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Editorial

Estamos numa transição para

uma nova realidade
Estamos iniciando uma gestão com a
expectativa da certeza de muito trabalho a ser
desenvolvido. E essa certeza nos traz motivação
suficiente para delinearmos algumas prioridades
em função da nova formatação da AESabesp, que
hoje, como OSCIP, muda principalmente a forma
de gestão. E esta gestão em particular será de 39
meses, pela necessidade de ajuste às exigências
legais.
Não é à toa que, sabiamente, as gestões
anteriores iniciaram esse processo, obedecendo
todos os protocolos nas entidades e instâncias de
governo que possibilitaram em 2008 a obtenção
da certidão conferindo à AESabesp o registro de
OSCIP - Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público.
A nova diretoria, consciente dessa nova
realidade, está adequando toda a estrutura da
AESabesp, moldando para as novas necessidades
e obrigações que estaremos legalmente obrigados
a cumprir. A credibilidade construída ao longo da
sua existência, na nova formatação, propiciará ao
associado, pessoa física ou jurídica, aos
patrocinadores, aos prestadores de serviço, e
todas as demais entidades envolvidas com as
atividades da AESabesp, mais e maiores
oportunidades de crescimento e de negócios,
sempre sob o manto dos projetos socioambientais.
Como qualquer transição, algumas incertezas
são criadas tanto para quem está designado para
processá-las, como para quem estará sendo parte
do processo de mudanças. Para que todas as
transições ocorram de forma segura, todas as
discussões são abordadas de forma adulta e sem
passionalidade, buscando-se sempre acatar as
sugestões e críticas, quando pertinentes, e após
avaliação serão adotadas aquelas que melhor
atenderem aos interesses da AESabesp.
Sob a ótica de uma OSCIP, estaremos realizando
o nosso planejamento estratégico, inicialmente
agendado para fevereiro de 2010 e o escopo desse
evento está sendo carinhosamente estudado e
preparado, tendo como foco a gestão até 2012.
Os eventos institucionais já consagrados pela
competência e brilhantismo tendem crescer, pois
o sucesso ano a ano crescente nos empurra para
um desafio ainda maior. A nossa FENASAN/2010
já está com praticamente 85% do espaço vendido,
a 9 meses do evento, e estamos sendo obrigados a
recusar importantes empresas do segmento que
querem participar por não termos mais espaço
disponível.
Diante dessa grandeza, o nosso
ENCONTRO TÉCNICO também seguirá pelo

mesmo caminho, pois muitos técnicos, além dos
empregados da Sabesp, profissionais de outras
empresas de saneamento de cidades não
operadas pela Sabesp como de outros estados
buscam esse espaço para poderem divulgar seus
trabalhos e suas experiências.
A AESabesp, também tem participado
ativamente das discussões relativas ao déficit
atuarial da Sabesprev que foi gerado por erros e
omissões do fundo de pensão e principalmente da
Sabesp. A AESabesp pleiteia, em conjunto com
as entidades irmãs da Sabesp que compõe o
Fórum das Entidades, um posicionamento da
empresa e da secretaria de governo por uma
solução dessa pendência com proposta que
minimize a penalização do empregado. O Fórum
das Entidades da Sabesp, buscando uma
atuação construtiva e responsável, contratou o
consultor responsável pelas negociações
vitoriosas para os participantes do fundo de
pensão do Banco Nossa Caixa, o advogado
Keyton Pedreira, que encaminhou proposta
técnica alternativa para subsidiar o desenho do
novo plano e o saldamento do déficit visando um
menor impacto no orçamento do empregado.
Estaremos trabalhando firmemente para que a
nossa AESabesp prossiga nessa missão superior
de lutar pela valorização dos técnicos da Sabesp,
de criar e disponibilizar oportunidades de
especialização técnica para os associados, de
desenvolver atividades socioambientais gerando
oportunidades de trabalho, além das atividades
sociais, culturais e esportivas, consagradas pelos
benefícios que trazem para o bem estar dos
associados, contribuindo sensivelmente no clima
organizacional da Sabesp.
A nova diretoria agradece a confiança em nós
depositada e garante que estaremos diante de um
compromisso muito maior do que dirigir a
AESabesp: o de construir junto com o associado
uma associação capaz de corresponder aos
anseios técnicos e sociais, criando oportunidades
excepcionais para divulgar o conhecimento e
experiências, que resgatará o orgulho de
trabalharmos em saneamento ambiental e
sobretudo na Sabesp.
Nesta oportunidade, gostaria de desejar a todos
os associados e familiares que tenham bons
momentos de efetiva confraternização e um Ano
Novo repleto de projetos e realizações.

Hiroshi Ietsugu
Presidente da AESabesp

Canal Aberto
Entidades promovem ato em defesa do plano previdenciário
Na manhã do dia 23 de outubro, cerca de 600
manifestantes marcaram presença na sede do
Sindicato dos Eletricitários, em ato de defesa ao
Plano previdenciário da Sabesprev, promovido
pelo Fórum das Entidades da Sabesp.
As entidades do Fórum que integraram o
movimento foram o Sintaema (representada pelo
presidente Rene Vicente dos Santos), Sintius
(representada pelo presidente Marquito Duarte),
ADM (representada pelo presidente Orlando
Vulcano Jr.), APU (representada pelo presidente
Oscar Lopes de Alencar), AAPS (representada pelo
diretor Armando Silva Filho), SEESP
(representada pelo diretor Nelson Stabile),
Sindicato dos Advogados (representado pela
diretora Vera Bueno), AESabesp (representada
pelos Engs. Walter Orsatti e Luiz Narimatsu) e
Associação Sabesp (representada pelo presidente
Pérsio Faulim de Menezes, que também foi
solicitado para ser o mestre de cerimônia do
evento).
O evento ainda foi reforçado pelas presenças do
ex-presidente da ABES, José Aurélio Boranga, e
dos deputados do PSDB, Samuel Moreira e
Rodolfo da Costa e Silva, que empenharam apoio
total às reivindicações.
Ainda na concentração, foram aprovadas pelos
votos dos presentes as seguintes propostas:
Permissão para ingressar com ação judicial;
Permissão para que os Deputados presentes
possam representar o Fórum junto à Assembléia
Legislativa e Realização de Passeata até a
Secretaria da Fazenda.
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O advogado Keyton Pedreira, contratado pelo
Fórum, explica como a situação deve ser
encaminhada.
Dessa forma, todos rumaram numa passeata
até a Secretaria da Fazenda, onde protestaram
contra a ingerência do Codec e do Governo e
entregaram uma Carta, contendo propostas e
reivindicações. O titular da Pasta, Mauro
Ricardo, não recebeu pessoalmente o documento,
mas a comissão foi recebida pelo coordenador
administrativo daquela secretaria, Humberto
Batistela, que o protocolou e se prontificou a
agendar uma reunião entre o secretário e a
comissão do Fórum, para discutir situação de
saldamento do déficit da Sabesprev e a proposta
de mudança do Plano Previdenciário.

Acontece

AESabesp realiza o III Encontro Técnico na Vale Tecnologia 2009

Entre os dias 21 e 23 de outubro, a AESabesp realizou o seu III
Encontro Técnico no Vale do Paraíba, integrado à Vale Tecnologia
2009, Feira e Congresso de Tecnologia, Inovação e Negócios,
estruturada no Pavilhão de Exposição e Auditórios da UnivapUniversidade do Vale do Paraíba, Campus Urbanova, em São José
dos Campos. No evento também foram incluídos a XIX Audiência de
Inovação da Sabesp e o Congresso de Municípios Tecnopolos.
Na oportunidade, foram apresentadas tecnologias de ponta, em
diversas áreas, como medicina, educação, aeroespaciais aplicadas à
indústria automotiva e, especialmente, saneamento e meioambiente, que contou com uma atuação destacada da AESabesp,
por meio das palestras do seu Encontro Técnico.
O Encontro Técnico do Vale do Paraíba foi prestigiado pelo
presidente da AESabesp, Hiroshi Ietsugu, e pelos diretores Reynaldo
Young (marketing), Nizar Qbar (1º Secretário) e Choji Ohara (2º
Secretário), além do Coordenador dos Pólos Regionais, José Galvão
de Carvalho, do coordenador do Pólo AESabesp Vale do Paraíba,
Sérgio Domingos Ferreira e do gerente de marketing, Paulo Oliveira,
que participou da organização da Feira de Exposições de
equipamentos, produtos e serviços voltados ao setor.
Muitas apresentações tiveram a participação de colaboradores da
Sabesp, como a de Sidney Silva, da Coordenadoria de
Empreendentos Sudeste (REV), que apresentou em detalhes a
implantação do sistema integrado de tratamento de esgotos
Taubaté/ Tremembé, uma das maiores obras, em volume de
investimento (R$ 100 milhões) em implantação no interior do
Estado.
Na sequência, Fernando Adhemar de Camargo Costa, da mesma
unidade, detalhou as ações desenvolvidas pela Sabesp na
recuperação ambiental. Trata-se de um acervo de cerca de 150 mil

O diretor de marketing da AESabesp, Reynaldo
Young, durante a abertura dos trabalhos

mudas de plantas nativas da região, cujo plantio foi realizado nas
áreas de entorno das obras que a Sabesp realiza na região. Ao final
das palestras, acompanhadas por um público de cerca de 250
pessoas, foi aberto um espaço para debates.
No dia 22, à tarde, foi realizada a 19a Audiência de Inovação,
mediada pelo assessor de meio ambiente da Sabesp, Marcelo
Morgado, com o tema Monitoramento Automático no Saneamento. A
abertura foi feita pelo superintendente da RV, Oto Elias Pinto, que
afirmou somente ser possível atingir as demandas ambientais com o
avanço da tecnologia”. O superintendente do Litoral Norte, José
Bosco Castro, destacou a importância da engenharia da operação na
tomada de decisões. O gestor do sistema Aqualog, da Unidade de
Negócio Vale do Ribeira, Mauro Massaru Inoue, apresentou o
funcionamento do Aqualog e a experiência da Sabesp fora do Estado,
pois o produto já foi utilizado na Bahia e no Espírito Santo. Robson
Nemeth, da empresa Hexis Científica, falou sobre o sistema de
medição de manta de lodo. O gerente do Departamento de Gestão e
Desenvolvimento Operacional da RV, Fernando Lourenço Oliveira,
discorreu sobre um novo produto, o Aqualog CQ, software
implantado como projeto-piloto no bairro Galo Branco, que já
demonstrou resultados na redução de pressão e, consequentemente,
na redução de perdas.
No dia 23, ocorreu a Conferência Formação e Consolidação de
Municípios Tecnopolos, que contou com a presença de diversos
prefeitos da região. Foram debatidos temas como a importância da
pesquisa tecnológica para a região. Os assuntos incluíram a criação
de parques tecnológicos, além do desenvolvimento regional das
cidades localizadas no Alto Vale do Paraíba. O prefeito de São José
dos Campos, Eduardo Cury, e o deputado federal e ex-prefeito
municipal de São José dos Campos, Emanuel Fernandes, marcaram
presenças.

O superintendente do Litoral Norte, José Bosco
Castro, na Audiência de Inovação

O superintendente da RV, Oto Elias Pinto, com
o prefeito de Pindamonhangaba, João Antonio
Salgado Ribeiro.

A Feira de Equipamentos promoveu o intercâmbio do setor
DOW WATER & PROCESS TECHNOLOGIES (A empresa ainda
apresentou a palestra “Sistemas de Ultrafiltração nos Processos de
Potabilização de Água', ministrada por Marcus Simionato).
HEXIS CIENTÍFICA (A empresa ainda apresentou a palestra “Novo
Sensor de Nível de Lodo Sonatax SC”, ministrada por Robson
Nemeth).
HUESKER (A empresa ainda apresentou a palestra “Otimização da
Dessecagem de Lodos de ETAs e ETEs com a Utilização de Tubos
Têxteis”, ministrada por José Carlos Vertematti).
ITT WATER & WASTEWATER BRASIL (A empresa ainda apresentou
a palestra “Soluções para Tratamento de Água e Efluentes”,
ministrada por Marcos Burbulhan).
ND BOMBAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO (A empresa ainda apresentou a
palestra “Solução Saint-Gobain para Controle de Perdas”,
ministrada por Marcus Vinícius Canellas).
Nesse evento, também foi apresentada a palestra técnica da
Microambiental Laboratório, “Nova Tecnologia para Higienização de
Reservatórios de Água”, ministrada por Eduardo Thomé. E o SEESP
(Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo) realizou a
explanação “SEESP - História, objetivos e missão. Projeto LP Legislação Profissional: presente e futuro”.

Uma exposição de equipamentos, produtos e serviços,
voltados à excelência do saneamento ambiental, foi um dos pontos
altos dessa realização no Vale do Paraíba. Conceituadas empresas do
setor estiveram presentes e promoveram o intercâmbio de tecnologia
e conhecimento.
A exemplo dos demais Encontros Regionais da AESabesp, a
extensão da tecnologia apresentada no evento foi conferida pelas
expertises dos expositores dessas Feira. Na verdade, as exposições
em Pólos também se configuram como um preparo prévio para a
Fenasan, anualmente realizada em agosto, pela AESabesp, e
considerada como o maior evento técnico-mercadológico da América
Latina.
Algumas empresas, além de montarem estandes na Feira,
levaram suas tecnologias para apresentação de palestras no
Encontro. Conheça os expositores de mais essa realização da
AESabesp:
ABS IND DE BOMBAS CENTRÍFUGAS LTDA
AESABESP - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP
ANALYSER INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA (A empresa ainda
apresentou a palestra “Sistema Analítico de Medição em ProcessosDatastick”, ministrada por Divino Carlos Vieira).
ATRIX SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
AQUARIUS SOFTWARE
BUGATTI BRASIL VÁLVULAS E CONEXÕES
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Entrevista

Quem é e o que pensa Hiroshi Ietsugu
Um novo líder foi escolhido pelos
conselheiros da AESabesp, para estar a
frente da gestão 2009-2012, a primeira
com a extensão de 3 anos, um período
desafiador, cuja tônica será o
desenvolvimento com humanização e
fortalecimento da condição de OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público). Conheça a história
de vida, os princípios e os objetivos do
nosso atual presidente, Eng. Hiroshi
Ietsugu.
Hiroshi, com sua família, no dia da posse do novo Conselho, no Instituto de Engenharia.

Jornal AESabesp: Gostaríamos que o senhor
discorresse um pouco sobre a sua história
pessoal: onde nasceu e como é composta a sua
família.
Hiroshi Ietsugu: Em nasci em 1950 no
município de Arandu, que fica próximo a
Avaré, no interior de São Paulo. Mas foi em
Avaré que passei a minha infância até os 8
anos, da qual tenho boas recordações. Minha
família tinha um comércio na cidade, que, pelo
que sei, faliu... Então mudamos para São
Paulo e os adultos passaram a trabalhar em
atividades diversas, menos eu e meus irmãos
que só brincávamos.
Já adulto, me casei com Olga e tivemos três
filhos; Octávio, Nastássia e Clarissa. O Octávio
não quis seguir a carreira do pai e se formou
em direito pela São Francisco, abriu o seu
próprio escritório e está se debatendo para
conseguir pagar as contas, mas acho que é por
pouco tempo pois já tem bastante serviço. A
Nastássia resolveu trabalhar na roça e está
cursando o terceiro ano da ESALQ (Escola
Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" – da
USP) e a Clarissa está tentando entrar em
medicina. A Olga, por sua vez, é quem sustenta
todo mundo de casa.
Jornal AESabesp: Como é que o senhor
decidiu fazer engenharia?
Hiroshi Ietsugu: Me lembro que, das poucas
conversas que eu tive com meu pai, que
faleceu quando eu era muito jovem, uma das
coisas que ele sempre insistiu foi para que nós
estudássemos e pudéssemos ter uma vida mais
estável. Com isso, sempre tive na cabeça que
eu deveria estudar. Mas como? Se eu não tinha
condições financeiras de pagar uma faculdade.
Então, casualmente, um amigo que trabalhava
comigo comentou de um curso técnico de nível
superior que poderíamos tentar. Até aquele
momento eu nunca tinha ouvido falar da Fatec
(Faculdade de Tecnologia), mas, por ser
pública, resolvi prestar vestibular e entrei em
1973 e me formei em 1976. E como eu sou um
cara de sorte, a Sabesp foi na Fatec contratar
os formandos da minha modalidade, daquele
quadrimestre e eu estava lá na hora certa no
lugar certo. Quando eu entrei na Sabesp eu já
tinha dez anos de trabalho em carteira, ou
seja, trabalho desde janeiro de 1966. Comecei
a trabalhar em meio ano após ao falecimento
do meu pai eu não parei até hoje. Contudo,
havia muita limitação na carreira do tecnólogo
na Sabesp. Então, decidi complementar a
minha formação com um curso de engenharia
civil e assim o concluí em 1983 na
Universidade de Mogi das Cruzes, cujos
horários me possibilitavam conciliar escola e
trabalho.
Jornal AESabesp: E como foi a sua história
dentro da Sabesp? Quando entrou, em que
função, quais fatos que o marcaram, qual
cargo exerce agora e qual o seu sentimento em
trabalhar nesta empresa?
Hiroshi Ietsugu: Como eu disse
anteriormente, entrei na Sabesp em setembro
de 1976, como tecnólogo, e em 1987 passei a
engenheiro. Em termos de cargo, exerci a
função de chefe de setor, gerente de divisão,
gerente de departamento e hoje estou
exercendo a função de gerente de
departamento de programação e controle no

ME.
Trabalhar na Sabesp sempre foi muito bom.
Alguns momentos que foram marcantes nem
sempre foram os melhores, mas eu prefiro
lembrar daqueles em que o nosso trabalho levou
alegria à sociedade, principalmente na época de
1976 a 1982, quando muitos dos bairros de São
Paulo ainda não recebiam água tratada da
Sabesp. Foi um período de muita dedicação para
colocarmos em carga quilômetros e quilômetros
de rede que já se encontravam instalados mas
sem água.
Da mesma forma que fiquei muito contente de ter
sido admitido na Sabesp, mesmo hoje eu vou ao
trabalho com satisfação. Mas talvez hoje sem a
mesma paixão, pois muitas coisas foram se
modificando e alguns valores se perderam, talvez
pela globalização, talvez em função do lucro pelo
lucro, sei lá... Não saberia dizer exatamente. Sei
sim que a relação das pessoas com a Sabesp de
hoje é muito diferente do passado. Parece que
havia mais paixão, entusiasmo e esperança de
dias melhores, sentimentos difíceis de serem
cultivados na realidade atual.
Jornal AESabesp: Como o senhor define a
importância de presidir a AESabesp, na fase em
que ela se encontra?
Hiroshi Ietsugu: Pois é. Presidir a AESabesp hoje
é um baita desafio. A desmotivação generalizada
dos empregados gerada por uma gestão de
recursos humanos sem foco aos valores
humanos, que desrespeita os aposentados e não
retêm os novos valores pela inexistência de um
plano de carreira que vislumbre oportunidades
reais de ascensão, do déficit atuarial que os
verdadeiros responsáveis não assumem os erros,
da defasagem salarial com o mercado, e outros
mais. Todos esses fatores repercutem na nossa
atividade enquanto associado de uma entidade
que tem como objetivo principal a valorização dos
associados e a geração de oportunidades de
crescimento e bem estar.
Jornal AESabesp: O que o senhor planeja
implementar nesta entidade durante a gestão
2009-2012?
Hiroshi Ietsugu: Hoje a AESabesp tem uma nova
formatação e todas as atividades já consagradas
bem como naquelas em que poderemos nos
desenvolver estão atreladas à legislação que rege
uma OSCIP.
Temos perspectivas muito boas para que a
AESabesp possa estar desenvolvendo atividades
com criação de oportunidades de trabalho para
muitas especialidades que possivelmente
encontraremos entre os aposentados da Sabesp.
A FENASAN com o Encontro Técnico, evento
nacionalmente consagrado no segmento do
saneamento ambiental, pela magnitude que
atingiu, nos obriga ampliar para outros
horizontes. A nova diretoria já está estudando
novas perspectivas para que esse evento busque
outras parcerias dos segmentos que permeiam as
possibilidades e obrigações de uma OSCIP.
Jornal AESabesp: Estamos prestes a iniciar uma
década, em 2010. Qual é a sua expectativa para a
engenharia nacional neste período em que
teremos grandes eventos, como Copa do Mundo e
Olimpíadas?
Hiroshi Ietsugu: Em todos os momentos a
engenharia está presente em todas as atividades.
A Copa do Mundo, assim como a Olimpíada,
somente é mais uma oportunidade da engenharia
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nacional expor a sua capacidade e o seu
potencial. A engenharia nacional está apta a
desenvolver o seu trabalho em qualquer
situação em que ela for convocada. E o
saneamento ambiental é só uma das
engrenagens dessa grande transformação da
estrutura da sociedade.
Jornal AESabesp: Sua bandeira de
“humanização”, enfatizada em seu discurso de
posse, encampa que tipo de postura?
Hiroshi Ietsugu: Engraçada essa pergunta,
por que nos propõe a um questionamento
sobre o que de fato somos e fazemos. Todos
nós nos dizemos humanos e agimos como um
robô. Deixamos de ter atitudes humanas com
o nosso próximo, e fingimos ter atitudes
humanitárias participando de campanhas de
agasalho, onde o que conta não é onde esse
material foi entregue e, sim, o que de fato
aconteceu com as pessoas beneficiadas.
Paramos somente com a contagem e dizemos
que fizemos a melhor campanha. Quem prova
isso?
Acho que temos que ter nossas ações e
atitudes coerentes com o nosso discurso e
isso, acredite ou não, é o maior desafio. Pois
nem tudo o que falamos, conseguimos fazer,
não é mesmo?
Jornal AESabesp: O que o senhor teria a
dizer para o associado da AESabesp, para
legitimar a sua representatividade como
profissional e como cidadão?
Hiroshi Ietsugu: Penso que o associado, para
ter mais certeza das atuações da direção da
associação, deveria participar mais com o seu
conhecimento, com a sua experiência, nos
eventos sociais, culturais, esportivos e
técnicos e, cobrar com firmeza o que entender
ser melhor para a AESabesp.
Nós, quando na direção desta entidade,
procuraremos continuamente o melhor
caminho para que a AESabesp esteja sempre à
frente no que se refere ao Saneamento
Ambiental. E agora como OSCIP essa
realidade está mais próxima. O empregado da
Sabesp deverá estar efetivamente mais
próximo das ações socioambientais, para
poder participar dessa transformação.
Como cidadão, sempre acreditei que o meu
trabalho é o meu cartão de visita. Como
profissional sempre fiz o que eu entendi ser o
meu dever de cidadão, ou seja, trabalhar para
o bem comum. Acredito nessa forma de vida e,
em resposta, a vida tem sido bondosa comigo.
Jornal AESabesp: O senhor gostaria de
acrescentar mais alguma informação relevante
ou de enviar uma mensagem aos associados?
Hiroshi Ietsugu: Gostaria de enfatizar que o
sucesso da nossa gestão depende também da
participação e parceria dos associados. Os
desafios que temos pela frente são grandes,
mas grande também é a nossa determinação
de corresponder à confiança que todos
depositaram nessa equipe que agora inicia
essa jornada.
Peço que cobrem e que critiquem mas,
sobretudo, peço que nos apóiem nesta gestão,
que não economizará sacrifícios para que
todos tenhamos o sucesso que garanta o
fortalecimento da AESabesp.

Posse & Homenagem

Homenagem aos Profissionais do Ano de 2009

A Associação dos Engenheiros da Sabesp realizou, no dia 8 de
dezembro, no Auditório do Instituto de Engenharia de São Paulo,
a cerimônia de posse de sua nova diretoria, da gestão 20092012, presidida pelo Eng. Hiroshi Ietsugu.
Apesar da cidade de São Paulo enfrentar transtornos causados
pelas chuvas, que dificultava a locomoção das pessoas, o local
ficou completamente lotado para a cerimônia, que também
homenageou os Profissionais do Ano, que se destacaram no setor
e foram eleitos pelos colegas associados. Os escolhidos foram os
engenheiros Antonio Carlos Bacic Kravosac, superintendente de
Manutenção da Sabesp; Geraldo Gonçalves, engenheiro
aposentado representante do Interior e Roberto Ferreira,
engenheiro recém-aposentado com atuação no Litoral.
Na platéia, foi destacada a presença de vários expoentes do
corpo técnico da Sabesp, dos familiares dos homenageados e
empossados, e de diversas autoridades, como Samuel Ferreira deputado estadual; Heitor Sertão - gerente da Av. Paulista
integrada à Secretaria Municipal Subprefeituras; Luiz Fernando
Beraldo Guimarães - chefe de gabinete da presidência da Sabesp,
representando o presidente Gesner Oliveira; Paulo Massato

Yoshimoto - diretor de Operação da Região Metropolitana da
Sabesp; Dante Ragazzi Pauli - presidente da ABES/SP
(Associação Brasileira de Engenharia Sanitária), José Geraldo
Baião - presidente da AEAMESP (Associação dos Engenheiros e
Arquitetos do Metrô); Pérsio Faulim de Menezes - presidente da
Associação Sabesp; Danilo Grimaldi – representante da
presidência do SEESP (Sindicato dos Engenheiros do Estado de
São Paulo); Célio Cunha de Almeida Prado - diretor da Abraman
(Associação Brasileira de Manutenção); José Roberto Guimarães
- representante da presidência da AAPS (Associação dos
Aposentados e Pensionistas da Sabesp); Vera Bueno – diretora do
Sindicato do Advogados de São Paulo; Carlos Fernandes Greff representante da presidência do CRQ (Conselho Regional de
Química); Primo Pereira - Diretor da Abimaq (Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos); Sônia
Regina Freitas - representante da presidência do Instituto de
Engenharia e Lazaro Miguel Rodrigues - Diretor da Cecres
(Cooperativa de Crédito da Sabesp); entre outras personalidades
do setor.

Luiz Yukishigue Narimatsu, presidente da AESabesp na gestão
2007-2009, em seu discurso de passagem de mandato,
apresentou as principais realizações da sua gestão, como a
entrega da nova sede da entidade; os grandes eventos realizados
pela Associação, por meio de diversos cursos, encontros,
reuniões, assembléias, workshops, campeonatos interpolos,
jantares dançantes, entrega de bolsas de estudos, com destaque
para os encontros técnicos Regionais e a grande realização anual
do Encontro Técnico da AESabesp junto à FENASAN – Feira
Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, que nas edições de
2008 e 2009 superou os resultados dos anos anteriores, se
consagrando como o maior evento do setor na América Latina.
Narimatsu ainda ressaltou a otimização dos veículos de
comunicação da entidade: o Jornal AESabesp, o site institucional
e a Revista Saneas, que alcançou grande projeção no universo
acadêmico e empresarial do setor, agradeceu nominalmente toda
a equipe de funcionários da AESabesp e avaliou que “foi um
grande orgulho presidir uma entidade com tanta importância e
capacidade de realização”, desejando ao presidente Hiroshi
Ietsugu e a todo conselho que seria empossado votos de muito
sucesso, para a gestão 2009-2012.
Na sequencia, Luiz Narimatsu e Hiroshi Ietsugu assinaram o
“Termo de Posse” e o novo presidente agraciou o antecessor, com
uma placa personalizada e alusiva à sua marcante atuação, na
gestão 2007-2009.
“Hoje assumo um desafio perante os senhores, no qual tenho a
honra de representá-los perante à empresa, às entidades, às

empresas prestadoras de serviços, às empresas fornecedoras e,
sobretudo, perante à sociedade a quem temos o dever de, através
do nosso conhecimento e do nosso trabalho, garantir,
minimamente, a qualidade do nosso produto e dos nossos
serviços, que se refletem na qualidade da saúde, do bem estar e
da tranquilidade que, resumidamente, chamamos de qualidade de
vida”.
Com essas palavras iniciais, o novo presidente, Hiroshi Ietsugu,
proferiu o seu discurso de posse, no qual agradeceu a dedicação
do seu antecessor e falou dos desafios que teria pela frente,
comprometendo-se a consolidar ainda mais a Associação, como
uma entidade representativa da comunidade sabespiana.
Hiroshi destacou ainda a sua preocupação com a humanização
da entidade, sobretudo no apoio às questões complexas que a
categoria vem enfrentando atualmente, no âmbito de
desenvolvimento de carreiras e paralisação de atividades,
oportunidade em que foi muito aplaudido pelos presentes.
Em continuidade, o novo presidente fez questão de frisar a
missão da engenharia do saneamento ambiental, voltada ao
atendimento da sociedade. A ênfase à realização do XXI Encontro
Técnico e FENASAN 2010, como o maior evento promovido pela
Associação, também foi destacada com uma grande perspectiva
de superação.
Para registrar aquele momento de transição, Hiroshi ainda
chamou os integrantes da nova diretoria e demais membros do
Conselho, pedindo para que ficassem em pé, para apresentação
ao público presente.
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Posse & Homenagem
Entrega do Troféu AESabesp aos Profissionais do Ano
A segunda parte da cerimônia da AESabesp de “Posse &
Homenagem”, realizada no dia 8 de dezembro, no
Instituto de Engenharia de São Paulo, ficou reservada à
entrega do Troféu AESabesp aos Profissionais do Ano,
escolhidos pelos seus próprios colegas, pelos seus
grandes desempenhos no setor de saneamento
ambiental.
Apresentamos, a seguir, estes queridos amigos, com um
resumo de seus currículos e seus agradecimentos:

Primeiro homenageado:
Eng. Antonio Carlos Bacic Kravosac

Brasileiro, nascido em 18/03/1949, na
zona leste da cidade de São Paulo, filho de
Antun Bacic Kravosac e Jaka Sardelic
Titinkalo Kravosac, ambos imigrantes
croatas. Tem dois filhos, Denise e
Fernando, duas netas, Tainá e Laura e
duas irmãs, Maria Nilce e Ivete.
Formou-se Engenheiro Eletricista em 1972
pela Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo. É pós-graduado em Engenharia
Elétrica também pela Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo, e fez
diversos cursos de especialização em
engenharia, administração de empresas e
saneamento básico.
De outubro/74 a agosto/75 trabalhou na
Merisa S/A Projetos e Planejamento
Lá foi engenheiro coordenador e
responsável técnico pela elaboração
completa de diversos projetos de
instalações elétricas prediais, comerciais e
industriais.
De novembro de 75 a março de 78
trabalhou no Escritório de Projetos
Técnicos Manfredo Rewald Ltda., onde foi
Engenheiro coordenador e responsável
técnico pela elaboração completa de
diversos projetos de instalações elétricas
prediais, comerciais e industriais.
De março/78 a janeiro/79 trabalhou na
Themag Engenharia Ltda. Lá ocupou o
cargo de Engenheiro do Departamento de
Sistemas de Potência, e desenvolveu
estudos de transmissão de energia elétrica
para sistemas com tensão superior a
440.000 Volts.
Enquanto isto, no período de março/73 a
Fevereiro/79 foi Professor do
Departamento de Eletricidade, da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo,
onde ministrou aulas para os alunos dos
4º e 5º anos de Engenharia Elétrica e dos
3º anos de Engenharia Mecânica e Civil.
Em janeiro/1979 entrou para a Sabesp.
Desde o seu ingresso até hoje atua na
Superintendência de Manutenção, onde já
ocupou os cargos de gerente dos
Departamentos de Manutenção Elétrica e
Instrumentação, de Engenharia de

Manutenção, de Controladoria e da
Manutenção Central. Foi gerente da Divisão
de Manutenção Elétrica e trabalhou como
engenheiro na Divisão de Engenharia de
Manutenção.
Desde abril/2002 exerce a função de
Superintendente de Manutenção Estratégica
liderando uma equipe de 380 profissionais.”
Após a homenagem, ele agradeceu aos
amigos e familiares, contou episódios de
sua vida pessoal e relembrou a sua
trajetória profissional na Sabesp até
chegar a Superintendente de Manutenção
Estratégica, destacando vários colegas
com quem conviveu e agradeceu a sua
equipe, frisando que não existe sucesso
individual em manutenção e esse
reconhecimento era por um esforço
coletivo.

O presidente da Associação Sabesp Pérsio
Faulim de Menezes fez a entrega da homenagem.

Segundo homenageado:
Eng.Geraldo Gonçalves

Nascido em Lins, em 03 de novembro de
1950, sempre estudou em escola pública, até
a Faculdade de Engenharia de Lins.
Trabalhou desde os 11 anos de idade, com
seu pai e irmão numa loja de refrigeração em
Lins, a Friolins, já extinta, até se formar
engenheiro. É casado com Beatriz e pai de 03
filhos: Mariana, Giuliana Marchezi e
Guilherme.
Sua experiência profissional, iniciada em
janeiro de 1975, é toda voltada para a área de
Engenharia Sanitária. Trabalhou na
SANEVALE - Cia. Regional de Agua e Esgotos
do Vale do Ribeira, até sua incorporação pela
SABESP. Ocupou vários cargos em áreas do
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interior do Estado de São Paulo até 1983,
quando foi designado para trabalhar na
Capital, sempre com as atividades
voltadas ao Interior.
É Engenheiro Civil, pela Escola de
Engenharia de Lins, e possui pósgraduação em Hidráulica Conceitual
Aplicada, pela UNESP, em Gerenciamento
de Implantação de Empreendimentos, pela
Fundação Getúlio Vargas, e Especialização
em Controle de Qualidade Total - TQC,
pela Universidade Federal de Minas
Gerais.
Iniciou sua carreira como Engenheiro de
Apoio na Região do Baixo Ribeira,
passando a Gerente de Divisão, em Capão
Bonito; a Gerente de Divisão de Botucatu;
a Chefe do Departamento de Obras da
Superintendência de Administração de
Sistemas Isolados; a Superintendente de
Administração de Sistemas Isolados; a
Superintendente de Desenvolvimento
Operacional; a Superintendente de Gestão
Administrativa e Comercial do Interior; a
Engenheiro Especialista na área de apoio
Operacional da Vice-Presidência Interior;
a Gerente do Departamento de
Desenvolvimento e Gestão da Operação do
Interior e a Engenheiro Especialista na
Superintendência de Gestão e Apoio
Operacional do Interior, quando
aposentou-se.
É sócio gerente da empresa Macedo e
Gonçalves Engenharia Ltda., atua como
Secretário-Executivo da ABRATT –
Associação Brasileira de Tecnologias Não
Destrutivas e também é professor de
“Política de Saneamento Ambiental” e
coordenador dos Cursos de Pós-graduação
em “Tecnologia e Gestão Ambiental” da
FAAP, nas cidades de São Paulo e São
José dos Campos.
Após a apresentação, Geraldo Gonçalves
também contou sua trajetória como
engenheiro na Sabesp, lembrando dos
tempos em que, mesmo sem o aparato
da alta tecnologia, as equipes eram
mais unidas. Por fim, falou da sua vida
pessoal, da recente superação de um
infarto e agradeceu a dedicação da sua
família, especialmente a sua esposa
Beatriz e os filhos : Mariana, Giuliana e
Guilherme.

O diretor Metropolitano da Sabesp, Paulo
Massato, fez a entrega da homenagem.
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Terceiro homenageado:
Eng. Roberto Ferreira

É o quarto filho de João e Leozinda, o
caçula que oriundo de uma família
humilde conseguiu formação superior.
Nasceu em Santos aos 21 dias de
dezembro de 1950.
Iniciou seus estudos, no Grupo Escolar
Municipal, que cursou com todas as
honras, pois foi classificado em 1º lugar
do Grupo Escolar Pedro II. Cursou
Admissão e entrou no Ginásio Estadual
Dona Luiza Macuco em 3° lugar, onde
completou Ginásio e Científico. Paralelo ao
Cientifico cursou Química Industrial no
Colégio do Carmo.
No encerramento do curso de química,
prestou concurso para a Petrobrás
(Refinaria Presidente Bernardes) onde
trabalhou como operador de turno por
quatro anos. Saiu da Petrobrás para
entrar na Dow Química também em turno
onde foi Coordenador de turno da fábrica
de poliestireno (Styron).

Formou-se em Engenharia de Operação
Química em 1975 e em Engenharia de
Segurança em 1976. Fez Pós Graduação:
“Lato Sensu” - Especialização em Engenharia
em Saúde Pública na Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo - São
Paulo - SP - em 1985, além de outros tantos
cursos voltados à área de hidráulica,
saneamento, informática, automação,
resíduos, engenharia, etc..
Após prestar um concurso regional, entrou
na Sabesp em 25 de novembro de 1976 na
Estação de Tratamento de Água de Cubatão.
Teve destacadas atuações na Seção de
tratamento de água, Seção de adução e
tratamento, Coordenação de captação de
tratamento e adução da Baixada Santista,
Divisão de Desenvolvimento Operacional,
Divisão de Produção da Baixada Santista
(água e esgoto), Divisão de Controle
Sanitário, Superintendência de Apoio Técnico
ao Interior, Departamento Técnico na
Baixada Santista, Superintendência do
Litoral Norte, Divisão de Manutenção, Setor
de Produção de Água de Santos.
Desenvolveu vários trabalhos como Remoção
de Odores na EPC Santos.Canal Limpo Praia
Limpa, que reconquistou a balneabilidade de
Santos e posteriormente das cidades do
Litoral; Plano Diretor do Litoral Norte e ainda
foi consultor da Organização Mundial da
Saúde em empreendimento distinto no
Uruguai.
É casado com Dna. Ivania e tem dois filhos,
Ivan e Igor, respectivamente 33 e 29 anos,
ambos formados e com suas vidas
independentes.

Nunca foi filiado a nenhum partido
político, trabalhando indistintamente para
todos os governantes e superintendentes
que se demonstraram honestos. Tem sim
uma característica de personalidade
talhada no suor de seu trabalho.
Roberto Ferreira teve faixa de
reconhecimento e desejo de um
próspero futuro, levada pelos colegas do
Litoral, pois ele foi recentemente
aposentado pela Sabesp e sua atuação
profissional é muito reconhecida pelos
seus colegas. Ele agradeceu a
manifestação de apoio, reafirmou que
não tinha ligações políticas partidárias e
discorreu sobre momentos que teve na
Sabesp, principalmente com referência à
participação na equipe de planejamento
do então governador Mário Covas.

O diretor da CECRES, Lázaro Miguel
Rodrigues, fez a entrega da homenagem.

Comemoração do início da gestão 2009-2012 da AESabesp.
Após as homenagens, os conselheiros presentes foram chamados para a foto comemorativa, em alusão ao início oficial das
atividades do triênio, que na verdade já se encontra em franca atuação desde que foram eleitos, em outubro de 2009. A foto da
nova gestão está estampada na primeira página desta edição e no expediente, na página 2, estão citados todos os nomes e suas
respectivas funções.
Encerrando esta importante cerimônia de posse e de homenagem aos profissionais que foram escolhidos como destaques de
2009, a AESabesp ofereceu um animado coquetel, com música ao vivo, no salão social do Instituto de Engenharia.
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Diretorias
Diretoria Social - Viviana M. N. Aquino Borges

Homenagem à Cecília Takahashi Votta
Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia de posse da gestão 2009-2012, foi conduzido pela
atual diretora social, Viviana Marli Nogueira Aquino Borges, com uma homenagem da AESabesp à
engenheira Cecília Takahashi Votta, que também seria diretora social desta gestão, falecida em 9 de
novembro. Cecília era muito querida por todos, que se emocionaram ao assistirem um vídeo com
várias imagens da saudosa amiga e ouvirem o seguinte texto:
O descanso da guerreira
Em 09 de novembro de 2009, coube à
AESabesp a difícil missão de comunicar o
falecimento da nossa estimada amiga,
diretora social e uma das conselheiras mais
atuantes nas realizações desta entidade: a
Eng. Cecília Takahashi Votta. Pedimos,
desde então, que as bênçãos da vida eterna
reflitam toda a luz que ela emanou durante a
sua existência entre nós.
Cecília atuou como engenheira na Sabesp,
desde 1973. Filha de imigrantes japoneses,
paraense, nascida em 5 de junho de 1943,
na pequena Tomé Açu, ela se formou em
engenharia civil, em 1965, pela Universidade
Federal do Pará. Além da competente e
respeitada profissional que foi, outra
habilidade em sua vida ganhava elogios e
admiradores: a culinária.
Sempre esbanjava talento culinário em
qualquer especialidade com sua alma de
“chef” de cozinha. Sempre buscando os
segredos das suas raízes e da sua história

no norte brasileiro, o seu capricho era
insuperável quando se tratava do autêntico
sukiyaki ou um “pato ao tucupi”.
Sobretudo, a nossa Cecília sempre foi uma
mulher notável, superando vários desafios ao
longo da sua vida, demonstrando forte
personalidade e intensa força de viver e de
alegria. Nunca se queixava, mesmo com a
fragilidade imposta pela extração de um rim e
um transplante de fígado, sempre se mantendo
defensora ferrenha da suas crenças e uma
formidável festeira.
A história da AESabesp está repleta de bons
momentos proporcionados pela dedicação de
nossa saudosa diretora. A lembrança mais forte
deste seu derradeiro ano de 2009, entre nós, foi
a sensacional “Noite do Sukiyaki”, realizada em
1º de Julho, com renda revertida para a
Campanha do Agasalho. Sob o comando da
nossa Cecília, que cuidou pessoalmente do
menu da festa, com sua assistente Cris, este
evento agradou a todos.
Outra recente aparição de Cecília, em grande
estilo, foi no baile de 23 anos da AESabesp, no

Clube Sírio, em São Paulo, no dia 18 de
setembro, quando com muita alegria ela
cortou o bolo da comemoração, rodeada por
amigos. São essas cenas que nos fazem
lembrar de uma Cecília guerreira, exemplo
de mulher, de profissional e referência de
vida para todos nós.
A força de sua existência sempre estará
presente na AESabesp e nos servirá de
exemplo de luta e determinação.

Imagem do vídeo sobre as atuações de Cecília.

Festa de Confraternização de Natal e Ano Novo da AESabesp
Num clima de alto astral, a AESabesp
realizou a sua Festa de Confraternização de
Natal e Ano Novo, na noite do dia 15 de
dezembro, com a presença expressiva de
associados, diretores, conselheiros,
colaboradores, parceiros e amigos da
entidade.
A gestão 2009-2012 ofereceu uma ceia
natalina completa, com as delícias
culinárias salgadas e doces dessa época,
sem dispensar um também um bom
churrasco, animado por um DJ profissional.
Como ocorre em todosos anos, nesta festa

também foram sorteadas as 10 Bolsas de
Estudos oficiais mais 5 suplentes, oferecidas
pela diretoria cultural, liderada pelo Eng.
Olavo Alberto Prates Sachs. Os contemplados
ganhadores das bolsas, por ordem de sorteio,
foram Alzira Amâncio Garcia, Edson Soave,
Ricardo Batista dos Santos, Graciano Grasso,
Fabiano Silva Barbosa, William Claudio Alves
Julian, Andréa Conatti Guimarães, Roberto
Abranches, Dante Ragazzi Pauli, Marcelo
Serra de Lacerda Silva (Oficiais), Osvaldo de
Oliveira Vieira, José Carlos de Lima, Maria
Cristina Cordeiro Dellatorre, Ivan Carlos

Ferreira da Costa e Sandra Maria Mobst
(Suplentes).
E durante a animação, foram realizados
sorteios de vários brindes, oferecidos pelas
empresas Acqua Consultoria Organização
de Eventos, AESabesp, Agenda4 Marketing
e Eventos Ltda; Bality Viagens e Turismo;
Neopix Design, Paola Pedron Enologia,
Roberto Simões Casa Presentes Finos,
Textoscom Consultoria em Jornalismo e
Treinasoft Informática.

Ganhadores da bolsa de estudos presentes à festa.

O presidente Hiroshi comandou o sorteio de brindes.

Patrocinadores dos brindes ganharam agenda da AESabesp.

Diretores da nova gestão comemoram a chegada de 2010.
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Diretoria de Marketing - Reynaldo Eduardo Young Ribeiro

AESabesp marca presença na “Brazil Automation ISA 2009”

A Associação dos Engenheiros da
Sabesp montou um estande próprio na
exposição “Brazil Automation ISA
2009”, realizada em 10, 11 e 12 de
novembro, no Pavilhão Branco do Expo
Center Norte, em São Paulo - SP.
Essa exposição junto a um Congresso
Técnico se constituiu na 14ª edição de
um mega-evento, realizado pela ISA
Distrito 4, coligada à "ISA International Society of Automation",
principal organização mundial do setor
de automação que reúne cerca de 30
mil membros em mais de 50 países.
Segundo dados recentes da ABINEE
(Associação Brasileira da Indústria
Elétrica e Eletrônica ), o mercado de
automação movimentou valores da
ordem de R$ 3 bilhões em 2009.
"Capacitar e disponibilizar mão de obra
nos diversos segmentos e locais é um
dos grandes desafios que o Brasil terá
pela frente para sustentar os inúmeros
investimentos que o setor deve receber
nos próximos anos”, enfatiza José
Otávio Mattiazzo, presidente da ISA

Distrito 4, organizadora do evento.
De acordo com a organização, a Feira
contou com 130 expositores e recebeu
cerca de 11.000 visitantes, profissionais
provenientes de diferentes segmentos
industriais, com ênfase para os setores de
Óleo & Gás, Química, Petroquímica, Meio
Ambiente, Papel & Celulose, Siderúrgico,
Metalúrgico, Mineração, Manufatura,
Energia, Alimentos, Farmacêutico e
Automobilístico e Saneamento.
E foi justamente as empresas que
atendem o setor de saneamento que

interagiram com os propósitos da
AESabesp no local, voltado
principalmente à divulgação de suas
atividades como entidade de classe,
além da captação e manutenção de
expositores para a Fenasan 2010.
Novidades e excelência de produtos
para atender ao mercado de
saneamento ambiental também
destacaram alguns expositores desse
evento, como a Coester, Schneider
Electric, Aquarius Software, Yokogawa
e a Altus, entre outros.

Estande da AESabesp, com o atendimento do
gerente de marketing, Paulo Oliveira.

O supervisor de vendas , Gerson Murari,
mostra a linha da Altus ao Eng. Narimatsu.

Estande da AESabesp na Tubotech 2009
A AESabesp marcou expressiva
presença na Tubotech (Feira
Internacional de Tubos, Conexões e
Componentes), realizada entre os dias
06 e 08 de outubro, no Centro de
Exposições Imigrantes, em São Paulo –
SP. No estande da entidade, nosso
gerente de marketing, Paulo Oliveira, e
nosso diretor secretário, Nizar Qbar,
receberam várias visitas, durante os
três dias dessa realização, além da
efetivação de promissores contatos com
as empresas expositoras.
Esse evento alcançou muito boa
repercussão no mercado,
principalmente no setor de
saneamento. De acordo o diretor
executivo da Abitam (Associação
Brasileira da Indústria de Tubos e
Acessórios de Metal, entidade
realizadora da Tubotech), José Adolfo
Siqueira, além do forte aumento do

número de expositores nacionais, a
Tubotech contou com a presença de 126
empresas de outros 14 países, um
aumento de mais de 41% em relação à
anterior. “Oferecemos ao público não só
tecnologia brasileira de ponta como
também as últimas novidades de outros
países que antes os empresários
precisavam buscar em eventos europeus,
consolidando sua internacionalização”,
concluiu.
De acordo com o seus organizadores, a
Tubotech 2009 reuniu 16.500 visitantes,
que compuseram um público muito
qualificado. Para José Roberto Sevieri,
presidente do Grupo CIPA, organizador da
Feira, as expectativas foram mais do que
superadas: “Conseguimos abranger ainda
mais os segmentos relacionados às áreas
compradoras e ampliar a quantidade e
variedade de produtos e serviços,
concentrando as oportunidades em um
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único local e oferecendo um evento
ainda mais completo”. Ainda de acordo
com o executivo, eventos importantes
que serão realizados no Brasil, como as
Olimpíadas e a Copa do Mundo e o
tema Pré-Sal, trarão mais
investimentos para o setor e
consequentemente mais novidades e
crescimento para a próxima edição da
Tubotech.
Pela sua participação, a AESabesp
recebeu uma Placa de Homenagem dos
organizadores da Feira.

Diretorias
Diretoria de Pólos - Helieder Rosa Zanelli

Momentos de Tecnologia

Pólo Leste:
Promovido pelo Polo Leste, coordenado por
Nélson César Menetti, no dia 5 de outubro
foi realizado no auditório da ETE São Miguel
o Workshop Internacional: “Materiais de
PEAD com solda por eletrofusão”, com a
participação dos palestrantes Bernd Klemm,
gerente de produtos da Friatec, na
Alemanha, e Alexandre Fajardo, gerente
comercial da Nicoll, em Curitiba.
No evento, cerca de 50 participantes
puderam assistir à apresentação técnica dos
produtos da Friatec e, após o coffee break,
uma demonstração em bancada da máquina
de solda por eletrofusão, realizada no lado
externo do auditório. Não podemos deixar de
mencionar a perplexidade do Sr. Bernd ao
saber da quantidade de empregados da
Sabesp e da população atendida pela nossa
empresa.
Após esse evento, o workshop seguiria para
Brasília, na Caesb, e posteriormente para
Santiago, Lima e cidade do México.
Pólo Ponte Pequena:
Promovido pelo Pólo Ponte Pequena,
coordenado por João Augusto Poeta, no dia
19 de outubro foi realizada a palestra
“Impermeabilização de Estruturas de
Concreto em Saneamento”, na Universidade
Sabesp- Sala Rio Pardo.
O palestrante foi o gerente de negócios da
Viapol, Marcos Storte, que em sua
apresentação abordou as Patologias na
Impermeabilização, os Tipos de
impermeabilização e os Tipos de
recuperação, temas que serão abordados em
artigo técnico de sua autoria para a próxima
edição da Revista Saneas.
No Pólo Ponte Pequena também foi
apresentada, no mesmo local, a palestra
“Inovações Tecnológicas no Pré-Tratamento
de Efluentes Municipais e Industriais”, no
dia 23 de novembro, com os palestrantes
António Silva Ferreira e José Carlos
Azevedo, ambos diretores da Equifluxo
Equipamentos e Produtos Industriais –
Portugal.
Na introdução, foram abordados os temas:
Utilização de Equipamentos Mecanizados
para Tratamento, Separação e Classificação
de Areias e Gorduras de Efluentes
Municipais e Industriais.

II Torneio Regional de Futebol Society da AESabesp – Pólo Franca
A ETE de Franca foi sede, em 21 de
novembro, do “II Torneio Regional de Futebol
Society da AESabesp”, promovida por este
Pólo, com a participação de aproximadamente
70 participantes, sócios e convidados das
cidades de Franca, Igarapava, Guariba e
Miguelópolis. Foram 3 partidas, iniciando com
a equipe “Bate Coração – Franca”, que venceu
por 3x1 a equipe de Guariba. Na sequência, a
equipe AESabesp – Pólo Franca enfrentou e
venceu por 4 x 1 o time de Igarapava /
Miguelópolis. Então, as duas seleções

francanas se enfrentaram no jogo final, mas
a “Bate Coração” foi implacável, ganhando
de 6 x 0.
O evento foi concluído com um animado
churrasco de confraternização e premiação
das equipes, bem como o goleiro menos
vazado, Jorge Bonifácio, e artilheiro, Joel
Domingues. Na oportunidade, este Pólo
abriu as portas da AESabesp, para inclusão
de mais 2 novos sócios: Rui César, da ETE
Franca, e Wagner Ricardo, de Guariba.

Os campeões da “Bate Coração” festejam o título

Os vices do nosso Pólo AESabesp de Franca

A equipe de Guariba ficou com o 3ª lugar

E a composição Igarapava/ Miguelópolis em 4º.

Diretoria Executiva

Encontro de lideranças

Diretoria Técnica - Walter Antonio Orsatti

Visita Técnica à Valloy
O programa da AESabesp de visitas
técnicas às empresas e obras voltadas ao
saneamento está fazendo sucesso no setor,
tanto que recebeu um convite da diretoria
da Valloy Indústria e Comércio de Válvulas e
Acessórios, em nome do seu diretor
comercial, Márcio Luís Leite, para uma
visita na sua sede industrial na cidade de
Guarulhos, realizada em 6 de outubro.
O grupo de associados visitou as
instalações industriais da empresa, que
apresentou a sua linha atual de produtos,
com destaque para o seu lançamento de
Ventosas de Alto Desempenho.
A Valloy, empresa totalmente nacional

fundada em 1994, tem como principal objetivo
a fabricação e o fornecimento de diversos tipos
de válvulas e equipamentos, atendendo vários
segmentos do mercado. O seu
principal foco de atenção é o fornecimento de
equipamentos para controle de água. Em sua
gama de produtos, oferece válvulas de controle
auto-operada, válvulas de retenção e ventosas
para água e esgoto, além de válvulas e
equipamentos especiais.
Essas válvulas são utilizadas em sistemas de
controle e distribuição de água que incluem:
abastecimento de água das companhias de
saneamento, tratamento de água e esgoto e
sistemas de irrigação.
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No dia 17 de novembro, o presidente da
AESabesp, Hiroshi Ietsugu, e o diretor
secretário, Nizar Qbar, foram recebidos
pelo presidente da AEAMESP (Associação
dos Engenheiros e Arquitetos do Metrô),
José Geraldo Baião.
Nesse encontro, nossas lideranças
efetuaram uma apresentação da nova
gestão, triênio 2009-2012, desta
Associação e aproveitaram a oportunidade
para cumprimentarem o Eng.Baião e a sua
equipe pela atuação no desenvolvimento da
tecnologia metroferroviária, tão necessária
à infra-estrutura urbana de São Paulo.
Dessa forma, o objetivo maior dessa visita
foi o de fortalecer as relações das
associações.

Diretorias
Diretoria de Esportes - Evandro Nunes de Oliveira

O grande sucesso do XXII Festival Esportivo AESabesp 2009

Com um alto índice de participação e de aprovação dos
nossos associados, foi realizado pela nossa nova diretoria de
esportes, coordenada pelo Tecnólogo Evandro Nunes de
Oliveira, o XXII Festival Esportivo da AESabesp, no período de
03 de novembro a 05 de dezembro.
O evento reuniu associados da Metropolitana, Interior e
Baixada Santista, que mostraram os seus talentos em cinco
modalidades: Boliche, Dominó, Futebol Society, Tênis de
Campo e Truco. O boliche foi disputado no Dragon Bowling, no
Shopping Center Norte, na noite do dia 4 de dezembro e a
grande final dos jogos de quadra e de mesa foi realizada no
sábado, dia 5, quando houve a entrega de medalhas e troféus e
um churrasco de confraternização, no Complexo Esportivo da

Associação Sabesp, na Unidade da Sabesp Consolação.
Na edição de 2009, a AESabesp também contou com o
patrocínio da Amanco e literalmente vestiu a sua camiseta,
pois foi um brinde oferecido a todos os participantes no dia da
premiação, que contou com a presença de seu representante, o
vendedor técnico Paulo Mello.
O presidente da AESabesp, Hiroshi Ietsugu, diretores e
conselheiros da AESabesp também marcaram presenças no
encerramento, que ainda contou com o presidente da
Associação Sabesp, Pérsio Faulim de Menezes e com o diretor
da AAPS (Associação dos Aposentados e Pensionistas da
Sabesp), José Roberto Guimarães.

Boliche M e F:

Dominó (duplas):

Futebol Society:

Feminino: 1º lugar: Viviana Marli Nogueira A.
Borges; 2º lugar: Flávia Baroni e 3º lugar:
Eloise Helene Moreira Nadur.
Masculino: 1º lugar: João Batista Lino, 2º
lugar: Evandro Nunes de Oliveira e 3º lugar:
José Roberto Barreto Prada.

1º lugar: Fabiano Silva Barbosa e João Batista
Lino; 2º lugar: Bernardo Beer e Rozaque Gomes
Vieira e 3º lugar: Gilberto Margarido Bonifácio e
Julio César Menezes Sanches.

1º lugar: Equipe R São Paulo (RO + RV), 2º
lugar: Sul, 3º lugar: Combinado Oeste / Leste.

Tênis de Campo:

Truco (duplas):

Confraternização:

1º lugar: Marcos Clébio de Paula e Dival
Siqueira Filho; 2º lugar: Maximiliano Bizatto
e Nizar Qbar e 3º lugar: Romildo Ramires.

1º lugar: Dival Siqueira Filho e José Roberto
Barreto Prada; 2º lugar: Paulo Mello e Marco
Aurélio D. D. Santos e 3º lugar: José Carlos P.
dos Santos e Silvio M. de Oliveira

Dispustas a parte, o sucesso do Festival
Esportivo de 2009 foi comemorado com um
caprichado churrasco na tarde de sábado de
05 de dezembro. No site da AESabesp está a
galeria de fotos desse memorável evento.
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Diretorias

Natal na AESabesp
Diretoria Cultural - Olavo Alberto Prates Sachs

Diretoria Técnica - Walter Antonio Orsatti

XXI Encontro Técnico já está com o tema definido
FENASAN 2010 já comercializou 80% da sua área

Como promotora do XXI Encontro Técnico, em caráter
simultâneo com a sua 21ª edição da Fenasan (Feira Nacional de
Saneamento e Meio Ambiente), a ser realizada nos dias 10, 11 e
12 de agosto, no Expo Center Norte, a AESabesp (Associação dos
Engenheiros da Sabesp) se prepara para o grande desafio de
realizar o maior evento técnico-mercadológico em saneamento
ambiental da América Latina.
O tema do Encontro Técnico de 2010 já está definido, como: " A
importância da sociedade organizada na promoção do saneamento
ambiental", que suscita a participação de todas as vertentes
sociais, técnicas e acadêmicas, voltadas à excelência do setor.
Espera-se, para este ano, uma superação de apresentação de
trabalhos, em relação a 2009, que contou com 130 palestras
técnicas, 5 mesas redondas e dois seminários: “Boas Práticas e
Tendências de Automação em Saneamento”, promovido pela
AESabesp em parceria com a ISA (International Society of
Automation) da América do Sul, Distrito 4, e “Inovação
Tecnológica”, promovido pela Missão Econômica de Israel no
Brasil, além de uma visita técnica à empresa de cosméticos

Natura, em Cajamar.
Para tanto, a AESabesp já está iniciando a chamada dos
trabalhos técnicos que este ano contarão com o sorteio de uma
máquina digital por período de apresentação dos mesmos
totalizando 5 máquinas e não mais 3 como nos anos anteriores.
A FENASAN 2010 contava, já no mês de dezembro de 2009, com
80% do espaço vendido, situação esta inédita nos 21 anos de
Feira, a mais de 9 meses da realização do evento. No ano de 2009,
foi comercializado 100% de área do evento, com 152 expositores:
empresas fabricantes e fornecedores de equipamentos para o
setor, prestadoras de serviços e de demais segmentos
complementares à esfera do saneamento, com uma visitação em
torno de 10.000 pessoas.
No âmbito internacional, empresas como as trazidas pelo
consulado de Israel, da Itália e dos EUA também estiveram
presentes na Feira, que ainda contou com a visita da
Superintendente Nacional de Saneamento do Governo do Chile,
Magaly Espinosa Sarria.

Troféu AESabesp

No ano passado a entrega do troféu AESabesp teve uma
alteração no regulamento da premiação, que deverá ser mantida
na edição de 2010. Ao invés de ser por acúmulo de votos
depositados em urnas, o resultado será avaliado, mediante
critérios estipulados por uma comissão, composta por gabaritados
profissionais, sem ligações com empresas expositoras, indicados
pela entidade.
Lembramos que os vencedores da edição de 2009 foram Bugatti,
Glass e Valloy (Categoria “Melhor Estande”); Amanco,
Centroprojeckt e Digimed (Categoria “Inovação Tecnológica”);
Edra, Emec e Hidrosul (Categoria “Atendimento Técnico”); ITT
Brasil, Higra e Saint Gobain (Categoria “Destaque AESabesp”) e
Imperveg (Destaque “Sustentabilidade”). A Unidade Sabesp MA
também recebeu o troféu AESabesp por apresentar o maior nº de
trabalhos no Encontro Técnico.

A Amanco foi premiada na categoria “Inovação Tecnológica”, por sua
linha “Amanco Biax”, com tecnologia de biorientação molecular.

