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Editorial

Não ganhamos a Copa,
mas extraímos boas lições
para o nosso trabalho

A agenda deste ano de 2010 tem sido
bastante concorrida, com diversas atividades
já realizadas e outras já programadas, nas
quais toda a direção da AESabesp tem
participado com comprometimento em todas as
etapas de cada uma delas. Desde a concepção,
passando pelo planejamento até a execução,
todos os detalhes são discutidos
exaustivamente pelos integrantes das
respectivas comissões, para garantir o sucesso
de cada um dos eventos.
Naturalmente, os acontecimentos, verificados
em cada realização, confirmam a seriedade e
dedicação com que tem sido trabalhado por
cada diretoria e, assim, na satisfação dos
participantes temos a certeza de que estamos
trilhando o caminho certo. A começar pelo
Planejamento Estratégico Situacional, onde a
participação de todas as diretorias
enriqueceram sobremaneira a nossa
AESabesp, garantindo que concluíssemos com
os planos de ação, onde cada diretoria tem
objetivamente as metas a serem perseguidas.
Com isso, dentro desse planejamento,
eventos realizados como o Interpolos, nas
cidades de Embu e Cotia, e o Jantar Dançante,
na noite de 25 de junho, amealharam
aplausos para as respectivas diretorias. Com
certeza esses aplausos nos garantem mais
trabalho e mais dedicação, pois a cobrança
para o próximo evento deverá ser maior e
melhor... E isso se traduz em desafio!
O XXI Encontro Técnico - Fenasan 2010 já
está consolidado como o maior evento nacional
no segmento do saneamento ambiental do país
e, por isso mesmo, impõe-se maior cuidado no
planejamento e execução por parte da
comissão organizadora, pela dimensão da
responsabilidade que ela representa. A
presença de delegações e técnicos de países
como Dinamarca, Holanda, Estados Unidos,
Itália e Israel reforça a importância e
responsabilidade do nosso trabalho.
E, agora, na condição de OSCIP, em todos os
nossos grandes projetos, como a Fenasan e o
Encontro Técnico, estaremos ressaltando a
importância de semear e difundir a
conscientização ambiental, principalmente na
preservação do meio ambiente e da melhoria
da qualidade de vida.

O Pólo de Lins da AESabesp também
demonstrou toda a sua competência e
capacidade ao realizar o 10º Encontro
Estadual de Saneamento Ambiental, cuja
comissão, sob coordenação do eng. Marco
Aurélio Saraiva Chakur, transformou esse
evento numa grande feira de prospecção de
negócios para as empresas do setor e de
difusão de conhecimentos e tecnologias
através dos expositores e das palestras
proferidas por especialistas da Sabesp. O
sucesso do X Encontro Estadual de
Saneamento Ambiental, que reuniu cerca de
1100 pessoas, faça-se justiça, contou com o
apoio incondicional do eng. Luiz Paulo de
Almeida Neto, sup. da Unidade de Negócio
Baixo Tietê e Grande, que garantiu a
tranquilidade necessária, disponibilizando
tempo e recursos para a comissão
organizadora. Esse evento ainda contou com a
presença do prefeito do município de Lins, o
eng. Waldemar Sândoli Casadei, que ressaltou
a importância dessa realização da AESabesp
para o município e para a região.
Não ganhamos a Copa do Mundo, mas as
lições aprendidas nos diversos episódios
acontecidos em diversos jogos, fazendo um
paralelo ao nosso trabalho na AESabesp, nos
remete a várias reflexões. Talvez tenha
passado desapercebida pela grande maioria,
mas a saga da seleção Uruguaia nos mostrou
que, nem sempre, sair na frente garante
chegar na frente e ter um jogo ganho com um
pênalti a favor no último minuto da
prorrogação não garantiu a vitória para a
seleção de Gana.
Isso quer dizer o seguinte: por trás de
qualquer realização existe alguém que sempre
vai fazer a diferença, que sempre terá que
estar extremamente concentrado no que está
fazendo para garantir o sucesso. Esta gestão,
que está “de olho” na infraestrutura da Copa
2014, que poderá ser um grande marco na
engenharia nacional, também está atenta a
essas lições... Inclusive, para garantir que
cada trabalho realizado pela AESabesp seja
premiado com o sucesso!

Hiroshi Ietsugu
Presidente da AESabesp

Canal Aberto
Resultado do Concurso
"Nome e Logo para o Jornal da AESabesp"
A Associação dos Engenheiros da Sabesp
efetuou a avaliação dos trabalhos que
concorreram no concurso para escolha de "Nome
e Logo para o Jornal da AESabesp", na noite do
dia 21 de junho, na sede da entidade, por meio da
Comissão Julgadora formada pelo vice-presidente
e diretor técnico da AESabesp - Walter Antonio
Orsatti; pelo coordenador do Conselho Editorial Luiz Henrique Peres; pelo Gerente de Marketing –
Paulo Oliveira, pelo assistente administrativo Denis Santos, pelo produtor gráfico da Revista
Saneas e webdesigner da Fenasan - Wanderley
Pavão (Neopix) e pela jornalista Maria Lúcia
Andrade (Textoscom).
Os associados participantes desse Concurso
foram os Engs. Alisson Luciano de Souza, José
Aparecido da Silva, Márcia de Araújo Nunes,
Nizar Qbar e Paulo Ivan Morelli. O logotipo
escolhido como vencedor foi o de autoria de
Alisson Luciano de Souza, que será premiado com
o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em
dinheiro, durante a realização da Fenasan 2010,
quando o seu trabalho também será exposto no
estande da AESabesp.
Com relação à categoria “Nome” para o jornal,
não houve escolha por um dos títulos
encaminhados e prevaleceu a determinação da
Comissão Julgadora pelo nome “Jornal
AESabesp”. Contudo, todos os participantes,
mesmo não havendo um vencedor, também serão
agraciados, na mesma ocasião, com brinde
ofertado pela AESabesp.
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Bibbo na presidência do SEESP

O sabespiano e membro da AESabesp, João
Carlos Gonçalves Bibbo, que também responde
pela presidência da Cecres, atualmente é o
presidente em exercício do SEESP - Sindicato dos
Engenheiros no Estado de São Paulo. Ele está
interinamente na presidência da entidade, em
substituição ao Eng. Murilo Celso de Campos
Pinheiro, que irá disputar a função de suplente
do senador Romeu Tuma, candidato à reeleição
para o senado, nas eleições de outubro, pelo PTB.
Na foto, Bibbo marca presença no aniversário
do presidente da Associação Sabesp, Pérsio
Faulim de Menezes, realizado no dia 8 de julho,
no novo espaço gastronômico da sede da 13 de
Maio, junto ao aniversariante e ao presidente da
AESabesp, Hiroshi Ietsugu (em pé) e à mesa
ocupada pela equipe de funcionários e
integrantes da Associação dos Engenheiros da
Sabesp.

Acontece

10º Encontro Estadual de Saneamento Ambiental de Lins
Colaboração de Marco Aurélio Saraiva Chakur,

Promovido pela Associação dos
Engenheiros da Sabesp, por meio de seu
Pólo Regional de Lins, em 16 e 17 de
junho, foi realizado o 10º Encontro
Estadual de Saneamento Ambiental de
Lins, na arena do Blue Tree Park Lins. O
evento reuniu cerca de 1.100 pessoas,
entre técnicos, pesquisadores e demais
profissionais do setor, que marcaram
presença na abertura, nas palestras
proferidas por especialistas e na feira de
investidores/expositores do setor.
A mesa de abertura desse Encontro foi
composta por Luiz Paulo de Almeida Neto
(superintendente da Unidade de Negócio
Baixo Tietê e Grande), Waldemar Sândoli
Casadei (prefeito de Lins), Hiroshi
Ietsugu (presidente da AESabesp), José
Aurélio Boranga (conselheiro da ABES
Nacional), Luis Fernando Léo
(Conselheiro da Fundação Paulista),
Francisco Kurimori (vice-presidente do
CREA- SP), José Célio Sardi (conselheiro

do Sintaema), Ivo Nicolielo Antunes Junior
(presidente da Senag Lins), Juliano Munhoz
(conselheiro do SEESP) e Capitão Aroldo
(representante do 37º BIL).
Entre os temas abordados, foram
destacados os trabalhos apresentados pelos
profissionais da Sabesp: “Tratamento de
Esgotos - implicações ambientais e de saúde
pública, relacionados com a presença de
fósforo no esgoto doméstico” (por Américo
de Oliveira Sampaio, TX); “Programa e Ações
de Educação Ambiental” (por Darcy Brega
Filho, TA) e “Educação Ambiental, Cultural,
Turística e Social na ETE de Jales” (por
Antonio Rodrigues da Grela Filho, RTDJ).
Na manhã do dia 17, o evento recebeu a
visita do diretor de Sistemas Regionais da
Sabesp, Umberto Cidade Semeghini, que
após ter sido recepcionado pelos
organizadores do encontro, conversou com
os empregados da Empresa. Em suas
afirmações, ele fez um balanço dos grandes
investimentos da Sabesp realizados nos

últimos anos, que “foram possíveis graças
à alavancagem financeira junto aos
principais órgãos nacionais e
internacionais de financiamento,
apresentando um balanço positivo, tendo
em vista uma política de modernização,
buscando eficiência e novas tecnologias
disponíveis”.
Em realização paralela ao Encontro,
várias empresas fornecedoras de produtos
e serviços para o setor montaram os seus
estandes, onde além da exposição de
materiais e equipamentos, houve uma
expressiva divulgação das novas
tecnologias do mercado para o setor.
O coordenador do Polo AESabesp Lins
e organizador do evento, Marco Aurélio
Saraiva Chakur, avaliou positivamente o
evento e comemorou o fato do Encontro
Estadual chegar à 10ª edição na condição
de referência nas discussões sobre
saneamento ambiental.

Autoridades reunidas na mesa de abertura
do evento

Profissionais do setor formaram o público do
Encontro

Bom público presente na feira de investidores
/expositores.

Novo site Fenasan está com
mais conteúdo e fácil navegação

2º Workshop do PES - AESabesp
Planejamento Estratégico Situacional

No sábado de 19 de junho, os diretores e coordenadores da
Gestão 2009-2012 da AESabesp, presidida por Hiroshi Ietsugu,
se reuniram no San Raphael Hotel, em São Paulo –SP, para a
segunda edição do workshop do PES- Planejamento Estratégico
Situacional da AESabesp.
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".
Nessa etapa, cada diretor discorreu basicamente sobre três
itens: a “Situação Atual” de sua diretoria, complementando com
a “Situação Desejada” e os “Próximos Passos”.
De acordo com a avaliação geral, o evento foi muito produtivo
para o fortalecimento da entidade e uma oportunidade de
aumentar a sinergia entre as realizações de cada núcleo,
favorecendo ainda mais o cumprimento da missão e visão da
AESabesp.
Para o presidente Hiroshi Ietsugu, o fato de todas as diretorias
terem levado a sua contribuição, de “boa vontade”, num dia de
sábado, mostra o quanto a atual equipe se empenha no
crescimento da entidade, por meio da dedicação às grandes
ações.

Já está no ar o novo portal
com informações da Fenasan
(www.fenasan.com.br), com
um layout bastante funcional
que permite uma navegação
fácil e informativa. Seu
conteúdo também pode ser
acessado por links no site da
própria AESabesp
(www.aesabesp.org.br) e de
várias entidades do setor que
apóiam o maior evento de
saneamento da América
Latina.
Ao acessar o site
www.fenasan.com.br , o
internauta logo chegará à
informação que deseja, na
página principal, onde se
destacam a programação do
evento, notícias sobre as
principais realizações, os
ícones de cada operação e o
acesso a serviços como
credenciamento, inscrição no
programa “Carona Brasil”,
localização de vans para
transporte gratuito e demais
atendimentos ao visitante da
Feira ou ao congressista do
Encontro Técnico, com um
atendimento on-line bem
visível e fácil de acessar.
E para o associado
internauta da AESabesp, a sugestão é também acessar o site da
própria entidade (www.aesabesp.org.br) e verificar os mais recentes
acontecimentos e realizações da entidade, além da possibilidade de
se encaminhar projetos socioambientais para a nossa OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público).
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Diretorias
Diretoria de Projetos Socioambientais – Ivan Norberto Borghi

AESabesp continuará a receber projetos socioambientais na Fenasan 2010
Qualificada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), a AESabesp está atuante na missão de conduzir seus associados a participar
da promoção do desenvolvimento sustentável, por meio da criação de sua Carteira de Projetos Socioambientais e o Cadastramento de Especialistas.
Na Fenasan 2010, no estande da entidade, haverá a divulgação desses projetos, bem como a continuidade do cadastramento com a recepção de novos
projetos nas áreas cultural, social e ambiental e os respectivos profissionais especialistas necessários à execução dos mesmos. A expectativa é de divulgação
dos projetos formatados para pelo menos 1000 visitantes e cadastrar mais 30 novos especialistas, cadastrar 5 novos projetos e realizar 3 novas parcerias.
Entre os projetos cadastrados, destaca-se o documentário “Uma história visual da construção do Sistema Cantareira”, escrito pelos nossos associados Luiz
Almada de Alencar Barros e Nicola Paciléo Netto, que recebeu o apoio e patrocínio financeiro parcial da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo. Veja a entrevista do Eng. Almada, co-autor da obra:

“A evolução social é
irmã siamesa da ambiental”

Eng. Luiz Almada
O senhor poderia nos falar resumidamente
sobre o seu perfil pessoal? Onde nasceu,
cresceu, quando se formou e onde reside
atualmente?
Sou de São Paulo, tenho 74 anos e formei-me,
em engenharia, com 23 pela Escola Politécnica da
USP. Não planejei o meu futuro profissional.
Digamos que fui empurrado pelas circunstâncias
a seguir caminhos que não escolhi. Por isso,
tornei-me um “especialista no geral”: muito mais
um executivo do que um engenheiro. Comecei na
Topografia, Projetos de Água e Esgotos,
Pavimentação de Ruas e Terraplenagem Urbana,
sempre por conta própria (por 24 anos). Quando
fechei a empresa, fui assistente executivo da
presidência da Sabesp, diretor de empresas (uma
estatal e outra, privada, na área de obras com
equipamentos especiais), coordenador de equipe
de engenheiros no DNER em Brasília, até que me
aposentei, passando a trabalhar com livros, de
forma independente.
Embora sua atuação se deu em diversos
setores da engenharia, gostaríamos de ter a
sua avaliação sobre o tempo que atuou na
Sabesp e sobre a importância do saneamento

para a qualidade de vida da sociedade.
Quando ingressei na Sabesp, eu tinha uma visão
equivocada da empresa. Imaginei que se tratava de
um mero órgão público. Equivoquei-me. Em 1984 já
funcionava como empresa privada e, hoje, muito
mais. Quanto à importância do saneamento, digo
apenas que ele é um grande indicador do progresso
de um país. Evoluímos muito e São Paulo é uma
prova disso.
Como o senhor analisa essa vertente
socioambiental que norteia cada vez mais o setor
de saneamento?
A evolução social é irmã siamesa da ambiental.
Não se pode falar em qualidade de vida sem se
referir a um meio ambiente que conduza à saúde, ao
lazer, ao esporte, à beleza, ao verde, ao ar e água
puros etc. Mas, não se deve esquecer que qualidade
de vida demanda progresso, que não pode ter o meio
ambiente como obstáculo. A solução é o
desenvolvimento sustentado e sustentável. A
dificuldade está em dosar corretamente os
componentes.
Como o senhor situa a obra "Uma Hístória
Visual da Construção do Sistema Cantareira", de
sua co-autoria, no contexto da preservação
ambiental?
O eixo principal do livro não foi o meio ambiente;
quisemos relatar visualmente a construção do
sistema. Porém, há um capítulo (Paisagens do
Caminho Hidráulico na Atualidade) que contempla o
caminho das águas, fotografado a bordo de
helicóptero, mostrando imagens de beleza natural
inesquecível. A Sabesp soube preservar e valorizar a
obra do Criador.
Como surgiu a idéia de elaborar este
documentário ilustrado com este tema?
O co-autor do livro, meu amigo e colega de turma
Nicola Paciléo Netto, trabalhou na construção da
primeira etapa do sistema e colecionou um farto
material produzido pela Comasp, antecessora da
Sabesp. Por eu dedicar-me atualmente à editoração,
propus a ele publicar alguma coisa em torno
daquilo. Daquela semente, depois de dez meses de
muito trabalho, surgiu o livro “História Visual da
Construção do Sistema Cantareira.

José Aparecido em palestras voluntárias.
No dia 15 de maio, o Eng. José Aparecido da Silva proferiu a palestra “Conscientização do Uso Racional
da Água, na sede do NABEM - Núcleo Assistencial de Bezerra de Menezes (Av. Prof. Fábio Prado, nº 15 - V.
Mariana- São Paulo), com a participação de 47 pessoas. Essa mesma ação foi levada pelo nosso
associado, em 22 de maio, para a “Associação dos Escoteiros e Escotistas do Caramuru” (Rua José do
Patrocínio 500 – Aclimação) , onde foi distribuído o nosso manual "Água, sua importância em nossa vida",
com a participação de 90 pessoas. Ambas mereceram elogios dos participantes e o palestrante recebeu
certificado por ter ministrado palestras como trabalho voluntário.
A Diretoria de Projetos ainda convida todos os associados e pessoas que fazem parte da carteira de
especialistas para ministrarem palestras no NABEM, com tema livre, mas direcionado à Sustentabilidade.
O público, em sua maior parte, é formado por pessoas de baixa renda que são amparadas pelo núcleo.
Essa campanha vai até dezembro de 2010, na qual a AESabesp encaminha o e-mail convite a todos, com
as datas disponíveis para apresentação, sendo uma por mês.

Palestra no Núcleo NABEM

Palestra na Associação Caramuru
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Como está sendo o desenrolar do trabalho,
em relação à análise do material, ao
tratamento das imagens, elaboração de textos,
entre outras necessidades que o mesmo
exige?
O livro está pronto, mas tudo começou com um
cuidadoso exame do material; depois, foi feita
uma triagem seguida da sequenciação. Em geral,
as fotografias não tinham legenda, fato que criou
um desafio à memória de quem viveu o dia-a-dia
das obras. Outro problema residia no fato de que
havia abundância de imagens em alguns trechos
e carência em outros, o que nos obrigou a
adquirir as faltantes junto a terceiros. A definição
dos capítulos foi surgindo durante o desenho
eletrônico. Enfim, foi um trabalho árduo, que
teve apoio constante da competente e dedicada
equipe de engenheiros da Unidade de Produção
de Água da Diretoria Metropolitana da Sabesp.
Qual é o significado pessoal que isso lhe
proporciona?
Creio que este livro foi o trabalho que me deu
maior satisfação em produzir nos últimos anos
Que tipo de recomendação o senhor daria
para funcionários da Sabesp que também
estão aposentados, mas assim como o senhor
tem algo a mostrar?
Não me considero apto a fazer recomendações
aos colegas. Os caminhos que cada um pretende
dar ao “fim da jornada” são fruto de decisão
subjetiva. Posso garantir apenas que nossa
saúde mental tem muito a ver com manter a
cabeça funcionando.
Como o senhor analisa a iniciativa da
AESabesp em criar uma Carteira de Projetos
Socioambientais, aberta à participação da
sociedade?
É uma idéia genial, pois estimula engenheiros
a partilhar suas experiências e conhecimentos.
Seria uma pena que tanta coisa boa se perdesse
por falta de veículos como a Carteira de Projetos
Socioambientais da AESabesp.

Curso em Desenvolvimento
e Gestão de Projetos
No dia 19 de maio, o “Curso em Desenvolvimento
e Gestão de Projetos”, na sede da AESabesp,
coordenado pelo Eng. Robson Fontes da Costa e
pela Dra. Vanessa Hasson, respectivamente
nosso coordenador de Pólos da RMSP e
consultora jurídica da AESabesp.
A finalidade do workshop, em função da criação
da carteira de projetos socioambientais da
AESabesp, foi a de propiciar um aprendizado no
desenvolvimento e gerenciamento de projetos,
visando fomentar a execução de ações inovadoras
em benefício da comunidade e do meio ambiente
e facilitando o cadastramento dos projetos
apresentados e sua viabilização com entidades
públicas e privadas.
O curso contou com 17 participantes, que
receberam certificado de participação e
apresentaram um grande índice de satisfação
com o conteúdo exposto
São eles: Ivan Norberto Borghi , Eduardo Natel
Patrício, Cid Barbosa, Maria Cristina Shinoda ,
João de Jesus Rocha, Rogerio Almeida de
Oliveira, Estela Maris Rodrigues Prada, Andrea
Jaen Andriani , Jose Roberto Barreto Prada ,
Jose Aparecido da Silva , Silvia Eliana Vieira
Tavares , Elio Souza da Silva, Almir de Souza
Silva, Paola Pedron, Pedro Vicente Tuzino Leite,
Katia do Nascimento e John Tatton.

Institucional
Analyser com instrumentação e soluções analíticas na Fenasan 2010
Entrevista concedida pelo diretor geral
da Analyser Com. e Ind. Ltda., Eng.
Valdir da Costa Fernandes.
1 – Há quanto tempo a Analyser atua
no mercado de saneamento ambiental?
Atuamos no mercado de saneamento
ambiental desde 1986, oferecendo
instrumentação e soluções analíticas
tanto para laboratórios como para
processos.
2 - Quais são os seus principais
produtos, voltados para esse setor?
Medidores de pH, Íon Seletivos,
Condutivimetros, Oxigênio dissolvido por
luminescência, Fluoreto, Cloro Livre e
Total, Turbidimetros, Sólidos Dissolvidos,
Cloro Livre com correção de Ph, Cor, TOC,
DQO, entre outros, destinados para
Campo , Laboratório e Processo.
3 – Existe algum diferencial nos
produtos e serviços dessa empresa, em
relação aos similares no mercado?
Sim, existe. Ao longo do tempo,
ganhamos a confiança do setor, com
produtos de alta tecnologia e qualidade,
aliados ao suporte de pré e pós venda,
pois sem esta postura o próprio mercado
nos excluiria.
4 – Em sua linha de produtos e
serviços, essa empresa lança mão de
recursos para preservação ambiental?
De que forma?
Sim, com conscientização e

treinamento em nosso departamento de
aplicações e laboratório com descartes
seletivos de resíduos .
5 – Qual é a avaliação da relação de
atendimento dessa empresa com a
Sabesp?
Atendemos a Sabesp há mais de 20
anos, sempre informando e oferecendo o que
de melhor existe dentro da nossa linha de
produtos e procuramos sempre atender não
só a Sabesp, bem como todos nossos clientes
da melhor forma possível, com a finalidade
de estarmos à frente nas avaliações em
relação ao nosso atendimento e
correspondermos a todas as exigências
técnicas do mercado de saneamento, no qual
contamos com a qualificação de nossos
equipamentos junto à Sabesp.
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6 – Como a Analyser avalia a realização
da Fenasan?
É o melhor evento de Saneamento na
América Latina, porém acreditamos que a
mesma poderia ser Bi-Anual, pois com isto
conseguiríamos desenvolver novos
produtos a fim de que pudessem ser
mostrados na FENASAN tal qual como
acontece com a Analítica - Brasil.
7 – Qual é a expectativa da Analyser
para a Fenasan 2010, na qual será
expositora?
Estar presente em um evento deste
porte é de grande importância e
acreditamos reforçar nossos contatos, bem
como a averiguação de novos projetos
junto a Sabesp.

Especial
XXI Encontro Técnico AESabesp - Fenasan 2010

O maior evento de saneamento ambiental na AL
A AESabesp (Associação dos Engenheiros da Sabesp) promove, nos dias 10, 11 e 12 de
agosto, o seu XXI Encontro Técnico juntamente com a 21ª edição da Fenasan (Feira Nacional
de Saneamento e Meio Ambiente), no Expo Center Norte (Pavilhão Amarelo), em São Paulo –
SP. Sob o tema “A importância da sociedade organizada na promoção do saneamento
ambiental”, o evento é considerado como o mais importante do setor na América Latina.
A exemplo de todos os anos, o início oficial do Encontro Técnico será às 9 horas do dia 10,
com o credenciamento de congressistas. Na seqüência, no Auditório principal, será realizada
a solenidade de abertura, com as autoridades presentes, seguida pela palestra com o tema:
"Experiência de Sustentabilidade em Área de Manancial", proferida pelo jornalista Heródoto
Barbeiro.
Às 12 horas, terá início o credenciamento dos visitantes da Fenasan, seguida pelo
descerramento da fita inaugural da Feira de 2010. O horário regular de visitação gratuita à
Fenasan nos 3 dias será das 13 às 20 horas e da programação do Encontro Técnico, das 9 às
18 horas.
Para a Fenasan 2010, cerca de 160 investidores (expositores), geralmente empresas
fabricantes de equipamentos para o setor, criadoras de programas de desenvolvimento da
área, prestadoras de serviços e de demais segmentos complementares à esfera do
saneamento, confirmaram a sua participação. Além de organismos empresariais de todo o
território nacional, ainda virão representações de grupos da Dinamarca, dos Estados Unidos,
da Holanda, de Israel e da Itália.
Contudo, a AESabesp comprovou que o espaço atual da realização deste evento está
pequeno. Prova disso é a otimização de 100% de sua área, logo no início de 2010, não
conseguindo atender a demanda de empresas interessadas em participar. Devido a grande
procura de investidores (expositores) para o atual espaço de 8.000m² do Pavilhão Amarelo, a
AESabesp, em 2011, levará o evento para os 12.000m² do Pavilhão Branco do Expo Center
Norte e já conta com grande parte do espaço reservada para a próxima edição, que já
estabelece o seu crescimento estrutural de 50%.
Nessa edição de 2010, espera-se a circulação de 10 a 15 mil visitantes. O perfil do público
da Fenasan, de forma geral, é formado por executivos, técnicos, empresários, estudantes,
gestores e pesquisadores, resultando numa das visitações mais qualificadas dentre as
realizações do setor.

Temas a serem discutidos no XXI Encontro Técnico
O XXI Encontro Técnico AESabesp contará com a participação de grandes expoentes do
setor, além de agregar mais de 100 trabalhos, de autoria de docentes de universidades, de
técnicos de Companhias de Saneamento de todo o País e de grupos privados, voltados para
gestão socioambiental, eficiência operacional, recuperação de áreas degradadas, novas
tecnologias e políticas públicas do setor.
Mesas redondas
Ainda estão previstas palestras institucionais em cinco mesas redondas, com abordagem
sobre os temas:
- A importância do saneamento no contexto mundial;
- 2ª Reunião Ordinária do Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas;
- A importância da sociedade civil organizada na promoção do saneamento ambiental;
- A aplicação da nova lei do saneamento (11.445/2007) - Balanço dos três anos após a
promulgação;
- Copa de 2014 - infraestrutura e saneamento das cidades sedes.
A grade completa da programação e horários das mesas redondas e dos trabalhos a serem
apresentados no Congresso pode ser vista no site www.fenasan.com.br e no catálogo oficial do
Encontro.

Sustentabilidade provoca mudanças na premiação do Troféu AESabesp
Tradicionalmente no terceiro dia do evento, quando é realizada a sua solenidade de
encerramento, também é feita a entrega do Troféu AESabesp aos grandes destaques do
Encontro Técnico e da Feira, em cada edição.
Em 2009, houve uma alteração no regulamento da premiação: ao invés de ser por acúmulo
de votos depositados em urnas, chegou-se ao resultado após a uma apuração feita por uma
comissão técnica de avaliação, composta por profissionais especializados, sem qualquer
vínculo com congressistas ou participantes, assim garantindo a seriedade e legitimidade de
cada voto. Este procedimento será mantido.
Contudo, nesta edição de 2010, foi adotada mais uma mudança significativa com referência
aos critérios de avaliação: a categoria “Melhor Estande”, que premiará 3 investidores
(expositores) será avaliada pelo critério de “Sustentabilidade”, de acordo com o programa de
conscientização ambiental da AESabesp, em sua condição de OSCIP (leia na página 7).
As outras categorias: “Inovação Tecnológica”, “Atendimento Técnico”, “Destaque AESabesp” e
“Unidade de Negócios que apresentar um maior número de trabalhos", continuam com o
mesmo critério de avaliação, condizente com a essência de suas finalidades.
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Institucional

AESabesp, como OSCIP, lançará o seu
Projeto de Neutralização de Carbono na Fenasan 2010
“... Mais do que plantar, é preciso semear a consciência ambiental, com participação efetiva na
melhoria da qualidade de vida local em sintonia com as urgências globais...”
Como promotora da Fenasan 2010 (Feira
Nacional de Saneamento e Meio Ambiente),
a AESabesp (Associação dos Engenheiros
da Sabesp), em sua condição de OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público), começará a aplicar um
projeto próprio e diferenciado de
neutralização de carbono durante esse
evento.
A sua singularidade, em relação à
maioria das entidades que se propõe a fazer
um restauro ambiental, por meio de plantio
de árvores, é que este processo, embora
válido para compensação, não tem essa
ação como finalidade principal, inclusive
para não fomentar um conceito comum na
realização de grandes eventos que consiste
na constatação: “estamos pagando um
reflorestamento, então podemos consumir à
vontade”.
A estréia de sua aplicação será na
Fenasan 2010, como alicerce de um
Programa de Educação Ambiental Formal,

que será utilizado no dia a dia da entidade e
terá sua modelagem oferecida aos expositores
da Feira e ao mercado de saneamento
ambiental, com o objetivo de 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.
Propostas de conscientização ambiental
em todos os estandes
As ações propostas no escopo deste Projeto
são mais de conscientização do que de
quantificação do consumo de carbono. Numa
linha pedagógica, será demonstrado aos
investidores (expositores), antes do evento, os
benefícios alcançados pelas práticas de utilizar
materiais sustentáveis nas montagens de
estandes, diminuir a distribuição de
impressos, reduzir do uso de energia,
consumir água com racionalidade, reciclar
resíduos com destinação sustentável (com

base no Programa 3Rs - Reduzir, Reutilizar
e Reciclar - da Sabesp), estimular o não
fornecimento de matérias descartáveis,
como copo, talheres, pratos e demais
recipientes. Durante o evento, essas
práticas serão continuamente sugeridas e
depois do evento será feito o cálculo
comparativo de quanto se conseguiu lucrar
ambientalmente, por meio desses
incentivos.

Facilitação de transporte com Vans gratuitas e parceria com o Carona Brasil
Considerando ainda que o transporte é um grande vilão da poluição urbana, um dos grandes destaques dentro
das ações transversais deste projeto é o incentivo ao uso de transportes coletivos. Para tanto, o visitante pode se
cadastrar, on line, no hotsite http://www.caronafenasan.com.br , para se integrar ao Portal Carona Brasil, que
firmou uma parceria com a AESabesp, com o comprometimento de incluir os cadastrados em seus roteiros. Outra
cortesia da entidade em favor da economia de transportes é a colocação de Vans na Estação Tietê do Metrô,
situada na Avenida Cruzeiro do Sul, 1800, no bairro de Vila Guilherme, e na sede da AESabesp, na Rua 13 de
Maio, 1642, no bairro do Bela Vista, para transporte de ida e volta à Feira.
Com a efetivação dessas medidas, a AESabesp quer estar totalmente integrada ao MDL (Mecanismo do
Desenvolvimento Limpo), estipulado no Tratado de Quioto, por incentivar e possibilitar uma série de ações que
podem se valer da diminuição dos impactos socioambientais sem ter de gerar, necessariamente, créditos de
carbono negociáveis.

Apoios Institucionais e expositores

www.fenasan.com.br

O XXI Encontro Técnico AESabesp e Fenasan 2010 contam com o patrocínio prata da AMANCO DO BRASIL e o s apoios das respectivas entidades integradas ao setor: AAPS,
ABAR, ABAS, ABCON, ABEAMA, ABES (DN e SP), ABESCO, ABETRE, ABGE, ABIMAQ, ABICLOR, ABNT, ABPE, ABRAMPA, ABRAMAN, ABRATT, ABRH, AEAMESP, AECESP,
AESBE, AIDIS, ALEASP, ANA, APECS, ASEC, ASSOCIAÇÃO SABESP, CECRES, CREA-SP, CRQ-IV, IE- INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SP, SABESP, SANEAMENTO BÁSICO, O
SITE!, SINAENCO, SEESP E ASSOCIAÇÃO DE ENGS. BRASIL-ALEMANHA.
A Fenasan 2010 conta com a presença dos seguintes expositores:
ABIMAQ Ass. Bras. Ind. Máquinas e Equipamentos
ABS Inds. Bombas Centrífugas
Acqua Systems Serviços e Comércio de Equipamentos
Ambientais Ltda.
Acquaquímica
ADTS Soluções em Automação e Engenharia Ltda
Aerzen do Brasil
Albrecht Equipamentos Industriais Ltda
AESabesp
Allonda Comercial de Geossintéticos Ambientais
Amanco Brasil
Amitech Brazil Tubos
Analyser Comércio e Indústria Ltda
Aquamec - Haztec Tecn. e Planej. Ambiental S.A.
Atlas Copco Brasil Ltda.
AVK Válvulas do Brasil
B & F Dias Indústria e Comércio
BBL Engenharia Construção e Comércio
Bermad Brasil Importação e Exportação
Bombas Grundfos do Brasil
Bombas Leão
Borges & Katayama Consult. e Repres. Ltda.
Brasbom Comercial Importação e Exportação
Bugatti Brasil Válvulas
C.R.I. Bombas Hidráulicas
Caimex Comércio Exterior
Centroprojekt doBrasil S.A.
Chesco do Brasil
CMR4 Engenharia e Comércio - Caetano Tubos
Coester Automação
Comercial Gonçalves Equip. de Medição Ltda.
Comercial Marwil
Conexões Especiais do Brasil
Continuum Chemical Latin América
Corr Plastik Industrial
Danfoss do Brasil Ind. e Com
Delbo Indústria e Comércio de Válvulas
Digicrom Analítica Ltda. – Digimed
Digitrol Ind. Com.
Dinatécnica Indústria e Comércio
Dositec Bombas Equipamentos e Acessórios
Ebara Indústrias e Comércio
Ecosan Equip. para Saneamento Ltda.
Edra Saneamento Básico Ind. e Com. Ltda
EEA Empresa de Engenharia Ambiental

Eletrônica Santerno Indústria e Comércio
Emec Brasil Sist. Tratamento de Água
Enasa Eng. Ind. Com. de Mats. e Equip. Saneamento Ltda.
Enmac Engenharia de Materiais Compostos
EnvironQuip Engenharia de Sistemas Ambientais
Evonik Degussa Brasil Ltda.
Expurgo Lar Prest. de Serviço Ltda. Ecofirma
Famac Indústria de Máquinas
Fernco do Brasil
FGS Brasil Indústria e Comércio
Fibrav Fibra de Vidro de Lambari
FKB Indústria de Equipamentos
Fluid Feeder Indústria e Comércio
GE Fanuc do Brasil
GEA Sistemas de Resfriamento Ltda
Glass Ind e Com de Bombas Centrífugas e Equipamentos
Gratt Indústria de Máquinas
Guarujá Equipamentos para Saneamento
Hemfibra Tecnologia em Saneamento
Hexis Científica
Hidroductil Tubos e Conexões
Hidrogeron do Brasil
Hidrosul -Máquinas Hidráulicas
Higra Industrial
Huesker
Imap Indústria e Comércio
Imbil Ind. e Manut. de Bombas ITA Ltda.
Imefer Industrial e Mercantil de Ferragens
Imperveg Comércio e Prestação de Serviços
Interativa Indústria, Comércio e Representações
Invel Comércio Indústria e Participações
ITT Brasil
JCN Comércio e Representações
Kanaflex Indústria de Plásticos
Kemira Chemicals Brasil
KSB Bombas Hidráulicas
Laffi Filtros e Equipamentos Industriais Ltda.
Lamon Produtos
Maquinas Agricolas Jacto S/A - Mizumo
Marte Balanças e Aparelhos de Precisão
McFluid Equipamentos Industriais Ltda.
Microambiental Laboratório, Comércio e Serviços em Água
Mission Rubber do Brasil
Multi Conexões Indústria e Comércio
Netzsch do Brasil Indústria e Comércio
Nivetec Instrumentação e Controle
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Norbra Engineering Adm.de Projetos Ltda.
Nunes Oliveira Máquinas e Ferramentas
Otek Serviços (Grupo Inversiones Mundial)
Parkson do Brasil
Petrofisa do Brasil
Phoenix Contact Indústria e Comércio Ltda.
Pieralisi do Brasil Ltda.
Plasson Ltda.
Plastimax Indústria e Comércio
Policontrol Indústria de Controle Ambiental
Polierg Indústria e Comércio
Politejo
Poly Easy do Brasil Indústria e Comércio
Promar Tratamento Anticorrosivo
Prominas Brasil Equipamentos
Pruner Tecnologia Ltda.
Restor Comércio e Manutenção de Equip. Eletromec.
Robuschi do Brasil Com. Imp. de Equipamentos Industriais
Sabesp
Saint - Gobain Canalização
Sampla do Brasil Ind. e Com.de Correias
Schneider Eletric do Brasil
Sensus Metering Systems do Brasil
SMV Válvulas Industriais
Sondamar Poços Artesianos
Sondeq Indústria de Sondas e Equipamentos
Sparsol Ind. Com. de Equip. Industriais Ltda.
Stringal Equip. Industriais Ltda
Tigre Tubos e Conexões
Toray Mambrane USA, Inc.
Tree-Bio Soluções Ltda
TSA Tubos Soldados Atlântico
Uziseal Com. Reparos de Peças Industriais Ltda
Valloy Indústria e Comércio de Válvulas e Acessórios
Vl Ind. e comercio Ltda.
Viapol Ltda.
Vibropac Ind. e Com. de de Equipamentos Ltda.
Vika Controls Com. de Inst. e Sistemas
Wam do Brasil Equi
Wasserlink Comercial
Wastec Brasil Comércio de Produtos Químicos
Watson Marlow Bredel Indústria e Com. de Bombas
Weatherford Indústria e Comércio
Weir do Brasil Ltda.
Weldtron Tecnologia em Solda e Automação Industrial Ltda
Wustenjet Engenharia, Saneamento e Serviços

Institucional

AVK Válvulas do Brasil
Compromisso com o cliente e foco na Qualidade, rumo ao futuro !

Os visitantes da SABESP na unidade AVK BUECH ARMATTUREN –
Fábrica de comportas - Alemanha
Da esquerda pra direita: Matthias Heit / Antonio Biagioni /Hélio
Padula / José Luiz Lorenzi / Luis Alário

Entrevista com o Engenheiro José Luiz
Lorenzi
AVK COM – “Engenheiro José Luiz Lorenzi,
boa tarde, A AVK Válvulas do Brasil atuou
como fornecedora de equipamentos para o
maior programa de saneamento do Brasil,
PROGRAMA ONDA LIMPA, ao qual o Senhor foi
o gestor de grande parte das obras. Como o
senhor analisa o trabalho e os equipamentos
fornecidos pela Companhia?''
Eng. José Luiz Lorenzi “A AVK teve uma atuação
marcante e muito importante no fornecimento de
equipamentos para o maior Programa de
Recuperação Ambiental da Baixada Santista , o
PROGRAMA ONDA LIMPA, e isso fica
evidenciado em qualquer visita que se realize nas
instalações implantadas, pois os equipamentos
AVK chamam a atenção, não só pelo ótimo
acabamento e visual, mas pela qualidade, testada
e aprovada na sua utilização. Portanto,
verificamos que todos os equipamentos fornecidos
são de excelente qualidade, atendendo
plenamente todas as Normas e Exigências da
Sabesp.'’
AVK COM: “A AVK, através da sua unidade
Brasil, tem um grande plano de
comprometimento com o mercado Brasileiro ,
trazendo inovações tecnológicas e qualidade
asseguradas mundialmente.O que o senhor
pensa em termos de futuro para empresas com
este grau de comprometimento?''
Eng. José Luiz Lorenzi: “É importante saber e ter
a percepção da preocupação da AVK, Unidade
Brasil, em estar sempre desenvolvendo e
aprimorando novas tecnologias e mercados. Acho
fundamental ter essa visão de futuro e das
necessidades dos clientes, pois além de preço
competitivo, é muito importante o bom
atendimento, e isso a AVK Brasil faz muito bem.
Portanto, vejo, na AVK, uma empresa moderna,
focada no atendimento ao cliente e com produtos
de qualidade e preços competitivos, com um
futuro promissor.'’
AVK COM: “De tudo o que o senhor vivenciou
nesta empreitada com a AVK, conhecendo
inúmeras fábricas da AVK na Europa e sabedor
da qualidade dos equipamentos fornecidos, o
senhor indicaria nossa empresa como símbolo
de garantia e confiança?''
Eng. José Luiz Lorenzi: “Bem, por tudo que pude
conhecer do atendimento da AVK Brasil, e pelas
visitas às diversas fábricas na Europa, que eu
tive a oportunidade de conhecer, com certeza,
posso dizer que indico esta empresa, como
símbolo de qualidade, garantia e confiança.'’
José Luiz Salvadori Lorenzi é Superintendente
do Programa de Recuperação Ambiental da
Baixada Santista - Onda Limpa – TB

A AVK Válvulas do Brasil, subsidiária do AVK GROUP, maior grupo fabricante de válvulas
do mundo, é destaque no fornecimento de válvulas e equipamentos para as grandes
obras e projetos da SABESP, como é o PROGRAMA ONDA LIMPA, projeto que visa a
coleta e tratamento de águas residuais de diversos municípios da Baixada Santista.
Com forte atuação, e acumulando sucessos, a AVK tem o compromisso com seu cliente
em ser um diferencial, tratando a qualidade como essência e focando a prestação de
serviços agregado ao produto.
As relações corporativas, entre AVK e SABESP, estão cada vez mais fortes, diversos
são os casos de sucesso e a parceria se estende a olhos vistos.
Prova disso foi a interação entre as Companhias em uma viagem realizada em Abril de
2010, onde os executivos da AVK Válvulas do Brasil convidaram engenheiros da SABESP
para visitar a matriz e as fábricas da companhia AVK na Europa.
Os ilustres convidados foram recebidos na matriz AVK INTERNATIONAL, na
Dinamarca e nas unidades da Espanha, Alemanha e Escócia; conheceram os processos
produtivos e podem atestar, como demonstrado em entrevista ao departamento de
comunicação da AVK, o que é um diferencial e exigência da AVK, o comprometimento e
a qualidade.
Entrevista com o Engenheiro Hélio Padula

Entrevista com o Engenheiro Luis Alário

AVK COM: “Engenheiro Hélio Padula, boa tarde,
entre todas as plantas fabris da AVK na Europa e
seus parceiros, às quais o senhor nos deu a honra
de visitar, o que mais te impressionou, falando
em processos produtivos?”
Eng. Hélio Padula: “O que mais impressiona em
todas as fábricas visitadas foi o nível de automação
dos processos de fabricação e de logística, além da
preocupação com a padronização e certificação dos
processos produtivos. As fábricas da Dinamarca que
visitamos me deixaram muito bem impressionado.'’

AVK COM: “Engenheiro Luis Alário, boa tarde:
O Senhor foi o responsável pelo
gerenciamento das obras do PROGRAMA
ONDA LIMPA e acompanhou de perto as
instalações das válvulas fornecidas pela AVK
com inspeção da SABESP. O que o Senhor
considera como um diferencial no trabalho da
AVK e nos produtos empregados nesta obra ?
Eng. Luis Alário: “Considero, como diferencial
nas válvulas AVK , a qualidade dos materiais
utilizados e a precisão no dimensional dos
produtos.”

AVK COM: “A AVK Válvulas do Brasil traz para o
Brasil o que de melhor existe na Europa em
termos de qualidade e tecnologia, denotando
assim comprometimento e visão de futuro. O que
o senhor pensa em termos de futuro para
empresas com este grau de comprometimento?”
Eng. Hélio Padula: “Penso que o mercado brasileiro
está preparado para aceitar, distinguir e privilegiar
os fornecedores que apresentam produtos e
processos diferenciados em termos de qualidade. A
burocracia brasileira ainda atrapalha um pouco o
caminho, especialmente quando se trata com
empresas estatais, mas noto um grande progresso
na mentalidade dos dirigentes no sentido de
compreender essa distinção, fundamental para o
alcance dos resultados que a própria direção das
Empresas almeja.'’
AVK COM: “Das diversas plantas que o senhor
pode visitar nesta viagem de negócios,
presenciando processos e conhecendo a filosofia
da companhia AVK a qual vivenciou nesta
empreitada, o senhor indicaria nossa empresa
como símbolo de garantia e confiança ?
Eng. Hélio Padula: “Não tenho dúvidas a esse
respeito, pela seriedade e profissionalismo como são
tratados todos os assuntos que se referem aos
produtos AVK.”
Hélio Padula é Gerente do Departamento de
Serviços Centro da Sabesp, Unidade responsável
pela manutenção dos sistemas de abastecimento
de água e coleta de esgotos da área central da
cidade de São Paulo. Atendendo cerca de 3
milhões de pessoas com 700 mil ligações.

Os visitantes da SABESP na unidade AVK MITTELMANN - Alemanha
Da esquerda pra direita: Stephan Boensman / Luís Alário / Antonio Biagioni /
José Luiz Lorenzi / Hélio Padula / Estevan Fernandes
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AVK COM: “Conhecendo inúmeras fábricas da
AVK na Europa e sabedor da qualidade dos
equipamentos fornecidos, o senhor indicaria
nossa empresa como símbolo de garantia e
confiança ?
Eng. Luis Alário: “ Certamente atestaria a
qualidade, competência e idoneidade do grupo
AVK”.
AVK COM: “A AVK , falando em
comprometimento com o mercado, almeja
trazer inovações tecnológicas e qualidade
assegurada mundialmente. O que o senhor
pensa em termos de futuro para empresas
com este grau de comprometimento?
Eng. Luis Alário: “Na minha opinião, as empresas
que não estabelecerem foco em inovações
tecnológicas , qualidade, preço competitivo e
comprometimento com o cliente, em especial no
pós venda, estão destinadas a desaparecer em
curto tempo.
Eng. Luís Alário é Coordenador de
Empreendimentos, atualmente responsável
pela administração de parte dos contratos do
Programa Onda Limpa - Região Metropolitana
da Baixada Santista.

A AVK Válvulas do Brasil fornece
toda a linha de válvulas gaveta e
borboleta em ferro fundido dúctil,
comportas em aço inox, válvulas
guilhotina e equipamentos para
água e esgoto.
AVK Válvulas do Brasil
Rua Alberto Guizo, 680 – Dist.Indl.
João Narezzi – Indaiatuba – SP
19-3936-5936
comercial@avkvalves.com.br
www.avkvalvulas.com.br

Diretorias
Diretoria de Esporte - Evandro Nunes de Oliveira

Diretoria de Pólos – Helieder Rosa Zanelli
Fotos: Rafaela Freitas

“VI Torneio Interpólos 2010”: sucesso de público e de crítica
Nos dias 14, 15 e 16 de maio, a
AESabesp, por meio das suas diretorias de
Esportes , liderada por Evandro Nunes de
Oliveira, e de Pólos, liderada por Helieder
Rosa Zanelli, realizou o “VI Torneio
Interpólos de Futebol Society”, nas cidades
de Embu e Cotia, sendo que nesta edição do
torneio tivemos como anfitriões os Pólos da
Região Metropolitana de São Paulo: RMSP
Sul, liderado pelo coordenador Paulo Ivan
Morelli (conhecido como “PIM”) e da RMSP
Oeste, liderado pelo coordenador Francisco
Marcelo de Menezes (conhecido como
“Chicão”). Destacamos que ambos contaram
com o total apoio dos seus
superintendentes Roberval Tavares de
Souza (Unidade de Negócio Sul – MS) e
Milton de Oliveira (Unidade de Negócio
Oeste – MO). O torneio também foi
honrosamente prestigiado pelas delegações
das Metropolitanas Leste, Costa Carvalho e
Centro, e das Regionais do Vale do Paraíba
(participação especial de São José dos
Campos) e da Unidade Pardo e Grande
(participação especial de Franca).
O local escolhido para hospedar os
participantes foi o Almenat Extensão
Corporativa, localizado na cidade de Embu,
com uma superestrutura em termos de
espaço, comodidade, esporte, lazer, bares,
restaurantes e atendimento de primeira
classe, tanto que foi aprovado por
unanimidade pelos presentes. Nesse local,
no dia 14, foram realizadas a cerimônia e a
palestra de abertura do evento; seguidas
por coquetel, sorteio de chaves das equipes
e jantar. A todos os participantes foi
oferecido um artesanato da cidade de
Embu, na forma de miniaturas de bichos da
nossa fauna, além de uma camiseta
personalizada do evento. Ainda nessa noite,
também foi disputado o torneio de boliche.

agradeceu a presença de todos. Na seqüência, o
superintendente da RMSP-Sul, Roberval
Tavares de Souza, saudou os participantes, se
referiu à estratégia geográfica do evento, por
estar sendo realizado nos municípios limites
das Unidades Sul e Oeste, que significava um
ponto de união, que tão bem caracteriza as
competições dos Interpólos da AESabesp.
Também muito satisfeito com a receptividade
alcançada por este VI Interpólos, o presidente
da AESabesp, Hiroshi Ietsugu, enfatizou o
espírito de confraternização que marcava a
ocasião, teceu elogios à organização e aos
diretores responsáveis pela estrutura do evento
e desejou a todos muito sucesso e alegria em
todo o decorrer das competições do evento.
Palestra Kanaflex
Em continuidade à solenidade de abertura, o
público assistiu a palestra técnica “Tubo
Corrugado com Dupla Parede em Pead para
Condução de Esgoto”, que também destacou o
seu tubo “Kanasan” (detentor dos Troféus de
Inovação Tecnológica da AESabesp na Fenasan
de 2002 e 2003), proferida com muita
propriedade pelo responsável pela área de
Marketing da Kanaflex do Brasil, Eduardo
Bertella, na ocasião acompanhado pelo gerente
de Novos Negócios e Infra-estrutura da
Kanaflex, Sérgio Amaral Niccheri. A empresa foi
uma das patrocinadoras do evento, junto com a
Lenc, BBL Engenharia, Campjato Industrial,
Engeform Ltda, PSI Engenharia Ltda, Saenge
Eng. de Saneamento Ltda, Erbe Engenharia
Ltda, HC Engenharia Ltda, MDN Const.
Subterrâneas Ltda. e SR Consultoria Ltda.
Sábado e Domingo

pelas disputas de pebolim e de tênis de
mesa e no final da noite o pessoal também
pode soltar a voz no palco do Karaokê do
Hotel, com ênfase para o nosso diretor Ivan
Borghi, que imitou como ninguém o cantor
Fagner.
No domingo foi o dia das semifinais e a
grande final do Futebol Society, nas
dependências do próprio Hotel e logo depois
ocorreu o já tradicional Churrasco de
Confraternização na bela piscina do Hotel
Almenat, junto com a homenagem aos
coordenadores e a premiação aos atletas e o
encerramento do evento, marcando mais um
momento inesquecível na história da
AESabesp. Prova disso foi o grande número
de mensagens de associados elogiando o
evento, enviadas à AESabesp, as quais,
devido ao volume, estão postadas na matéria
do site
Resultado: Pólo Sul é tricampeão
Repetindo os resultados de 2008 e 2009, os
“craques” do Pólo Sul, com a sua equipe “A”
sagraram-se novamente campeões do
Torneio Interpolos de Futebol Society de
2010, seguida pela vice, equipe Oeste “A” e
pela Sul “B” em 3º lugar.
Os resultados dos Jogos Internos foram:
Boliche: 1º Colocado – Pólo Oeste –
Amauri Moraes Reis / 2º Colocado – Pólo
Sul – Fábio Oliveira Fidélis / 3º Colocado –
Pólo Oeste –
Milton de Oliveira.
Pebolim: 1º Colocado – Pólo Oeste – Amauri
Moraes Reis e Manoel Messias Almeida de
Oliveira / 2º Colocado – Pólo Sul –
Adriano Cortez Santos e José Carlos P. dos
Santos / 3º Colocado – Pólo Costa Carvalho
– Fernando da Silva Baroni e Wesley Akira
Okamoto.
Tênis de Mesa: 1º Colocado – Pólo Sul –
José Romero da Costa Oliveira / 2º
Colocado – Pólo Leste – Roberto Fumio / 3º
Colocado – Pólo Franca - Jorge L. V.
Bonifácio
Classificação Geral dos Jogos Internos: 1º
Lugar – Pólo Oeste / 2º Lugar – Pólo Sul / 3º
Lugar – Pólo Leste.

A solenidade de abertura foi iniciada pelo
nosso diretor de esportes, Evandro Nunes
de Oliveira, que discorreu sobre a
importância deste evento, não só no âmbito
esportivo, mas principalmente, pela força de
integração entre os participantes e

Já no sábado, pela manhã, os participantes
tiveram uma atividade cultural e a AESabesp
promoveu um passeio à tradicional Feira de
Artes do Embu, o grande atrativo dessa
charmosa cidade. No período da tarde
começaram as disputas do futebol no CFA Centro de Formação de Atletas Presidente
Laudo Natel (CT- São Paulo Futebol Clube) no
Município de Cotia. À noite, foi promovido um
gostoso jantar temático no hotel, denominado
“Tratoria” no melhor estilo italiano, seguido

Palestra Kanaflex na abertura

Flagrante do Torneio de Boliche

Apresentação das delegações

Boas disputas em campo

MS vibra com a vitória

Ao final, todos se confraternizam

Solenidade de abertura
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Diretorias
Diretoria Técnica -Walter Antonio Orsatti

Diretoria de Pólos – Helieder Rosa Zanelli

ABS e Analyser na “1ª Palestra Técnica” da RV Visita técnica
O Pólo da AEsabesp, do Vale do Paraíba
realizou em 09 de junho a sua “1ª Palestra
Técnica -2010”, com apresentação de
palestras que abordaram as tecnologias de
duas empresas expositoras da Fenasan: a ABS
e a Analyser.
O evento contou com a presença de 72
engenheiros e técnicos, que foram
recepcionados pelo superintendente da RV, Oto
Elias Pinto, e pelo coordenador deste Pólo,
Sérgio Ferreira. Também marcou presença o
nosso diretor de marketing, Reynaldo Young.

A 1ª palestra apresentada foi sobre o tema
“Aeradores/Bombas de Alto Rendimento”, pela
ABS Ind.de Bombas Centrífugas, representada
pelo Eng. Remo Hirota. Na seqüência, após o
intervalo de cofee break, foi apresentada a
palestra “Analisadores para Sistemas de
Saneamento”, pela Analyser Ind. E Com.,
representada pelo Engº Heitor Florido.
Após o encerramento das palestras técnicas, os
presentes foram para um churrasco de
confraternização, realizado nas dependências da
Associação Sabesp.

Diretoria Cultural - Olavo Alberto Prates Sachs

Sorteio de vagas para vários eventos do seu interesse
A AESabesp, através de sua Diretoria Cultural, contemplou seus associados com sorteios para
participação gratuita nos seguintes eventos:
- Curso "Treinamento Clean - Uso de Aceleradores para Bioremediação e Processos Oxidativos
Avançados", com realização em 26 de maio, na Clean Enviroment Brasil, em Campinas-SP, em
parceria com a E4eventos.
- Inscrição para o "II FÓRUM NACIONAL DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL", em 30 de
junho, em parceria com a Isonet.
- Inscrição, em parceria com a Revista Meio Ambiente Industrial, em cada um dos três encontros
técnicos, realizados no Conselho Regional de Química – CRQ-IV, com sede na Rua Oscar Freire,
2.039, em São Paulo: “Encontro Técnico Gestão de Transporte de Produtos Químicos” em 15 de
julho; “Encontro Técnico Tratamento e Reutilização de Efluentes” em 27 de julho; e “Encontro
Técnico Política Nacional de Resíduos Sólidos”, em 30 de julho. A concessão também comporta os
benefícios inclusos: certificado de participação, acesso ao link eletrônico com as palestras no site da
RMAI, ecobag e coffee break.
Inscrição no IV Congresso Brasileiro de MND Métodos Não Destrutivos - II No.Dig Edição
Latino.Americana, nos dias 21 e 22 de julho - Hotel Transamérica - São Paulo – SP, em parceria
com a ABRATT.
Informamos, ainda, que o contemplado com a vaga para o "Workshop Internacional - O PODER
DA LIDERANÇA ATRAVÉS DA INFLUÊNCIA", realizado em 17 de junho, no B.I. International / WTC
- Word Trade Center com o famoso empreendedor e executivo, Allan Cohen, foi o associado, Roberto
Setagawa.

à Saint-Gobain
No dia 23 de junho, a AESabesp conduziu
15 associados, devidamente inscritos para o
evento e contemplados em sorteio, para uma
visita técnica à empresa Saint-Gobain, com
regresso na noite do dia 24. A visita foi na
Usina de Barra Mansa - RJ, onde os
participantes puderam ver de perto a
fabricação dos tubos de ferro fundido
centrifugados desta tradicional expositora da
Fenasan, que também marcará presença na
edição de 2010.
A Saint-Gobain está presente no Brasil
desde 1937, onde possui empresas como:
Saint-Gobain Canalização, Brasilit, SaintGobain Vidros, Saint-Gobain Abrasivos, SaintGobain Cerâmicas e Plásticos, Saint-Gobain
Quartzolit e Saint-Gobain Materiais
Cerâmicos. firmando-se como um dos maiores
grupos industriais do país.
Os participantes dessa visita foram: Almir
Dona, Antonio Valério Sobrinho, Euclides
Naoki Tubamoto, Eudóxio Ribeiro Blanco,
Geraldo do Nascimento Junior, João Dojcsar,
José Moreno, Marco Aurélio de Alencar
Affonso, Paulo Victor Vieira Sampaio, Pedro
Alves de Lima, Pedro Antonio Pereira do Lago,
Sérgio Eduardo Nadur e Wagner Angelo
Carvente. No segundo semestre de 2010 será
feita uma nova visita nesse empresa, com data
a ser informada.
2014 – Saneamento na Rede
A AESabesp formalizou o seu apoio técnicoinstitucional à realização do Seminário “2014
Saneamento na Rede - A chance de um gol de
placa na universalização dos serviços de água
e esgoto”, promovido no Clube de Engenharia
do Rio de Janeiro, entre 18 a 20 de maio, e
organizado pelo Instituto Trata Brasil e pela
Planeja & Informa Comunicação e Marketing.
O evento debateu os desafios e necessidades
para as soluções dos projetos de cada cidade
e estado eleitos pela FIFA para sediar a Copa
de 2014, com a análise conjuntural da
estrutura e gestão do saneamento,
perspectivas de recursos e formas de otimizar
e agilizar os investimento do PAC.

Diretoria de Marketing – Reynaldo Eduardo Young Ribeiro

A AESabesp, por meio de sua Diretoria de Marketing,
efetuou várias parcerias no período de maio e junho,
sendo que algumas ofereceram prêmios em nosso
Jantar Dançante (matéria na pág.11), dentre as quais
destacamos:
Bourbon Street Music Club, considerado
internacionalmente como um dos melhores clubes de
Jazz & Blues de todo o mundo, oferece, a cada mês,
08 pares de convites VIP com total cortesia do
couvert artístico, a serem sorteados entre os
associados, com limite de 02 pares por show/
noite escolhida. Para participar dos próximos
sorteio dos convites, o associado deverá enviar email para diretoriademarketing@aesabesp.org.br .
Além dos contemplados pelo sorteio, todo
associado que prestigiar o Bourbon Street terá
desconto de 20% (vinte por cento) do valor total
do couvert artístico, mediante reserva antecipada
(junto ao Bourbon Street, com o Sr. Germano
Rocha no telefone 11.5095-6113) e apresentação
da carteira de associado na bilheteria. Destaque
para o show do famoso jazzista John Pizzarelli,em

28 de maio. (foto)
PlugUse (www.pluguse.com.br), especializada em
produtos e serviços de informática, com
aproximadamente 4.000 produtos diferentes de
tecnologia em estoque, distribuídos entre as linhas
de Hardware, Software, Periféricos, Acessórios,
Suprimentos, Conectividade, Componentes, Telecom
e Publicações. É parceira dos principais fabricantes
do mercado, como a Microsoft, Apple, Compaq,
Epson, HP, Acer, entre outros. Os Associados da
AESabesp contam com descontos de 5% na
aquisição de produtos de informática e 25% na
prestação de serviços, além de ofertas especiais
criadas especialmente para os nossos Associados. E,
para começar esta parceria, a Diretoria de Marketing
e a PlugUse apresentam a Campanha Netbook Acer
AOD-250, com oferta especial para os nossos
associados.Maiores informações,na AESabesp, com
Paulo Oliveira (paulo.oliveira@aesabesp.org.br) ou
Denis Santos (denis.santos@aesabesp.org.br), nos
telefones (11) 3263-0484 e (11) 3284-6420.
Bilheteria.com é uma empresa especializada em
soluções para bilheterias, sistemas de gerenciamento
para a venda de ingressos e serviços de conveniência
para grandes e pequenos eventos e
estabelecimentos, tais como: teatros, casas de
shows, cinemas, estádios, feiras, festas, parques,
entre outros. Através de um hot site personalizado
com o logo da AESabesp, ele disponibilizará aos
nossos associados informações detalhadas sobre
vários espetáculos ou eventos que estão acontecendo
na cidade, assim como efetuar a venda dos ingressos
utilizando meios de pagamentos seguros e em
condições especiais. Como Funciona: entre no hot
site da empresa www.bilheteria.com/AESABESP e
selecione o espetáculo, escolha os assentos, efetue o
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pagamento com cartão de débito ou de crédito e
imprima o voucher que poderá ser trocado
diretamente na bilheteria do estabelecimento.
A Diretoria de Marketing, em parceria com o
Grupo Teatro 360º, também apresentou a peça
infantil "O Fantástico Mistério de Feiurinha",
de 24 de abril a 29 de maio,no Teatro Brigadeiro,
com desconto de 50% sobre o valor de bilheteria
para os associados e seus dependentes.
Di Blasi- Assessoria Imobiliária e Arquitetura,
com incríveis ofertas de venda e locação de
imóveis nos pontos mais valorizados de São
Paulo. Acesse www.casadiblasi.com.br .
Highway Centro Automotivo - Michelin, onde
os associados contam com os seguintes
benefícios: 30% de desconto para serviços, 10%
de desconto em acessórios e 5% de desconto para
compra de pneus. Acesse:
www.highwaymichelin.com.br
CVC Faria Lima, onde os associados da
AESabesp tem descontos de até 5% sobre os
valores das viagens. Contato: Nilton Nantes - Tel:
11 3031 3106 e 9624 2199 niltonnantes@cvcfarialima.com.br
Café-Restaurante Via Café Moema, na Av.
Pavão, 806, Moema, oferece 15% de desconto no
cardápio de pratos com valores de tabela, exceto
cardápios promocionais.
Dom Gambini Parque Hotel localizado na
Estrada da Moenda, s/nº, Zona Rural, ItanhaémSP, onde os Associados da AESabesp contam
com o benefício de 10% (dez por cento) de
desconto sobre as tarifas de balcão. Acesse
www.domgambini.com.br .

Diretorias
Diretoria Social – Viviana Aquino Borges
Fotos: Antranik Asserian

Jantar Dançante 2010: a noite mais elegante do ano!
Com uma repercussão altamente positiva
entre as atividades realizadas pela AESabesp,
o Jantar Dançante 2010 foi novamente
realizado no elegante Clube Atlético São
Paulo, também conhecido como Clube dos
Ingleses, na noite de 25 de junho, sob a
condução da nossa diretora social, Viviana
Borges, com todo o apoio logístico da gestão
2009-2012, presidida pelo Eng. Hiroshi
Ietsugu.
Uma decoração diferenciada tanto no
interior do salão, quanto na ambientação
“lounge” na área externa, próxima à piscina,
proporcionou um cenário perfeito para essa
noite de alegria e elegância. Também mereceu
grande aprovação dos convidados o bom
coquetel de entrada e o requintado jantar,
servidos com bebidas de primeira linha e
animado pela performance da banda “Musical
em Mi”, que alternou som solos de violino e
músicas de grande animação, contagiando o
público na disputada pista de dança.
Nessa noite de festa, ainda destacamos as
presenças de diretores da AESabesp e de
vários membros do Conselho, além do
presidente da ABES-SP, Dante Ragazzi Pauli;
do presidente da Cecres, João Carlos
Gonçalves Bibbo; do presidente da Associação
Sabesp, Pérsio Faulim de Menezes; do
presidente do Sintaema, René Vicente dos
Santos; do diretor da AAPS, Jeferson Barbosa;

da diretora do Sindicato dos Advogados, Vera
Bueno; do subprefeito da região da Av. Paulista,
Heitor Sertão; do superintendente Unidade de
Negócio Metropolitana Sul, da Sabesp, Roberval
Tavares de Souza; do gerente de eventos da
Sabesp e diretor de comunicação da Associação
Sabesp, Ednaldo Sandim; do superintendente do
DAEE, Amauri Pastorello; dos representantes da
Degrèmont (Grupo Suez Environnment), Fábio
Oliveira e Francisco Gonçalves, e demais
associados, convidados, parceiros e amigos da
AESabesp.
Ainda foram sorteados, pelo presidente da
AESabesp, Hiroshi Ietsugu e pela diretora social
Viviana Borges, vários prêmios, tornando esta
noite mágica em um momento inesquecível para
os presentes. Conheça os brindes oferecidos pelos
amigos patrocinadores e os sorteados dessa festa:
- TV LCD 32'' da Philips
Prêmio no valor de R$ 1.899,00, oferecido pela
Cecres, entregue pelo seu presidente, João Carlos
Gonçalves Bibbo. Contemplado: John Tatton
- Pacote Turístico
-01 Vale viagem, no valor de R$ 1.000,00 (aéreo,
hotel, terrestre), oferecido pela CVC Faria Lima,
entregue pela sua representante, Adriana Araújo
Alves.
-03 diárias de casal, de 5ª a domingo, com buffet
de café e traslado aeroporto/ hotel/ aeroporto, no
Valor de R$ 500,00, oferecida pela Pousada
Bambu – Itacaré/BA, representada por Daniel

Elegância e alegria marcaram a festa

Mesa com as lideranças das entidades

Grupo animado com o presidente da ABES-SP

Superintendente do DAEE entre amigos da Sabesp

Presença da MS, com o seu superintendente.

Presenças fiéis de diretores e conselheiros

Cecres premia com a TV LCD 32”

CVC premia com pacote turístico

Della Rosa. Contemplada: Rose Mary Fini.
- Passeios:
- 01 vale no valor de R$ 100,00, para o
Festival de Sopas, Café Colonial ou “A La
Carte” para 02 (duas) pessoas Via Café
Moema, representado por Nilton Nantes.
Contemplado: Marco Antonio de Oliveira
- 01 diária para casal, no valor de R$ 300,00,
de sexta para sábado ou de sábado a domingo,
com jantar incluso e Buffet de café da manhã,
no San Raphael Hotel – São Paulo/SP,
representado por Regiani Alves. Contemplado:
Nizar Qbar.
- 01 Fim de semana para casal, no valor de R$
420,00, com café da manhã incluso no Dom
Gambini Parque Hotel – Itanhaém/SP –
representado por Daniel Gambini.
Contemplado: Marcelo Bernardes.
- Atividades culturais:
- Pacote de teatro e cinema, no valor de R$
130,00, oferecido pela “Bilheteria.com”,
representada por Martha Chaves: Pares de
ingressos para peça A Alma Imoral, para o
Cinemark e para o Aquário de São Paulo.
Contemplado: Walter Michaluate.
- Curso de inglês, Valor de R$ 1.490,00,
oferecido pela UNS Idiomas, representada por
Fernando Hillesheim. (Bolsa de estudos de
Inglês, por um semestre, isenta de matrícula e
mensalidades). Contemplado: Abiatar Castro
de Oliveira.

Premiação da diária no S.Rafael
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Bilheteria.com premia com cultura

Institucional

Pieralisi do Brasil estará com sua tecnologia de ponta na Fenasan
Entrevista concedida pela diretora geral da Pieralisi do
Brasil, Eng. Estela Testa:
1 – Como a senhora avalia a expansão do
mercado de saneamento ambiental,nos
últimos anos, em função de recursos vindos
do PAC e demais órgãos da esfera publica?
O desenvolvimento deste setor depende em
grande parte de recursos públicos e são
responsáveis pelo volume de investimentos
deste mercado, propiciando nos últimos anos
um desenvolvimento forte das empresas e
indústrias voltadas ao setor e ingresso de
novas tecnologias de ponta colocando o Brasil
como referencia na America latina.
Nossa empresa se especializou e consolidou
no mercado na solução do resíduo sólido. Mas
no meu ponto de vista o maior beneficio, além
do desenvolvimento econômico decorrente da
implantação dos grandes projetos da área nos
últimos dez anos, foi o desenvolvimento
tecnológico das empresas do setor .
Hoje temos empresas brasileiras executando
obras de saneamento no exterior.
2 – Ao seu ver, qual é o impacto que esta
otimização traz para a qualidade de vida da
sociedade?
A qualidade de vida naturalmente vem com a
minimização da externalidade negativa
gerada pelo desenvolvimento não sustentável.
A otimização destes recursos voltados
diretamente ao setor ambiental melhora a
qualidade de vida da população e reduz os
impactos ambientais causados hoje por uma
sociedade estritamente urbana.
Infelizmente ainda temos uma externalidade
negativa, mesmo no tratamento do esgoto, o
resíduo solido, mas a Pieralisi tem a solução

para o problema.
3 – Há quanto tempo a Pieralisi do Brasil atua
no mercado de saneamento ambiental e quais
são os seus principais produtos, voltados para
esse setor?
A Pieralisi atua a 15 anos no mercado brasileiro
e mais de 30 anos na Europa neste setor .
Os principais produtos são: Decanters, sistema
de adensamento rotativos, sistema de polímeros,
secadores de lodo, geração de energia, além de
know How para soluções ecologicamente
corretas para destino final do lodo.
4 – Existe algum diferencial nos produtos e
serviços desta empresa, que será evidenciado
na Fenasan 2010?
Sim. A Pieralisi irá dar foco aos novos decanters
centrífugos com novas tecnologias embarcadas
que permitem maior teor de secagem do que os
decanters convencionais.
Além disso, irá também apresentar as
tecnologias de tratamento de lodo de ETE/ETA
como soluções completas desde a remoção,
passando pelo acondicionamento, desidratação,
com ou sem secagem térmica, até a chegada na
caçamba, para os diversos tipos de lodos
existentes.
5 –A Pieralisi do Brasil desenvolve algum
projeto ambiental ou lança mão de práticas
de preservação ao meio ambiente, no seu dia
a dia?
Sim, a Pieralisi é uma empresa voltada para a
preservação do meio ambiente e esta é uma de
suas principais políticas no dia a dia.

6 – Qual é a avaliação da Pieralisi do Brasil
em relação à importância da Fenasan?
A Fenasan é uma das principais feiras do
setor de saneamento e este setor é um dos
mais importantes para a Pieralisi.
Em todas as nossas participações notamos
que a Fenasan vem crescendo e recebendo
maior destaque a cada ano, por isso é muito
importante para nós que estejamos sempre
neste evento.
7 – Qual é a expectativa da empresa para a
Fenasan 2010, na qual será expositora?
Em um ano de PAC's 1 e 2, e setores
industriais em expansão, a área de
saneamento está muito aquecida e, com
certeza, alavancará grandes negócios,
estamos muito otimistas.
A Fenasan contará com as empresas mais
expressivas deste seguimento, portanto não
podemos deixar de acreditar que será uma
das melhores feiras que já participamos.

