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A Copa de 2014 acena um novo futuro para o Brasil
O mundo está na expectativa da Copa 2010, na África do Sul, mas o Brasil, terra do futebol,
também está com os olhos voltados para 2014. Veja como o setor de saneamento das cidades
sedes está se estruturando para este evento e o que está planejado para São Paulo.
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Jantar Dançante da AESabesp:
“A noite mais elegante do ano”

Vem aí o VI Torneio Interpólos
de Futebol Society, no Embu

Foto: Antranik Asserian

Foto: Cyro Sartori

Em 14,15 e 16 de maio, será
realizado este tradicional
encontro social e esportivo, dessa
vez nas cidades de Embu e Cotia.
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Em 25 de junho, contamos com a
sua presença nesta noite de
classe, energia e alto astral,
celebrada por amigos e associados.
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Conheça o Projeto AESabesp de
Neutralização de Carbono
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As últimas novidades do maior
evento de saneamento da AL
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Editorial

A COPA DO MUNDO

É NOSSA!
Neste ano teremos, na África do Sul, a
realização do evento futebolístico mais
importante do mundo: o Campeonato Mundial de
Futebol!
Neste cenário, a mágica da ginga brasileira, a
improvisação, a criatividade, a superação das
limitações e o amor dedicado ao futebol fazem do
brasileiro um ser especial e capaz de tornar as
arestas da vida redondas e suaves como o
entorno da bola, que ele carinhosamente acaricia
com os pés, maravilhando o mundo!
Outrossim, esta mágica também se constata no
dia a dia dos brasileiros, povo sofrido, que luta
tenazmente na labuta diária, acreditando sempre
em um dia melhor e, considerando-se que a
próxima Copa do Mundo será no Brasil,
grandiosa é a oportunidade para mostrarmos ao
mundo que além do futebol, muitas coisas boas e
bonitas tornam esta terra o país do futuro!
De fato, temos cidades maravilhosas,
indústrias moderníssimas, agricultura e pecuária
altamente qualificadas que garantem produtos
excelentes e seguros para a alimentação de
muitos países do mundo. E também somos,
sobretudo, um povo hospitaleiro, alegre e
carismático, que recebe em todos os momentos,
de braços abertos, pessoas de qualquer parte do
mundo – aqui, o mundo tem a cara do brasileiro,
não é mesmo?
Certamente, é com esta imagem que
realizaremos a Copa do Mundo em 2014!
Nesta seara, teremos muito serviço a fazer, e a
AESabesp participará ativamente deste processo,
contribuindo com a sua expertise para garantir o
sucesso das obras e serviços de saneamento e
meio ambiente que serão implementados no
período. Assim, os projetos Socioambientais,
focados principalmente nas boas práticas para o
desenvolvimento sustentável, abrange, dentre
outros, o Projeto de Conscientização e
Neutralização dos efeitos das emissões de gases
de efeito estufa (GEE), de iniciativa da AESabesp
e que consiste em campanhas de uso de
transporte coletivo, coleta seletiva de lixo,
restauro florestal, e outras providências voltadas
a melhorar a qualidade de vida no planeta.
Adicionalmente, confirmando a importância da
nossa FENASAN 2010 e XXI Encontro Técnico,
nos cenários nacional e internacional,
informamos que todos os espaços
disponibilizados aos expositores foram
totalmente ocupados muito antes da data

prevista para a realização do evento, e esta
crescente demanda motivou muitas empresas
participantes do FENASAN 2010 e as demais que
perderam a oportunidade de participar do evento
em já reservar a sua participação para os
eventos de 2011 e 2012.
Tamanho sucesso nos obrigou, já para o
próximo ano, a negociar com o Center Norte um
pavilhão maior, capaz de acomodar todas as
empresas interessadas em participar dos nossos
eventos futuros e de disponibilizar mais
auditórios para atender a crescente oferta de
trabalhos técnicos que serão apresentados por
nossos associados, por profissionais de
empresas, de outras concessionárias e porque
não dizer, de técnicos de outros países.
Nesse diapasão, ressalta-se que a qualidade
dos trabalhos técnicos inscritos para o Encontro
Técnico deste ano obrigou a comissão técnica a
uma análise muito criteriosa, posto que muitos
dos trabalhos não serão apresentados por
absoluta falta de espaço na grade, bastante
limitada pelo tempo disponível.
Finalizamos, também, o Planejamento
Estratégico Situacional, trabalho participativo
das diretorias, associados, funcionários e
consultoria onde delineamos o caminho que
deveremos trilhar nesses próximos três anos.
Esse panorama, portanto, reflete a pujança da
nossa AESabesp e do nosso país!
Por fim, é importante lembrar que brevemente
teremos dois eventos tradicionais de alto astral,
que propiciam momentos de muita
descontração, confraternização e prazeroso lazer:
em maio contaremos com o Interpolos, evento
que será realizado em Embu, em local
cuidadosamente escolhido para a plena
satisfação dos nossos associados, e contando
com uma programação de atividades na qual até
mesmo o mais sedentário poderá lutar por uma
medalha. Em junho, por sua vez, teremos o
Jantar Dançante, um evento, como sempre,
muito bonito e prazeroso. Reitero aqui,
pessoalmente, o convite a todos!
Participe da AESabesp!
Participe desta festa!
E a Copa do Mundo é nossa!
Cordial abraço a todos.

Hiroshi Ietsugu
Presidente da AESabesp

Canal Aberto
Lançamento do livro “A informação no
contexto dos Planos de Saneamento Básico”

Foi lançado, durante a Latinosan, o livro "A
informação no contexto dos Planos de
Saneamento Básico", de autoria de Alceu de
Castro Galvão Junior, Geraldo Basílio Sobrinho e
Camila Cassundé Sampaio. A obra de 285
páginas, promovida pela Agência Reguladora do
Ceará – ARCE e Fundação Nacional de Saúde –
FUNASA, conta com o apoio institucional da
AESabesp.
De acordo com os seus autores, a publicação
tem como objetivo “discutir o papel da informação
nos planos de saneamento básico, seja apontando
estratégias para a sua coleta ou seja
estabelecendo metodologias para sua análise e
tratamento”. No site da AESabesp está
disponibilizado o download do livro e a solicitação
de exemplares pode ser feita pelo e-mail:
saneamento@arce.ce.gov.br
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Países da América Latina
assinaram a Declaração de Foz do Iguaçu
No encerramento da Latinosan - Conferência
Latinoamericana de Saneamento, em 17 de
março, foi assinada a Declaração de Foz do
Iguaçu, “em prol do saneamento básico,
consolidando o compromisso para a superação
da pobreza e alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM)”. Na
oportunidade 10 países e duas instituições da
América Latina reafirmaram as iniciativas e os
esforços realizados até 2015.
O documento ainda reforça a utilização de
resíduos sólidos e prioriza a sustentabilidade
socioeconômica e ambiental desde a geração até
a disposição final. O Ministro das Cidades Marcio
Fortes afirmou que “o Brasil vai servir de exemplo
e nosso compromisso é colaborar com os países
vizinhos. Vamos trocar experiências e fornecer
tecnologia para eles”, declarou.
Segundo o coordenador da Secretaria Nacional
de Saneamento Ambiental, Sérgio Gonçalves, a
preocupação do Brasil é com o esgoto. “Já
atingimos a cobertura de 60% e precisamos
chegar a 75% para cumprir a meta da ONU”.

Congresso de Eficiência Energética
A Abesco – Associação Brasileira das Empresas
de Serviços de Conservação de Energia, em
parceria com a empresa Método Eventos de
Energia, promoverá em 16 e 17 de junho, o 7º
COBEE- Congresso Brasileiro de Eficiência
Energética. Maiores informações podem ser
acessadas no site www.abesco.com.br

Acontece

Workshop de Consolidação do nosso PES / 2010

Diretores, coordenadores e
conselheiros da AESabesp participaram
de um dia inteiro de atividades do
Workshop de Consolidação do PES
(Planejamento Estratégico Situacional da
AESabesp 2010), nas dependências do
San Raphael Hotel, em São Paulo. Os
trabalhos foram realizados no decorrer de
todo o dia 20 de março, que caiu num
pleno sábado de sol, portanto um motivo
a mais para o presidente da AESabesp,
Hiroshi Ietsugu, agradecer a participação
e a dedicação de toda a equipe
(registrada na foto) que atendeu a este
convite.
A partir das 8 horas da manhã, os
participantes foram saudados com um
café da manhã, seguido pela iniciação
dos trabalhos conduzidos pela equipe da
consultoria “Regina Ramos - Centro de
Capacitação Profissional” com a
apresentação dos presentes e uma
demonstração em slides da construção
de um planejamento e o seu plano de
ação, por meio da disseminação de
conceitos, etapas, objetivos, metas,
planos e procedimentos.
A consultoria apresentou os seguintes
conceitos para se conduzir um
planejamento adequado:
- Planejar é decidir antecipadamente o
que fazer, de que maneira fazer, quando
fazer, e quem deve fazer.
- Planejar envolve olhar o futuro, tentar
prevê-lo com a precisão possível, para
poder fazer planos compatíveis, ao invés
de simplesmente esperar que o futuro
chegue, para então reagir aos fatos.
- Há gestores que vivem reagindo ao
passado, isso lhes toma tanto tempo que
não podem planejar. Poucos são os
gestores que procuram planejar o futuro,
como atividade prioritária para não ter
que reagir ao passado.
- Ao planejar, não basta definir os

resultados que desejamos alcançar.
- É preciso ser realista. Devemos
estabelecer, com a precisão possível, quais
as variáveis que se interporão, auxiliando
ou comprometendo a consecução desses
resultados, e então corrigir de forma realista
os resultados desejados.
- O planejamento é um conceito amplo,
abrange uma grande variedade de idéias. A
confusão sobre planejamento existe porque
as pessoas se utilizam das mesmas palavras
para indicar conceitos inteiramente
diferentes. Portanto, será útil ter-se uma
clara compreensão das Etapas do Processo
de Planejamento.
Na seqüência, foi abordada a efetivação
das etapas do processo de planejamento,
que consite em: 1. Estabelecimento de
objetivos, 2. Fixação de metas e 3. Planos
operacionais.
No tocante aos objetivos, foi destacado
que eles deveriam indicar os resultados,
quantificados, a serem conseguidos e
mantidos durante um longo período, para
que a AESabesp possa se considerar bem
sucedida. Já as metas foram designadas
como resultados que devem ser conseguidos
em um período determinado de tempo.
Para tanto, foi evidenciada a necessidade
de existência de um Plano, definido como
conjunto de medidas, tarefas e atividades
por meio das quais devem ser atingidas as
metas, subdividido em planos operacionais.
Uma vez fixadas as metas das diretorias da
AESabesp, aos diretores coube estabelecer
os planos operacionais e específicos
(estabelecimento das linhas de ação para
uma determinada situação, que abrangem
programas gerais, cronogramas, métodos e
projetos) e permanentes (os utilizados em
repetidas situações, tornando-se
padronizados, para simplificar a tarefa do
diretor. Os planos permanentes englobam:
Política na AESabesp, Estrutura Orgânica e
Procedimento Padrão).

Mais detalhadamente, a política da
AESabesp converge para um plano geral
de ação que orienta os membros da
entidade na conduta de suas operações.
Ex.: A política de só estabelecer parceria
com empresas socialmente responsáveis.
Já um procedimento padrão tem caráter
mais restrito, pois refere-se à seqüência
de passos necessários à determinadas
operações. Ex.: a Secretaria Geral tem um
determinado procedimento para o
fechamento contábil. Uma série de
vantagens foram apresentadas com a
adoção de um plano permanente, tais
como economia do esforço administrativo;
facilitação da delegação de autoridade e
do controle e economia de pessoal.
Foi destacado ainda na ocasião e
necessidade de coerência dos planos de
um desenvolvimento integrado entre os
mesmos, para promover o compromisso
com a nossa missão e a visão, a direção, a
interação, a parceria entre diretorias e o
compartilhamento das responsabilidades
na ação.
Na seqüência, foi exibido um filme
denominado “O Reino Perdido”, no qual
relatava a história de um grandioso
projeto que ruiu em função de um erro de
datilografia, em sua apresentação inicial.
De conteúdo polêmico, o filme foi
discutido em 5 aspectos, pelos grupos
presentes, que analisou sobre: Como foi a
liderança do trabalho em equipe? Como
foi o processo de comunicação?
Características de personalidade das
personagens do filme. Semelhança com o
dia a dia e Pontos de Acompanhamento.
Ao final, cada grupo escolheu um
representante para apresentar as
conclusões derivadas de um consenso,
encerrando a primeira parte, antes de um
saboroso almoço oferecido no próprio
hotel.
Na parte da tarde, os grupos foram
estruturados em suas respectivas
diretorias, para estabelecerem quais eram
seus objetivos e de que forma poderiam
ser viabilizados. Depois, todas as metas,
de cada segmento da AESabesp, e as
formas de alcançá-las foram expostas e
discutidas com todos os presentes.
De acordo com o nosso presidente
Hiroshi Ietsugu, “foi um dia intenso de
trabalho, porém muito gratificante, por
que as pessoas que lá estavam tinham o
objetivo comum de atuar para o
fortalecimento da AESabesp, e ao se
comprometerem, selaram um voto de
confiança e apoio a esta gestão de 2009 a
2012, que certamente levará esta entidade
a um patamar ainda maior do que já se
encontra, através do cumprimento de sua
Visão e Missão”.

Missão
"Promover o
desenvolvimento
sustentável através de
ações socioambientais".

Colocação de propostas de cada segmento da
AESabesp, no período da tarde.

Pausa para o almoço. Na mesa: Yazid Naked,
Hiroshi Ietsugu e Nelson Menetti.
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Visão
"Em 2013, a AESABESP
quer ser reconhecida como
referência de organização
social que promove
soluções socioambientais".

COPA DO MUNDO
Vibramos com a Copa 2010, com olhos em 2014

Bandeira da Áfric a
Falta praticamente um mês para o
início do maior evento futebolístico do
Planeta: a Copa do Mundo FIFA de
2010, que neste ano cumprirá a sua
19º edição, a ser realizada, pela
primeira vez, no Continente Africano
tendo a África do Sul como anfitriã.
O País sede construiu cinco novos
estádios em preparação para a Copa do
Mundo FIFA de 2010. Será a primeira
vez na sua história que esta nação terá
estádios especialmente dedicados ao
futebol (soccer, como eles denominam
na língua inglesa), pois sob o antigo
governo do apartheid, os estádios eram
construídos exclusivamente para o
rúgbi e o críquete.
Cumprir as exigências da FIFA para
todo o processo de infra-estrutura do
país sede da Copa é um desafio que
persiste até o último minuto da
realização. De acordo com informações
veiculadas em portais voltados à Copa,
em virtude da África do Sul não

terminar a tempo as obras necessárias,
até o final do ano passado, especulou-se
sobre a troca da sede. Foram cogitadas a
Alemanha que possuía toda a estrutura
montada para a Copa do Mundo 2006,
além da Espanha e Austrália.
Um dos grandes entraves foi uma greve
dos operários sul-africanos, por aumento
salarial, em julho de 2009. Obras nos
estádios, rodovias, ferrovias, aeroportos e
hospitais chegaram a ser interrompidas.
Os atrasos, que já eram evidentes,
ficaram em situação ainda mais
complicada com a greve. Representantes
da organização do torneio chegaram a
admitir que o cronograma das obras
poderia sofrer alterações.
Porém o governo da África do Sul e a
própria FIFA (Federação Internacional de
Futebol Associado) acenaram, no início de
2010, que nada será alterado e no período
de 11 de junho a 12 de julho, o mundo
poderá voltar os seus olhos para a África
do Sul e vibrar com toda a sua alma de
torcedor, afinal o show não pode parar!

Bandeira do Brasi l

Quais são as perspectivas do
Brasil, para 2014?
Desde que saiu a nota oficial de que o
Brasil iria sediar a 20ª Copa do Mundo,
em 2014, o espírito de alegria e
ansiedade tomou conta dos brasileiros.
E não é sem motivos, pois o nosso País
é a verdadeira terra do futebol – não a
de origem, mas por sua natureza,
adoração, arte e talento empregado a
este esporte.
Além de fazer bem à auto-estima do
brasileiro, a realização da Copa do
Mundo de 2014 no Brasil também é
uma grande oportunidade de trabalho
e de avanço no nosso País, uma vez
que será exigida uma renovação da
infra-estrutura de nossas principais
cidades. Isso inclui investimentos em
ampliação de aeroportos, metrôs,
sistemas rodoviários, ferroviários e
portuários, estrutura hoteleira, rede de
telecomunicações, hospitais, sistemas
de segurança e geração de energia. E
obviamente o setor de saneamento
também estará em expansão, uma vez
que faz parte da base de todo esse
cenário.
Mas como toda boa oportunidade, a
carga de responsabilidade que vem
junto também é grande. A AESabesp
começa desde já a integração com este
momento histórico e em seu XXI
Encontro Técnico – Fenasan 2010, a
ser realizado nos dias 10, 11 e 12 de
agosto no Expo Center Norte, formará a
mesa redonda “Copa de 2014 e
infraestrutura em saneamento das
cidades sedes”.

Cidades Sedes, seus Estádios e Planejamentos
Belo Horizonte – MG
O Estádio Público de Minas Gerais,
conhecido como Mineirão, foi o
escolhido pra sediar a copa na capital
mineira, cujo saneamento é feito pela
Copasa – Companhia de Saneamento de
Minas Gerais. De acordo com
informações registradas pela AESBE,
foram investidos mais de R$ 460
milhões na ampliação e melhoria do
saneamento básico de Belo Horizonte,
entre 2003 a 2008. Ainda estão
previstos investimentos da ordem de R$
290 milhões para ampliação, melhorias
e expansão dos serviços até 2011.
Brasília – DF
O Estádio Público do Distrito Federal,
batizado com o nome de Mané
Garrincha, foi o escolhido pra sediar a
copa na capital do País, cujo
saneamento é feito pela Companhia de
Saneamento Ambiental (Caesb). A meta
do Governo do Distrito Federal é chegar
ao máximo, em 2014, com 100% de
coleta de esgotos e abastecimento de
água, com todos os serviços
universalizados.
Cuiabá – MT
O “Verdão” é o Estádio Público da
capital mato-grossense, cujos serviços
de saneamento são prestados pela
Companhia de Saneamento da Capital

(Sanecap), que prevê um investimento de
R$ 238 milhões em obras, para atingir a
universalização em abastecimento de
água e concluir as obras da Estação de
Tratamento de Água “Tijucal. Para o
esgotamento sanitário, serão executados
aproximadamente 280 mil metros de rede
coletora, além de coletores-tronco.
Curitiba - PR
Será o Estádio “Arena da Baixada”, do
Atlético Paranaense, a sede da capital
paranaense, que conta com obras
intensificadas há muito tempo pela
Companhia de Saneamento do Paraná
(Sanepar). Em obras de esgoto os
investimentos já totalizam R$ 211,6
milhões e, em 2 anos, deverá ser ampliada
a rede de água em mais 98 km e a de
esgoto em 571 km, por toda a cidade. Com
as obras em andamento, os investimentos
em Curitiba chegam a R$ 199,5 milhões.
Fortaleza – CE
O Estádio Público do Ceará, conhecido
como Castelão, foi o escolhido pra sediar a
copa na capital cearense, que “em dois
anos deverá estar pronta para receber as
delegações desportivas”, de acordo com
informações da Companhia de Água e
Esgoto do Ceará (Cagece), que afirma a
execução, até 2012, de obras de melhoria,
implantação e ampliação dos sistemas de
água e esgoto, com investimentos
previstos na ordem de R$ 458,9 milhões.
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Manaus – AM
O “Vivaldão” é o Estádio Público da
capital amazonense, que tem seus
sistemas de abastecimento e de
esgotamento sanitário operados pela
Companhia Municipal Águas do
Amazonas. O investimento previsto
para o saneamento da cidade, em
função da Copa de 2014 está estimado
em R$ 500 milhões para água e R$ 150
milhões para esgoto, com a ampliação
de adutoras, de reservatórios e
construção de uma nova estação de
captação.
Natal – RN
Esta Capital ainda construirá a sua
sede dos jogos, com a edificação do
“Estádio das Dunas”. Para a estrutura
dos serviços de saneamento, a
Companhia de Águas e Esgotos do Rio
Grande do Norte (Caern) afirma estar
investindo R$ 283,3 milhões em obras
de esgotamento sanitário e R$ 40,4
milhões em melhorias e
implementações no abastecimento de
água em Natal, totalizando R$ 323,7
milhões.
Porto Alegre - RS
A capital gaúcha sediará os jogos da
Copa 2014 no Estádio Beira-Rio do
Sport Club Internacional . O
Departamento Municipal de Águas e
Esgotos (Dmae) de Porto Alegre afirma
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Projeto do Morumbi 2014 com cobertura (Ruy(Ruy
Othake).
Othake).
que 100% da população têm acesso à
água tratada e contará com 80% dos
esgotos tratados em 2012. Em 2014, a
expectativa é de atingir a um índice de
83% de tratamento e ultrapassar as
metas do milênio de reduzir em 50% o
déficit em saneamento 2015. Para
tanto, serão investidos R$ 586,7
milhões.
Recife - PE
A capital pernambucana também
contará com um estádio ainda a ser
construído, denominado “Arena Recife”.
A cidade, atendida pela Companhia
Pernambucana de Saneamento
(Compesa), é uma das que requer maior
investimento, mais de R$ 1 bilhão.
Recursos da ordem de R$ 400 milhões
serão demandados em esgotamento

sanitário, cujo índice de 40% deverá ser
elevado para 70%, até 2014. Já em relação
à água, o investimento é estimado em R$
700 milhões.
Rio de Janeiro – RJ
Com grandes possibilidades de sediar a
final da Copa 2014, o famoso Maracanã é
o Estádio Público do Rio de Janeiro,
escolhido na capital carioca, cujo
saneamento é feito pela Cedae
(Companhia Estadual de Águas e Esgotos
do Rio de Janeiro), que investe em
tratamento de esgoto nos bairros do
entorno do estádio: Maracanã, Tijuca,
Praça da Bandeira, Centro, Praça Mauá e
Saúde, bem como na despoluição das
Lagoas Rodrigo de Freitas, da Barra, da
Tijuca e de Jacarepaguá e no total
abastecimento de água.

Salvador - BA
Será o Estádio Público da Bahia “Fonte
Nova”, que receberá a copa em
Salvador. A Empresa Baiana de Águas e
Saneamento S.A (Embasa) confirma o
investimento de R$ 109 milhões no
sistema integrado de abastecimento de
água, para ampliação de adutoras,
implantação de estruturas de controle
de vazão, instalação de novas linhas de
alimentação dos principais reservatórios
da cidade e a substituição de redes
distribuidoras antigas, para atender a
demanda.
São Paulo – SP
O nosso Morumbi, Estádio Cícero
Pompeu de Toledo, de propriedade do
São Paulo Futebol Clube, será o grande
cenário da Copa 2014 em São Paulo,
inclusive muito cotado para sediar o
jogo de abertura do evento. A cidade
conta com aproximadamente 11
milhões de habitantes e possui
cobertura de 100% com água, 97% com
esgotamento sanitário, sendo que 75%,
possuem coleta e tratamento.
A finalidade das obras previstas pela
Sabesp (Cia. de Saneamento Básico do
Est. de São Paulo) é elevar o índice de
tratamento do esgoto, que já conta com
97% do seu efluente coletado.
Investimentos na ordem de R$ 535
milhões estão previstos e também é
evidente o esforço para a conclusão da
3ª etapa do Projeto Tietê, previsto para
2015, que otimizará a Capital e toda a
região metropolitana. O principal agente
financiador da obra é o BID, com um
aporte estimado em US$ 800 milhões
para a sua realização.

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

Série Star de Medidores
Duplo Canal

Representante
Autorizado

Thermo Orion
Orion

pH / Condutividade / Oxigênio
Dissolvido /ORP / Temperatura
Ion Seletivo
“VÁRIAS OPÇÕES DE ESCOLHA”

Turbidímetro

Turbidímetro
Monitor de Fluoreto

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.

Equipamentos para processos on-line:

Bancada
Portátil
A prova d’água
Com apenas um elemento
ou vários (multiparâmetros)
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Fluoreto
Turbidez (Alto/Baixa)
OD Óptico
pH
Cloro Livre (amperométricos
com correção de pH)

Amônia
TOC
Condutividade
Entre Outros

Diretorias
Diretoria Técnica -Walter Antonio Orsatti

Diretoria de Pólos – Helieder Rosa Zanelli

Diretoria de Marketing – Reynaldo Young Ribeiro

Momentos de Tecnologia e 10º Encontro Técnico de Lins Arte e Cultura na AESabesp
Miniplanta de Tratamento de Água Doce ETA Modular DSL TRATO
Em prosseguimento à programação
“Momentos de Tecnologia”, desenvolvida
pela AESabesp, por meio de suas diretorias
Técnica e de Pólos, foi promovida a palestra
“Apresentação de uma Miniplanta de
Tratamento de Água Doce - ETA Modular
DSL TRATO”, no dia 11 de março de 2010,
na Sala Rio Pardo, da Universidade Sabesp
Ponte Pequena.
Os palestrantes do evento foram o
engenheiro consultor, José Carlos Torrezan,
e o diretor da TRATO, administrador José
Carlos Torrezan Junior. Entre os temas
abordados, foram destacados: “A Água como
Fonte de Vida e de Saúde”; “Conceitos,
Processos e Fases Básicas da Potabilização
da Água” e “A Estação de Tratamento
Modular DSL TRATO - Constituição e
Tecnologias”.
Esse “Momento de Tecnologia” contou com
o apoio da campanha “Inovando com
Simplicidade”, da TRATO - Tecnologia em
Tratamento de Águas.
Novidades CLA- VAL, da Enops
No dia 05 de maio, entre 14h00 e 17h30,
mais um “Momento de Tecnologia” será
realizado no Auditorio da Sabesp CAAL-Sala
Azul, na Metropolitana Oeste, à Rua Major
Paladino, 300 VL. Leopoldina
O palestrante será o eng. Carlos José
Teixeira Berenhauser, diretor técnico da
Enops Engenharia S/A, que abordará os
seguintes temas: “Novidades CLA – VAL”;

“VRP modulada hidraulicamente por vazão”;
“Controlador eletrônico de 2 pontos de baixo
custo” e “Filtro H de baixa perda de carga”.
*Esta edição foi fechada antes da realização
desse evento.

Tarde da Tecnologia em Lins
A Senag (Associação do Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos da Região
Administrativa de Lins) e AESabesp - Pólo Lins
realizaram, no dia 15 de abril, a Tarde de
Tecnologia com o curso Saint-Gobain PAMSistemas e Serviços para Adução. O evento
aconteceu na sede da RT, com a participação
de engenheiros e técnicos da Sabesp e
estudantes do curso de engenharia Civil da
Unilins (4ºAno).
O curso foi ministrado pelo engenheiro de
Aplicação Lamartiny Silveira Gomes e contou
com a participação do Gerente da Unidade de
Negócio, Marco Antonio Olivetto, da SaintGobain Canalização. No final da tarde houve
uma confraternização entre os participantes.
10º Encontro Técnico de Lins

A AESabesp, por meio de sua Diretoria de
Marketing, apresenta aos seus associados
um projeto voltado a um lazer de qualidade,
denominado "Arte e Cultura na AESabesp",
com o objetivo de oferecer, aos sócios da
entidade, diversificadas opções de lazer
cultural.
Dessa forma, em 2010, foi reafirmada a
parceria com o Bourbon Street Music Club,
considerado internacionalmente como um
dos melhores clubes de Jazz & Blues de
todo o mundo, que oferece uma promoção
imperdível: mensalmente, 08 pares de
convites com cortesia do couvert artístico, a
serem sorteados entre os associados. Além
dos contemplados pelo sorteio, todo o sócio
que prestigiar esta casa de espetáculos terá
um desconto de 20% do valor do couvert
artístico. Veja programação do mês de maio
em nosso site www.aesabesp.org.br .
Dois espetáculos teatrais também foram
contemplados pelas promoções do
marketing da AESabesp: o musical infantil
“O Rei Leão”, no Teatro Brigadeiro, e a peça
"O Monge e o Executivo", no Teatro Juca
Chaves.

O 10º Encontro Técnico de Saneamento
Ambiental da AESabesp - Pólo de Lins, sob a
liderança do Eng. Marco Aurélio Saraiva
Chakur, será realizado em 16 e 17 de junho de
2010.
A exemplo dos anos anteriores, o local
escolhido como sede é o espaço de eventos do
“Blue Tree Park Lins - Águas Termais Resort”,
situado no Km 443 da Rodovia Marechal
Rondon, ao lado do Lins Country Club. Tel. (14)
3533-6300

Diretoria Social – Viviana Aquino Borges

Diretoria Cultural - Olavo Alberto Prates Sachs

AESabesp em convênio com o Instituto
Mauá de Tecnologia e Steinbeis University Berlin
A AESabesp, o Instituto Mauá de Tecnologia e a Universidade
Steinbeis, da Alemanha, firmaram convênio que oferecerá aos
associados da AESabesp e aos seus dependentes um desconto de
15% no Programa Internacional de Mestrado Profissional.
O Programa introduzido no Brasil será o mesmo Programa de
Mestrado que já é desenvolvido na Alemanha e parte do seu
conteúdo será reconhecido como um MBA pela Mauá, concedendo ao
participante uma dupla diplomação: Mestrado em Gestão
Internacional pela Steinbeis (Diploma válido em toda União
Européia) e MBA em Administração de Negócios pela Mauá.
O objetivo desta parceria é fornecer todas as ferramentas de gestão
necessárias para capacitar e formar gestores nas empresas
participantes para que os mesmos desenvolvam projetos nas áreas
de Marketing, Vendas, Logística, Análise de Mercado, Expansão,
Qualidade, CRM, RH, Suprimentos, Manutenção, Tecnologia,
Inovação Tecnológica, Novos Negócios, Meio Ambiente entre outros.
Curso de Perícia Ambiental em São Paulo – SP
A Diretoria Cultural da AESabesp em parceria com a
Maxiambiental Treinamentos apresenta o Curso de Perícia Ambiental
com desconto de 10% para os associados interessados.A realização
será em 22 e 23 de Maio de 2010, das 9:00 às 12:00 hs e das 13:30
às 18:30 hs., no Hotel Intercity Premium (Av. Ibirapuera, 2577,
Bairro Moema, São Paulo/ SP).
O objetivo do curso é capacitar os profissionais para a atuação
como Peritos Ambientais através do conhecimento dos
procedimentos, práticas e aspectos legais de Perícia Ambiental e das
principais ferramentas aplicáveis. Público Alvo: profissionais de nível
superior atuantes na área de meio ambiente ou interessados em
atuar na área de Perícia Ambiental e com registro em conselho de
classe; estudantes de nível superior
AESabesp em visita à Expo ASEAC - UniCEDAE
O nosso diretor cultural, Olavo Prates Sachs, representou a
AESabesp em visita à Expo ASEAC - UniCEDAE - 3ª Exposição de
Tecnologia e Equipamentos para Saneamento, realizada no Centro
de Convenções Sulamerica, no Rio de Janeiro, entre 14 e 16 de abril.
Na próxima edição deste jornal, apresentaremos fotos e um parecer
sobre o esse evento.
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Diretorias
Diretoria de Projetos Socioambientais – Ivan Norberto Borghi

Novo Projeto AESabesp
de Neutralização de Carbono
No XXI Encontro Técnico AESabesp - Fenasan 2010, a AESabesp
empregará o seu próprio Projeto AESabesp de Neutralização de
Carbono, desenvolvido pela nossa diretoria de Projetos
Ambientais. O seu diferencial, em relação aos mecanismos de
compensação de consumo em eventos com o plantio de árvores, é
que ele foge completamente à idéia do “eu estou pagando por um
reflorestamento, então posso consumir sem culpa”. Muito ao
contrário, o que prevalece em sua essência é que mais importante
do que plantar árvores é semear a consciência ambiental.
O novo Projeto AESabesp de Neutralização de Carbono é o
alicerce de um Programa de Educação Ambiental Formal,
especialmente elaborado para o XXI Encontro Técnico AESabesp
– Fenasan 2010, mas com a empregabilidade modelada para as
próximas edições desse evento. Seu objetivo é mobilizar os
participantes na contribuição para a percepção, compreensão e
participação efetiva na melhoria da qualidade de vida local em
sintonia com as urgências globais.
Suas metas são:
- Colaborar na redução das emissões de Carbono para a
atmosfera, contribuindo para a minimização do aquecimento
global;
- Propiciar aos participantes, autoridades, funcionários,
palestrantes, colaboradores e coordenadores, formas de “pensar
globalmente e agir localmente”, para preservação da natureza e
do planeta;
- Reforçar a natureza dos Encontros Técnicos da AESabesp e
Fenasan como eventos ambientalmente sustentáveis;
- Reforçar a AESabesp como uma instituição de referência na
sustentabilidade de ações socioambientais;
- Estender este projeto para outros eventos também
comprometidos com a qualidade de vida do Planeta;
- Criar o selo Carbono Neutralizado da AESABESP, certificado
pelo INMETRO/ISO 9001
Os nossos Encontros Técnicos, a Fenasan, o Jornal AESabesp e a
Revista Saneas foram efetivados como projetos socioambientais
da AESabesp que elevam a projeção da imagem de seus
cooperadores. Participar da sustentabilidade dos mesmos é um
empreendimento social e todos só tem a ganhar com os seus
bons resultados.
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Natal na AESabesp
Diretoria Técnica -Walter Antonio Orsatti

Diretoria de Cultural – Olavo Prates Sachs

AESabesp tem adesão recorde na Fenasan 2010

A AESabesp (Associação dos Engenheiros
da Sabesp) registrou, em 2010, um
excepcional sucesso na otimização de espaço
para a Fenasan 2010 (Feira Nacional de
Saneamento e Meio Ambiente). A 4 meses do
evento, programado para os dias 10, 11 e 12
de agosto, no Expo Center Norte, a área de
exposição já está totalmente ocupada e
grande parte dos expositores já asseguraram
seus espaços para 2011 e 2012.
Promovida pela Associação dos
Engenheiros da Sabesp há 21 anos
consecutivos, num ritmo sempre crescente,
em caráter simultâneo com o Encontro
Técnico AESabesp , a Fenasan é considerada
o maior evento técnico-mercadológico em
saneamento ambiental da América Latina. A
cada ano, além de empresas e entidades
envolvidas com o saneamento ambiental,
novos expositores de segmentos
diversificados, como indústrias do setor
químico e da construção civil, optam por
apresentar seus serviços e produtos nesta
Feira, pela interface com o setor e devido a
sua projeção e importância no mercado
econômico-financeiro nacional.
Estima-se uma visitação de mais de
10.000 participantes. Seu público, de forma
geral, é formado por executivos, técnicos,
empresários, estudantes, gestores e
pesquisadores, resultando numa das
visitações mais qualificadas das realizações
do setor.
Com o tema "A importância da sociedade
organizada na promoção do saneamento
ambiental", o evento conta com um
acentuado viés socioambiental aliado às
tecnologias de ponta trazidas por expositores
nacionais e internacionais, com interesse em
comercializar, investir, promover
intercâmbio de sistemas e produtos e
desenvolver parcerias, com foco na

Apoiadores

preservação do meio ambiente e na promoção
do saneamento ambiental.
A participação internacional tem sido cada
vez mais constante nas recentes edições da
Fenasan, com visitantes de diversos países.
Em 2010, há presenças de empresas vindas da
Dinamarca, dos Estados Unidos, da Holanda,
de Israel e da Itália. Em termos de presenças
internacionais do setor, está confirmada a
visita do presidente da AIDIS (Associação
Interamericana de Engenharia Sanitária e
Ambiental), Rafael Dautant, que virá para
participar da abertura do evento e da mesa
redonda “A importância do saneamento no
contexto mundial". Visite o site
www.fenasan.com.br .

Diretoria Executiva – Nizar Qbar

AESabesp presente no Fórum Estadual da CTSP
Representada pelo nosso diretor secretário, Nizar Qbar, a AESabesp marcou presença, em 25
de março, no “Fórum Estadual da CTSP- Câmara Técnica de Saúde Pública - Subsídios para a
Legislação Nacional de Água para Consumo Humano”, realizado na Faculdade de Saúde
Pública – USP. A CTSP foi criada pela ABES- SP, com objetivo de estudar, propor, promover e
discutir políticas, legislações, normas e procedimentos. Neste evento, foi vista a revisão da
Portaria 518/04, que trata da potabilidade da água.

Diretoria de Pólos - Helieder Rosa Zanelli

Diretoria de Esportes - Evandro Nunes de Oliveira

O XXI Encontro Técnico e Fenasan
2010 já contam com os apoios das
seguintes entidades: AAPS Associação dos Aposentados e
Pensionistas da Sabesp; ABAR Associação Brasileira das Agências de
Regulação; ABAS - Associação
Brasileira de Águas Subterrâneas;
ABCON- Associação Brasileira das
Concessionárias Privadas de Serviços
Públicos de Águas e Esgoto; ABEAMAAssociação Brasileira de Energia
Alternativa e Meio Ambiente;
ABES/SP- Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental;
ABESCO - Associação Brasileira das
Empresas de Serviços de Conservação
de Energia; ABETRE - Associação
Brasileira de Empresas de Tratamento
de Resíduos; ABGE- Associação
Brasileira de Geologia de Engenharia e
Ambiental; ABICLOR-Associação
Brasileira da Indústria de Álcalis,
Cloro e Derivados; ABIMAQ Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos; ABNT Associação Brasileira de Normas
Técnicas; ABPE - Associação Brasileira
de Tubos Poliolefínicos e Sistemas;
ABRAMAN - Associação Brasileira de
Manutenção; ABRAMPA- Associação
Brasileira do Ministério Público de
Meio Ambiente - ABRATT - Associação
Brasileira de Tecnologia não
Destrutiva; ABRH- Associação
Brasileira de Recursos Hídricos;
AEAMESP - Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de Metrô;
AECESP-Associação dos Engenheiros
das Companhias Energéticas no
Estado de São Paulo; AESBE Associação das Empresas de
Saneamento Básico Estaduais; AIDISAssociação Interamericana de
Engenharia Sanitária e Ambiental,
ALEASP - Associação Leste dos
Profissionais de Engenharia e
Arquitetura da Cidade de São Paulo;
ASEC - Associação dos Engenheiros da
Cetesb; APECS - Associação Paulista
de Empresas de Consultoria em
Saneamento; Associação Sabesp;
CREA-SP-Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia;
CRQ-Conselho Regional de Química;
IE- Instituto de Engenharia;
Saneamento Básico - O Site! ; SABESP
– Cia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo, SEESP-Sindicato dos
Engenheiros no Estado de São Paulo e
SINAENCO - Sindicato da Arquitetura
e da Engenharia Consultiva.
Veja no site www.fenasan.com.br os
nomes das mais conceituadas
empresas do setor, que apresentarão
seus equipamentos, produtos e
serviços, como expositoras na
Fenasan 2010

