comércio de
Equipamentos
?
Vika Controls Comércio de Instrumentos e
Sistemas
?
Wam do Brasil Equipamentos Industriais
?
Wastec Brasil Comércio de Produtos Químicos
?
Weatherford Indústria e Comércio
?
Weir do Brasil

Acontece
Momentos de Tecnologia no Polo Leste da AESabesp
Duas importantes apresentações foram realizadas na manhã
do dia 08 de dezembro no Auditório da ETE São Miguel,
integradas à programação “Momentos de Tecnologia”, da
AESabesp, realizadas pelo Pólo da UN Leste, liderado pelo Eng.
Luiz Eduardo Regadas, com o apoio da Sabesp.
A primeira foi a palestra “Repasse de treinamento no Exterior:
Abastecimento de Água no Japão”, proferida pela Eng. Michele
Roberta dos Santos Monteiro, sobre essa rica experiência.
Na sequência, foi realizada uma palestra sobre “Vávulas

Medidoras e Ventosas de Alta Performance para Água e
Esgoto”, proferida pelo Eng. Carlos Alberto Godoy, da empresa
Bermad Brasil Imp. E Exp. Ltda.
Como é de praxe nas Manhãs de Tecnologia, o público
presente se mostrou muito interessado.
Destacamos, nesse evento, as participações do presidente da
AESabesp, Luiz Narimatsu, do diretor financeiro, Luciomar
Santos Werneck e do conselheiro Nelson César Menetti, além
do corpo técnico da Leste.

Luciomar Werneck, Luiz Narimatsu, Carlos Alberto Godoy, Michele
Roberta Monteiro, Luiz Eduardo Regadas e Nelson César Menetti.

Expressiva presença do público, na programação “Momentos de
Tecnologia” realizada pelo Polo da Unidade de Negócio Leste.

Visita do Pólo Costa Carvalho à Agência do Banco Real em Cotia

Coordenado por Maria Aparecida de
Paula Santos, o Pólo Costa Carvalho da
AESabesp reuniu 11 sócios para uma
visita à Agência do Banco Real em
Cotia, com características totalmente
sustentáveis, realizada em 26 de
novembro. Trata-se da primeira
construção da América Latina a receber
o selo verde internacional “Leed”,
concedido pela agência americana
Green Building Council, o qual certifica
que a obra foi construída de acordo com
princípios de sustentabilidade.
Durante a visita na agência os
participantes conheceram os itens
abordados no Projeto, como os
conceitos existentes ( aproveitamento
passivo de recursos naturais, eficiência
energética, racionalização do uso da
água, produtos e tecnologias
sustentáveis ) e novos conceitos
incorporados recentemente ( gestão de
resíduos, reciclagem e descartes, não

uso/redução de materiais agressivos,
planejamento sustentável, qualidade do ar
e ambiente interior e logística de
transportes ). Os participantes acharam a
visita bem interessante, uma vez que
fomentou discussão sobre o tema e as
ações que também estão sendo
desenvolvidas pela Sabesp.

4

Desempenho da
AESabesp em
ações sociais
No final de 2008, a AESabesp
disponibilizou “Sacolinhas de Natal”
em sua sede, para os associados, que
quisessem praticar um ato de
solidariedade, retirá-las e abastecê-las
com roupas e presentes, para depois
serem encaminhadas às instituições de
caridade. Uma das entidades assistidas
foi a NABEM- Núcleo Assistencial
Bezerra de Menezes.
Esta montagem fotográfica, feita pela
nossa associada, Maria Cristina
Shinoda, do Departamento de
Qualidade, Saúde e Segurança do
Trabalho (CRQ) – Ponte Pequena,
retrata a comemoração de Natal no
núcleo da NABEM em Cananéia, onde
vivem mais de 100 famílias carentes
que moravam no mangue dessa região.
Realizações como estas aumentam a
nossa fé no ser humano e nos faz ter
mais consciência de nossa
responsabilidade social.

Acontece

Visita Técnica às Obras de Emissários Submarinos

A AESabesp, em parceria com a TB,
promoveu, no dia 12 de janeiro, uma
visita técnica, coordenada pelo Eng.
Luiz Alberto Neves Alário, de grande
importância para divulgar, aos técnicos
da Companhia, o trabalho da
implantação dos Emissários
Submarinos nos municípios de Santos
e Praia Grande, integrado ao Programa
Onda Limpa na Região Metropolitana
da Baixada Santista.
Este empreendimento está sendo
desenvolvido pelo Consórcio CNOCarioca para a Superintendência de
Gestão do Programa de Recuperação
Ambiental da Baixada Santista (TB). E
por se tratar de obras especiais, que
fogem ao portfólio habitual de
empreendimentos da Sabesp,

despertou muito interesse aos
participantes da visita, que adquiriram
muitos conhecimentos técnicos.
A concentração dos visitantes foi
realizada às 7 horas da manhã, na sede
da AESabesp, em São Paulo, para
aproveitar bem toda a extensão do dia. Às
9 horas, todos já estavam no Canteiro de
Obras Praia Grande, quando foram
recepcionados com um bom café da
manhã, seguido pela apresentação do
Programa. Depois, partiram para a
primeira visita ao Emissário Submarino
Praia Grande (SHIELD).
O próximo destino foi a cidade de Santos,
quando foi realizado o Translado do Canal
de Santos ao Canteiro de Mar Guarujá e
visitadas as instalações de montagem do
Emissário Submarino de Santos. Também
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fez parte do roteiro de visitas, a ida ao
local de lançamento do novo tramo do
Emissário e um almoço de
encerramento do evento.
Todos voltaram dessa experiência com
um excelente grau de satisfação,
almoçaram em Santos e retornaram a
São Paulo com sua bagagem técnicocultural aumentada.
Pelo sucesso da iniciativa, a AESabesp,
por meio de sua diretoria cultural,
conduzida pelo Eng. Olavo Alberto
Prates Sachs, que também estava na
visita junto com o nosso presidente
Luiz Narimatsu, pretende efetuar mais
excursões de caráter técnico às grandes
obras do setor de saneamento.

Profissionais do Ano

A Festa depois da homenagem
Após as homenagens no Auditório, todos os presentes foram convidados para um animado coquetel no salão
social do Instituto de Engenharia. Vale destacar que além do grande contingente de sabespianos, também
engrandeceram essa festa os familiares dos homenageados e personalidades da setor, como o presidente da
APECS, João Alberto Viol; o presidente da AAPS, Valdemar Venâncio; o presidente da Associação Sabesp,
Cláudio Borges; o diretor da ABES, Milton Tsutiya; os superintendentes da UN Pardo e Grande, João
Comparini; da Baixada Santista, Reinaldo Young; do Médio Tietê, José Aurélio Boranga; da diretora do
Sindicato dos Advogados no Estado de São Paulo, Vera Bueno, dos ex-diretores da Sabesp, José Everaldo
Vanzo, Enéas Siqueira, entre outros.

O prestígio de José Boranga, Enéas Siqueira,
Luiz Narimatsu, Massato Terada, Natanael
Silva, João Comparini, João Carlos Simões e
José Everaldo Vanzo.

Animação com Luiz Narimatsu, José Carlos,
Reinaldo Young, Laércio (KSB), Gilberto
Margarido e Pérsio Faulim de Menezes.

As presenças de Ivan Borghi, Carlos Henrique
Jafelicci, Marcos Clébio, Luiz Narimatsu e
Sylvio Ribeiro Leite.

Representação da ML com Luciomar Santos
Werneck e esposa, Nelson César Menettti,
Benemar Movikawa Tarifa e esposa.

Pose para posteridade com Aram Kamechian,
Sonia Nogueira, Milton Tsutiya, Choji Ohara,
Luiz Narimatsu e Luis Souza.

Altos brindes com Ivan Borghi, Walter Orsatti,
Marcio Melo, Marcus Clébio e Choji Ohara.

Comemoração com Aram Kemechian, Hélio
Nazareno Padula e Luiz Narimatsu.

João Alberto Viol (APECS), Antonio Carlos
Pereto, Vera Bueno (Associação dos
Advogados) e Luiz Narimatsu.

A festa foi animada pela Banda 5ª Dimensão,
com o melhor do repertório dos anos 60 e 70.
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O “zum zoom” da abelha
Página de bastidores, dedicada às notas e fotos abelhudas e também àquelas que fazem cêra e têm mel.

A fera da madame

O orgulho do papai

A rainha do dueto

Causou frisson a aparição de Sonia Nogueira
no Churrasco de Confraternização do
Festival Esportivo, acompanhada pelo seu
poodle “Fluk Tchuk”. Não faltou convidado
querendo dar um espeto para o totó, que só
consome ração. Na foto, a fera e a madame
fazem pose, junto com o gerente de
marketing Paulo Oliveira, uma charmosa
gatinha e a coordenadora administrativa
Flávia Baroni.

O técnico em saneamento Rubens dos Santos, da
ABV, compareceu à Festa de Confraternização
de Natal, com toda a família: a esposa Cláudia
e os filhos Yago e Nayara, que é atleta da
seleção brasileira na modalidade ginástica
olímpica e, para o orgulho do papai,
representou o Brasil na Argentina. Agora, só
falta um bom patrocínio para a carreira
promissora da moça...

Além da sempre animada participação da
Ângela Vieira nos eventos da AESabesp, com o
seu marido e nosso associado, Eduardo Natal,
a moça, que é secretária da diretoria da “T”,
também é a rainha do dueto nos karaokês.
Sabe aquela hora em que você não está com
segurança para cantar sozinho? Pode chamar
a Ângela, que ela sabe todas as letras e não
deixa você dar vexame.

Meu pai-pai, meu garoto

James e o seu cavaquinho

Entre duas Célias

Quem se destacou na organização do Festival
Esportivo foi Jorge Margarido, profissional
da área de eventos e recreação esportiva,
além de e filho do nosso diretor de esportes,
Gilberto Margarido. Todo pimpão com a boa
performance do filhote, Margarido encenava
um “meu pai-pai, meu garoto...” na
Confraternização realizada na Associação
Sabesp da Leopoldina.

Desde a festa de 2007, o gerente da Divisão MAMG, do ABV, James Shiromoto ensaiava trazer o
seu cavaquinho. Em 2008, ele tomou coragem e
arrasou na Confraternização de Natal da
AESabesp, matou a sua vontade de tocar e
ganhou uma legião de admiradores. Ele, que
antes era só conhecido como cantor de karaokê,
admite que o instrumento do sucesso tornou-se
companheiro inseparável.

Na badalada festa realizada no salão social
do Instituto de Engenharia, após a
homenagem aos Profissionais do Ano, com a
entrega do Troféu batizado com o nome do
mestre “Eng. Armando Fonzari Pêra”, o nosso
presidente Luiz Narimatsu recebeu um abraço
em dose dupla de Célia Ambrósio, do Pólo
AESabesp Costa Carvalho, e da Célia Regina,
da AAPS.

As incríveis imagens de fim de festa
Quando a festa é boa, a animação corre solta até o final, como foi o caso da Homenagem aos Profissionais do Ano e
Confraternização de Final do Ano da AESabesp.

O ano de 2008 foi encerrado em ritmo de samba. A música era
“Madalena Madalena”, entoada por Gilberto Margarido, acompanhado
por James ao cavaquinho e toda a ala festiva do evento.

Homenagem aos Profissionais do Ano: animação geral no Instituto de
Engenharia de São Paulo, mesmo na hora da despedida, que reuniu a
fina flor da comunidade festeira da Sabesp e demais entidades.
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Esportes Gilberto Margarido

Integração e sucesso no XXI Festival Esportivo AESABESP- 2008
Com os patrocínios das empresas Acquasan Equipamentos para Tratamento de Água e Efluentes Ltda, Amanco Brasil e
Guarujá Equipamentos para Saneamento Ltda, o XXI Festival Esportivo da AESabesp foi um sucesso.
Com um alto índice de participação e de aprovação dos nossos associados, esse evento foi iniciado em 24 de novembro e
finalizado no dia 29, quando foi oferecido um animado churrasco de confraternização, nas amplas dependências do Grêmio
Leopoldina, da Associação Sabesp.
Na edição de 2008, foram resgatadas algumas modalidades esportivas, como natação, vôlei e xadrez, e liberada a participação
de dependentes dos nossos sócios, o que contribuiu ainda mais para o sucesso do certame. Também fez muito sucesso o nosso
tradicional boliche, disputado na Dragin Bowling, no Shopping Center Norte, bem como as acirradas disputas de truco e
dominó e as emocionantes finais do Tênis e do Futebol Society, todas disputadas no último dia, no salão social e no complexo
de quadras da Leopoldina.
O clima foi muito amistoso, mas quem levou o troféu de campeão para a casa foi a delegação da Metropolitana Sul + C +
Aposentados, que somou um total de 37 pontos, conseguidos com grandes participações em todas as modalidades. O posto de
vice ficou para a delação da R - São Paulo +
Aposentados, com a marca de 34 pontos; seguida pela Metropolitana Oeste + F + Aposentados, com 32 pontos (3º lugar); R Franca + Aposentados, com 28 pontos (4º lugar); Metropolitana Leste + T + Aposentados, com 17 pontos (5º lugar) e
Metropolitana Norte + P + Aposentados (6º lugar). A premiação oficial deste XXI Festival Esportivo foi feita durante a Festa de
Confraternização da AESabesp, na sede da 13 de Maio, realizada em 16 de dezembro. A tabela de classificação e a galeria de
fotos do evento estão disponíveis em nosso site: www.aesabesp.com.br - links diretoria e esportes.

Os campeões do Futebol: Metropolitana Oeste + Financeiro +
Aposentados

Participantes, patrocinadores e organizadores no Churrasco de
Confraternização

Premiação da campeã do Festival, M.Sul + C + Aposentados, na Festa de
final de Ano

Flagrante da final do Tênis

Parcial da largada da natação

Jogos de Salão na Leopoldina

Flash da premiação do Boliche
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Social – Cecília Takahashi Votta

Festa de Confraternização de Natal 2008 da AESabesp
Para encerrar 2008 com chave de ouro, a Festa de Confraternização de Natal, da gestão 2007-2009, realizada na noite de 16 de
dezembro, contou com a presença expressiva de associados, diretores, conselheiros, colaboradores e parceiros da AESabesp,
além de líderes de outras entidades de classe e representantes de empresas expositoras da Fenasan e patrocinadoras dos
brindes oferecidos.
Durante a festa, foi oferecida uma ceia natalina completa, abrilhantada por sorteios de valiosos brindes, cujas marcas se
encontram no anúncio desta página) e por um “karaokê” bem disputado pelos cantores de plantão.
Certamente, um dos pontos altos da festa foi o sorteio de 10 Bolsas Estudos oficiais e mais 5 suplentes, para pós-graduação,
MBI e demais extensões universitária, oferecidas pela nossa Diretoria Cultural, liderada pelo Eng. Olavo Prates Sachs. Mas,
como ocorre em todos os anos, só foram contemplados os associados sorteados que estavam na confraternização. A exceção foi
só para o pessoal do Interior que pela distância não puderam comparecer. Os premiados foram Antonio Francisco Evangelista
de Souza, Sandra Mara Alves Castilho, Antonio Carlos Gianotti, Maria Silvia de Souza Verhnjak, Luis Alberto Rodrigues, Carlos
Alberto de Carvalho, Silvia Eliana Vieira Garcia Tavares, Sonia Maria Nogueira e Silva, Andrea Conatti Guimarães e Andrea
Jaen Andriani.
Eventos como este vão deixar saudade e boas lembranças de 2008, mas a AESabesp já planeja uma série de eventos para
repetir a dose em 2009, levando energia e lazer de qualidade aos nossos associados.

Hora da ceia com Nadur, Makita, Valdemar, Tanigutti e Guimarães.

Patrocinadores da Festa de Confraternização da AESABESP.

Os diretores Carlos Alberto de Carvalho (marketing) e Olavo Prates
Sachs (cultural) com os contemplados pelas bolsas de estudo.

Pacote completo com passagens e hospedagem na Pousada do Rio
Quente foi o prêmio mais disputado da noite.

A diretora social e anfitriã da festa, Cecília Takahashi Votta, em
premiação com o diretor de pólos, José Carlos Vilela.
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(continuação)

Social - Cecília Takahashi Votta

Alguns registro de imagens que comprovam a boa energia da Confraternização de Final de Ano na AESabesp. A galeria com
todas as fotos do evento está disponível em nosso site: www.aesabesp.com.br .

Um brinde com os amigos Zé Roberto, Tomás,
Ivo e Ferreti.

Só sorrisos com Marco, Magri, Guimarães,
Nadur e Sylvio.

As ilustres presenças de Yazidi Naked e o
Paulo Soichi Nogami.

Animação com Walter Orsatti, Cláudio Kuada
e Chohi Ohara.

Alegria com Nadur, Danilo, Marco Aurélio,
Cristina e James.

Mesa bem composta por Cláudio, Carioca,
Alceu, Eduardo, Ângela e Cecília.

Grupo “Feliz Ano Novo” com Nivaldo, Eliana,
Narimatsu, Marco e Vilela.

Altro astral com Márcia, Paulo Lourenço,
Paula e Edson Soave.

Trio “Parada Dura”, com Nelson, Cidinha e
Nizar Qbar.

Turma da alegria, com Gianotti, Helieder, Eliana, Edson e Vilela.

Saudações para 2009 com Cidinha, Luciomar, Eliana, Marina e Sui.
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Natal
na
AESabesp
XX Encontro Técnico da AESabesp (Inscrição de Trabalhos e Palestra de Abertura)
Cultural – Olavo Alberto Prates Sachs

Sob o tema "Sustentabilidade, caminho para
universalização do saneamento ambiental", o
XX Encontro Técnico da AESabesp, tem por
objetivo contemplar todos os profissionais da
área de saneamento, por meio da difusão
dos mais abrangentes itens relacionados a
esta esfera, tais como: Água e reuso, Águas
subterrâneas, Aplicações de softwares no
saneamento e meio ambiente, Automação de
sistemas de saneamento, Desenvolvimento
de produtos e materiais, Eficiência
energética, Gestão ambiental, Gestão de
perdas, Inovações tecnológicas, Legislação
do setor de saneamento, Manutenção e
energia, Meio ambiente, Mudanças
climáticas, Recursos hídricos, Resíduos
sólidos, Saúde pública, Sistemas de
abastecimento de água e Sistemas de coleta
e tratamento de efluentes.
Dessa forma, convidamos a todos a enviarem
os seus Trabalhos Técnicos, lembrando que
os respectivos prazos serão rigorosamente
cumpridos:
- Envio de trabalhos técnicos até 31 de
março de 2009 - Comunicação de
aceite/recusa aos autores até 30 de abril de
2009. Quesitos necessários para
apresentação de trabalhos:

- Inscrição paga de um dos autores;
- Envio de trabalho dentro das normas;
- Termo de compromisso do inscrito;
Apresentar o seu trabalho no XX Encontro
Técnico da AESABESP é a oportunidade ideal
para que o grande público (mais de 3.000
congressistas em 2008) conheça a sua
proposta de desenvolvimento ou de melhoria
dos processos que hoje são aplicados.
Durante os três dias de Encontro Técnico, será
possível conhecer novos produtos e
equipamentos para tratamento e
abastecimento público de água e também para
coleta e tratamento de esgotos, com a grande
oportunidade de trocar conhecimentos com
colegas de diversas empresas e órgãos de
saneamento de todo Brasil e também do
exterior.
Premiação:
Os trabalhos aprovados e apresentados no XX
Encontro Técnico concorrerão ao sorteio de
três câmeras digitais.
Palestra de abertura,
com Washington Novaes
Já foi confirmada a palestra de abertura do
"Os novos limites da sustentabilidade",
apresentada por Washington Novaes, na
manhã do dia 12 de agosto, após a cerimônia

Social – Cecília Takahashi Votta

de abertura do Encontro, que será realizado
nos dias 12,13 e 14 de agosto de 2009, no
Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em
São Paulo- SP.
Muito conhecido no universo profissional
da área de meio ambiente, Washington
Novaes é Bacharel em Direito pela
Universidade de São Paulo, turma de 1957,
e jornalista há 50 anos. Foi repórter, editor,
diretor ou colunista em várias das
principais publicações brasileiras: Folha de
S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Jornal do
Brasil, Gazeta Mercantil, Última Hora,
Correio da Manhã, Veja e Visão.
Na televisão, atuou durante sete anos como
editor-chefe do Globo Repórter e editor do
Jornal Nacional, da Rede Globo.
Comentarista de telejornais das Redes
Bandeirantes e Manchete, além do
programa Globo Ecologia. Nos anos 90, foi
Secretário de Meio Ambiente Ciência e
Tecnologia do Governo do Distrito Federal.
Atualmente é colunista dos jornais "O
Estado de S. Paulo" e "O Popular" (Goiânia GO) e supervisor de Biodiversidade na TV
Cultura de São Paulo, além de comentarista
do programa "Repórter Eco".

Marketing - Carlos Alberto De Carvalho

Já está marcado o Jantar Dançante de 2009!
Ficaremos honrados com a sua presença!

Devido ao grande sucesso do nosso Jantar Dançante de 2008, já
reservamos a data e o mesmo local, para esse acontecimento social
em 2009, considerado pelos sabespianos, como “A noite mais
elegante do ano”.
Para mantermos esse ar de elegância, mas com o mesmo clima de
energia e alto astral do ano passado, repetiremos o Jantar de 2009
no Clube Atlético São Paulo, mais conhecido como Clube dos
Ingleses, na noite de 05 de junho de 2009, com a animada Banda
Digivox.
Em nosso site www.aesabesp.com.br está disponibilizado o anúncio
do evento com todas as informações sobre preços (as primeiras
reservas terão condições especiais de parcelamento) e o lay out com
a disposição das mesas.
Maiores informações e reservas também podem ser obtidas na
Secretaria da AESabesp, com Flávia e Alessandra.
flavia.baroni@aesabesp.com.br
Alessandra.buke@aesabesp.com.br
Tel.: (11) 3284-6420 Fax: (11) 3141-9041

Arte e Cultura na AESabesp
A AESabesp, por meio de sua Diretoria de Marketing, apresenta aos
seus associados um novo projeto voltado a um lazer de qualidade,
denominado "Arte e Cultura na AESabesp".
O objetivo desta iniciativa é oferecer, aos sócios da entidade,
diversificadas opções de lazer cultural, apresentadas em casas de
shows, cinemas, teatros, exposições, balé e demais eventos dessa
natureza, a um custo promocional negociado pela AESabesp ou até
mesmo em caráter gratuito.
A divulgação dos serviços e produtos será feita nos meios de
comunicação da AESabesp: portal www.aesabesp.com.br, Jornal
AESabesp e e-mail dirigido pela Secretaria da AESabesp a todos os
associados.
Iniciando este projeto, a AESabesp firmou parceria com o Bourbon
Street Music Club, considerado internacionalmente como um dos
melhores clubes de Jazz & Blues de todo o mundo, que estará
oferecendo uma promoção imperdível:
De fevereiro até abril de 2009, este parceiro cultural oferecerá,
mensalmente, 08 pares de convites com total cortesia do couvert
artístico, a serem sorteados entre os associados. Mas, além dos
contemplados pelo sorteio, todo o sócio que prestigiar esta casa de
espetáculos terá um desconto de aproximadamente 20% do valor do
total do couvert artístico ( exceto para grandes shows ), mediante
reserva antecipada e apresentação da nossa carteirinha. Maiores
informações poderão ser obtidas com Fabiana Herculano, no setor
de Comunicação e Marketing, tel. 5095-6113.
Confira e participe!

Pólos – José Carlos Vilela / Esporte - Gilberto Margarido

Onde você quer o Interpólos?
Vem aí o V Interpolos 2009, a ser realizado no
mês de maio, cuja promoção e organização
serão de responsabilidade do Polo do Vale do
Paraíba.
O local desse ano será escolhido pelo
associado: em Campos do Jordão ou em
Caraguatatuba?
Contamos com a sua participação. Envie a sua
opinião para jcarvalho@sabesp.com.br ?

