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Lixo: o lado “B” das grandes cidades
A AESabesp está empenhada em mudar este cenário.
A falta de coleta de lixo é a maior preocupação ambiental dos brasileiros que moram em
grandes centros urbanos.
Pgs. 4 e 5

Nossa tecnologia no Silubesa

A AESabesp levou a sua experiência
técnica para a 14ª Edição do
Silubesa / EnaSB, que aconteceu na
cidade de Porto, em Portugal.
Página 3

AESabesp aniversaria em Regional

Profissionais do Ano

Pela primeira vez, a AESabesp
comemorou o seu aniversário, com
um grande baile e jantar dançante
em uma Unidade Regional.
Página 7

Será realizada, em 09 de dezembro,
no Instituto de Engenharia, a
cerimônia de entrega do Troféu
AESabesp aos homenageados José
Carlos Leitão, Jairo Tardelli e Luíz
Narimatsu.
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2010: um ano repleto de
atividades que nos
incentivam a novas buscas
Terminado os trabalhos da XXI Fenasan e
do XXI Encontro Técnico, passa a ser
importante efetuar o levantamento de todas
as atividades desenvolvidas, mesmo as que
deram certo, avaliando os seus resultados
para, em seguida, iniciar o planejamento do
próximo evento.
Dessa forma, convidamos os expositores
para a apresentação do resultado da
pesquisa efetuada e, mesmo com o alto
índice de aprovação, tivemos o cuidado de
considerar todas as sugestões de melhorias
que foram formuladas e que, com certeza,
enriquecerá os subsídios para os próximos
trabalhos. Essas opiniões garantirão um
ganho na qualidade deste que é o maior
evento técnico em saneamento ambiental da
América Latina em 2011.
Mesmo com toda a estrutura organizacional
desenvolvida para a realização da XXI
Fenasan e do XXI Encontro Técnico, todas
as demais atividades recebem o mesmo
cuidado e atenção por parte das diretorias
da AESabesp.
Assim é que já estamos desenvolvendo todos
os trabalhos para a organização do
tradicional Festival Esportivo, por meio da
nossa Diretoria de Esportes. E, para o
início de dezembro, a nossa Diretoria Social,
em comemoração ao Dia do Engenheiro,
estará promovendo a homenagem aos
profissionais que foram indicados pelos seus
companheiros pelos seus méritos
profissionais, éticos e pessoais, e que
dedicaram sua vida ao saneamento
ambiental. Conclamo a todos que
incentivem a presença ao evento para que
essa justa homenagem seja brindada com
uma grande platéia!
Como também não poderia deixar de ser,
pela boa sinergia existente com a diretoria
do CREA, por iniciativa do seu chefe de
gabinete da presidência, dr. Francisco
Kurimori, a AESabesp está promovendo

palestras dos técnicos daquele órgão aos
engenheiros da Sabesp no sentido de alertar
sobre as modificações previstas na
Resolução nº 1025/09 do CONFEA/CREA,
prestando os esclarecimentos necessários e
as devidas orientações para a emissão e
pagamento da ART de cargo e função que
deverá ser efetuado, impreterivelmente, até
30 de dezembro de 2010.
A AESabesp também esteve presente na 14ª
edição do ENaSB e SILUBESA na cidade de
Porto, em Portugal, e constatamos que a
grande presença de brasileiros enriqueceu
sobremaneira o evento e, particularmente, a
Sabesp esteve presente com vários
trabalhos orais e painéis, apresentados por
mais de 30 dos nossos colegas. Essa troca
de experiências e conhecimentos, além dos
portugueses, nos trouxe a oportunidade de
conhecer os trabalhos desenvolvidos em
Moçambique, Angola e em outros países de
língua portuguesa. Nessa ocasião, tivemos a
oportunidade de convidar todos esses
países a virem participar da nossa próxima
edição da Fenasan e Encontro Técnico, e a
receptividade para essa participação foi
bastante promissora.
Mas o tempo não pára, e com todas essas
realizações, temos que lembrar que estamos
chegando mais uma vez ao final do ano,
momento em que, ao fecharmos a
contabilidade dos nossos compromissos
assumidos com os associados, temos que
reavaliar as nossas ações e, se necessário,
redirecionar os nossos próximos passos.
Aproveito a oportunidade para desejar a
todos os associados e familiares Boas
Festas e que 2011 seja premiado com
muitas conquistas e realizações!
Um forte abraço a todos!
Paz e Luz!

Hiroshi Ietsugu
Presidente da AESabesp

Canal Aberto

Palestra do CREA sobre acervo técnico
Ficou completamente lotada a Sala Rio
Pardo - da Universidade Empresarial da
Sabesp, na Unidade Ponte Pequena,
especialmente com a presença de técnicos e
engenheiros, na qual o chefe de gabinete da
Presidência do Crea-SP, Eng. Francisco
Kurimori, juntamente com Ademir Alves do
Amaral discorreu sobre a necessidade da
emissão das ARTs de cargo e função, bem
como a necessidade de se regularizar, até 31
de dezembro, as ARTs não emitidas de obras
iniciadas antes da vigência da Resolução
1025.

A ART - Anotação de Responsabilidade
Técnica é o instrumento instituído pela Lei
n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, e
regulamentada pela Resolução n° 425, de
1998, com o objetivo de definir, para os
efeitos legais, a autoria e os limites da
responsabilidade técnica pela execução de
obra ou prestação de qualquer serviço de
Engenharia, Arquitetura, Agronomia,
Geologia, Geografia, Meteorologia,
valorizando o exercício profissional. As
ARTs do profissional registradas pelo Crea
compõem seu acervo técnico.

Kurimori aborda a necessidade da
regularização das ARTs

Estevão Morimigo, Francisco Kurimori, Hiroshi
Ietsugu, Ademir Alves do Amaral e Walter Orsatti
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Acontece

AESabesp participa do 14º Silubesa/ EnaSB, em Portugal

O presidente da comissão organizadora do
evento, José Saldanha de Matos, com Hiroshi
Ietsugu e o representante da delegação de
Moçambique.

A AESabesp, representada pelo seu
presidente, Hiroshi Ietsugu, e pelo seu vicepresidente e diretor técnico, Walter Antonio
Orsatti, esteve presente na 14ª edição do
Silubesa (Simpósio Luso-Brasileiro de

O Presidente da Câmara Municipal do Porto,
Rui Rio, realizou a solenidade de boas
vindas.

Engenharia Sanitária e Ambiental), que
aconteceu entre os dias 26 e 29 de outubro
2010, na Fundação Cupertino Miranda, na
cidade de Porto, em Portugal.
A delegação brasileira presente ao evento
contemplou, praticamente, todos os estados da
federação e, em particular, a Sabesp se fez
presente com aproximadamente 30
representantes. Com destaque podemos
realçar a participação dos engenheiros da
Sabesp nos trabalhos orais apresentados, bem
como dos painéis expostos que divulgaram
parte das tecnologias e conhecimentos
atualmente praticados na Sabesp
A credibilidade da tecnologia brasileira em
saneamento básico, com destaque para a
política da sustentabilidade, realçou a
importância da nossa participação no evento,
valorizando a troca de conhecimento,
experiências e tecnologias, principalmente com
os técnicos portugueses e africanos.
A receptividade atenciosa por parte dos
organizadores, de certa forma, nos permitiu

ficar a vontade, parecendo que não
tinhamos saído do Brasil. Com cada um
dos presidentes de entidades a que a
AESabesp teve a oportunidade de ser
apresentada, foi entregue o material da
Associação, especialmente preparado e feito
com base na explanação da Fenasan e
Encontro Técnico, como evento técnico
altamente qualificado e centro da mais
inovadora tecnologia na seara do
saneamento ambiental.
Após cada explanação, formulamos o convite
para que cada entidade contatada
inscrevesse seus trabalhos para serem
apresentados no próximo Encontro Técnico
de 2011, com o intuíto de promover a
aproximação dos países de língua
portuguesa e permitir aos técnicos da
Sabesp conhecer a realidade desses países e
no que concerne ao futuro que todos
poderão estar compartilhando, na busca de
soluções para um mundo melhor.

O presidente da AESabesp, Hiroshi Ietsugu, em
meio aos técnicos do Simpósio.

Delegação brasileira no Jantar de Gala
oferecido aos participantes do Congresso.
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Especial

Lixo: o lado “B” das grandes cidades

A AESabesp está empenhada em mudar este cenário
A falta de coleta de lixo é a maior
preocupação ambiental dos brasileiros
que moram em grandes centros
urbanos, de acordo com o
levantamento feito pelo Ministério do
Meio Ambiente, que alerta a
necessidade premente de evitar o
desperdício e incentivar a coleta
seletiva. E a AESabesp, em sua
condição de OSCIP (Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público),
desde 2008, comunga com essa idéia
e também se mobiliza na busca de
soluções.
No âmbito do saneamento ambiental,
o que mais compromete neste cenário
é a disposição inadequada dos
resíduos em "lixões" a céu aberto, que
acabam sendo levados, pelas chuvas,
para os rios e contaminando os
lençóis freáticos (água de subsolo). E,
como consequencia, a decomposição
do lixo, na ausência de oxigênio,
resulta na emissão de gases
causadores do efeito estufa.
Dessa forma, a coleta seletiva tem
papel fundamental para o equilíbrio
ambiental das cidades, na adequada
destinação dos resíduos urbanos, na
geração de empregos e de renda e no
desenvolvimento de empresas
recicladoras e a conseqüente
diminuição da emissão de gases nos

aterros dos grandes centros.
Para aumentar o volume de
material coletado e triado, o
incentivo às associações e
cooperativas de coletores de rua é
de fundamental importância, pois
eles são os responsáveis pela maior
parcela de material coletado e
transformado em matéria-prima
para as indústrias recicladoras em
todo o País.
Em São Paulo, USP (Universidade
de São Paulo) quer capacitar
catadores de materiais recicláveis
para recolher resíduos de
informática, possibilitando
aumento da renda para essas
pessoas, além de ajudar a preservar
o meio ambiente. A iniciativa
resulta de uma parceria entre o
Laboratório de Sustentabilidade em
Tecnologia de Informação e
Comunicação (Lassu), da Escola
Politécnica, do Centro de Descarte e
Reuso de Resíduos de Informática
(Cedir), do Centro de Computação
Eletrônica (CCE), e do Instituto
GEA-Ética e Meio Ambiente,
organização não-governamental que
trabalha com reciclagem, coleta
seletiva e formação de cooperativas
de catadores.

Projeto AESabesp de Neutralização de Carbono

Elaborado pela diretoria de Projetos
Socioambientais da AESabesp, este
projeto foi implantado na Fenasan
2010, mas suas ações e propostas
visam difundir o conceito de práticas
sustentáveis, em qualquer ambiente
de trabalho.
Com a perspectiva de oferecer este
programa a outras empresas, eventos,
atividades esportivas e escolares, a
intenção das coordenadoras do
Projeto: a advogada ambientalista e
consultora jurídica da AESabesp,
Vanessa Hasson, e a química e

coordenadora dos Pólos Costa Carvalho
e Centro da AESabesp, Maria Aparecida
Silva de Paula, propuseram uma
mudança de cultura em relação à
preservação do meio ambiente,por meio
dos seguintes tópicos:
- No print: minimização da quantidade
de material impresso e busca de novas
maneiras de divulgação de produtos e
conceitos.
- Uso de transportes públicos: convite
para que os visitantes da Fenasan
usassem as Vans disponibilizadas no
Metrô Tietê e sede da entidade na 13 de
Maio, além de uma parceria com Projeto
Carona Brasil.
- Redução de Resíduos: estimulação do
não fornecimento de materiais
descartáveis, como talheres, pratos,
recipientes ou copos, priorizando,
quando possível, a utilização de
materiais reutilizáveis.
- Reciclagem: segregação dos materiais
recicláveis tais como: madeira, papelão,
plástico, metal e papel com destinação
sustentável do resíduo.
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- Alimentação Sustentável:
degustação com produtos orgânicos,
bem como o oferecimento de opções
saudáveis, sem acúmulo de resíduos
orgânicos, como frutas secas.
- Economia de água:
conscientização em relação ao
desperdício de água.
- Redução do uso de energia:
estimulação do apagamento das
luzes, ao findar do expediente de
trabalho.
O retorno por parte dos expositores /
investidores da Fenasan foi
altamente positivo. A empresa B&F
Dias Indústria e Comércio foi a
grande vencedora de 2010 do Troféu
AESabesp Sustentabilidade. Na fase
conclusiva deste Projeto, serão
aplicados fatores de conversão e de
emissões para os dados das
atividades identificadas para a
compensação ambiental provenientes
das emissões de CO2 e plantadas
mudas de restauro ambiental, no dia
8 de dezembro,no Clube de Campo
do Cantareira.

Diretorias
Diretoria de Projetos Socioambientais Luis Eduardo Pires Regadas

Sucessão na Diretoria de Projetos Socioambientais
Informamos que o Eng. Ivan Norberto Borghi, o primeiro presidente oficial da AESabesp e autor de muitas realizações nesta
Associação, em atendimento a compromissos profissionais fora de São Paulo, repassou o seu cargo de diretor de Projetos
Socioambientais da Oscip - AESabesp ao Eng. Luis Eduardo Pires Regadas, do Núcleo de Gestão Ambiental Leste.
Tanto a AESabesp quanto o próprio Ivan Borghi investiram na tentativa de conciliar suas múltiplas atividades. Porém, não foi
possível compatibilizar as exigências, horários e agendas, fazendo com que ele abdicasse do seu cargo diretivo, no momento,
mas continue a prestar todo o seu apoio a esta entidade, da qual foi um dos seus fundadores.

A importante trajetória
de Ivan na AESabesp

A AESabesp foi uma conquista dos
técnicos da Sabesp gerada numa
Assembléia Geral em 1986, ficando até
1987 sob a presidência provisória do
Eng.Paulo Ferreira.
Contudo, na gestão 1987-1989, já como
entidade definitiva e legalmente
fundamentada, foi presidida por Ivan
Norberto Borghi. E então, com a
formação de 21 conselheiros, começou a
passar por processo de eleição a cada
dois anos e assim permaneceu até 2009,
quando a gestão foi estendida ao caráter
de triênio.
Foi na 1ª gestão de Ivan Borghi, que foi

"1° Dia do Milênio"
contou com o apoio
da AESabesp

A AESabesp, por meio da sua diretoria de
Projetos Socioambientais, apoiou no dia
23 de outubro a Feira de Ciências
Ambientais realizada na Escola Estadual
Carlos Ayres, zona sul da cidade de São
Paulo.

organizado o 1º Jantar de Confraternização,
no badalado restaurante da época, Ponteio
II, a 1ª Homenagem aos Profissionais do
Ano (com os escolhidos Armando Fonzari
Pêra, Paulo Soichi Nogami e Walter Vilela
dos Reis), o 1º Festival Esportivo, realizado
no Ginásio Poliesportivo do Pacaembu;
eventos que até hoje são realizados
tradicionalmente pela AESabesp.
E ainda nessa época, o então presidente,
Ivan Borghi, também enviou uma carta,
datada de 14 de março de 1988, ao
presidente da Sabesp, Gastão César
Bierrenbach, que enfatizava o propósito da
AESabesp ter uma sede própria, na casa
localizada na Rua Treze de Maio, 1642,
local onde a entidade está sediada até hoje.
Como presidente, Ivan fez várias
conquistas, como o envio das primeiras
autorizações de sócios para desconto das
mensalidades em Folha de Pagamento. Mas
sua trajetória na AESabesp perpetuou na
história desta entidade também exercício
dos seguintes cargos: Membro do Conselho
de Ética, nas Gestões 1989 - 1991 e 1991 1993; Conselheiro Fiscal, nas Gestões 1992
- 1995 e 1997 - 1999; Membro do Conselho
Deliberativo, nas Gestões 1995 - 1997 e
2007 - 2009; 1º Secretário, nas Gestões
1999 - 2001 e 2005 - 2007; 1º Tesoureiro,
na Gestão 2001 - 2003; Diretor de
Esportes, na Gestão 2003 - 2005 e Diretor
de Projetos Socioambientais, nas Gestões
2007 - 2009 e 2009 - 2012.

Destinado a jovens estudantes do Ensino
Fundamental II e Ensino Médio, o evento
fez parte do programa "1º Dia do Milênio",
que celebrou o comprometimento da
Sabesp com as ações voluntárias de seus
funcionários realizadas ao longo de 2010,
sempre focadas em atender os oito itens
dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio (ODM,) uma iniciativa do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD).
Durante a Feira de Ciências Ambientais,
foram realizadas várias atividades,
destacando-se a demonstração do ciclo do
saneamento em maquete, unidade móvel,
enfatizando a importância da cloração para
a água potável, além desta, ocorreu a
caminhada ecológica ao longo do córrego
Rio das Pedras, a palestra sobre o programa
Córrego Limpo, a Fábrica de sabão
ecológico, a apresentação da operação catabagulho na represa do Guarapiranga, a
criação de horta escolar e o plantio de
mudas para neutralização de carbono.
Ao final, Elio Souza da Silva, coordenador
do Programa de Voluntariado da MA,
agradeceu o apoio da AESabesp, que
segundo ele, "possibilitou a realização de
um evento marcante e de grande sucesso".
O evento também contou com a
participação da coordenadora dos Pólos
Costa Carvalho e Centro da AESabesp,
Maria Aparecida Silva de Paula, que
representou a entidade.
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Sucessão com
Luis Regadas

Esta diretoria de Projetos
Socioambientais, focada na condição da
Associação Sabesp como OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público), está agora sob a
responsabilidade do Eng. Luis Eduardo
Pires Regadas, graduado em engenharia
civil pela Uninove-SP, com MBA em
Gestão Estratégica Socioambiental em
Infraestrutura pela FIA/USP. Trabalha
na Sabesp desde 1992, onde exerce,
atualmente, o cargo de engenheiro na
Superintendência de Gestão Ambiental TA.

1º Livro estruturado
pela OSCIP AESabesp
Está previsto para sair ainda no ano de
2010, a 1ª edição de 1000 exemplares do
livro 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 das
empresas Convap Engenharia e
Construção S/A., JNS- Engenharia,
Consultoria e Gerenciamento, ABES-SP
(Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária), Cetenco Engenharia S/A.,
Telar Engenharia e Comércio Ltda., e L.A.
Falcão Bauer Centro de Tecnologia de
Controle de Qualidade.
Qualificada como OSCIP (Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público),
desde 2008, a AESabesp tem cumprido a
missão que se prontificou ao assumir
esta condição: 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, recepcionando, dessa
forma, projetos nas áreas cultural, social
e ambiental e os respectivos profissionais
especialistas necessários à execução dos
mesmos.

Diretorias
Diretoria de Marketing Reynaldo Young Ribeiro

Diretoria Secretaria Nizar Qbar

AESabesp sorteou ingressos para o show de
Paul McCartney e outros grandes eventos

A AESabesp, por meio de sua Diretoria de Marketing, conseguiu um par de ingressos
para um dos espetáculos mais esperados, concorridos e naturalmente com bilheteria
esgotada em São Paulo: o show "PAUL Mccartney - Up and Coming Tour 2010". O
concorrido sorteio, no dia 12 de novembro, contemplou a associada Célia Maria de
Arruda Castro.
Outra campanha de marketing que fez muito sucesso entre os associados foi o sorteio de
10 pares de ingressos para o 26º Salão Internacional do Automóvel, realizado de 03 e 07
de novembro, no Centro de Convenções Anhembi, em São Paulo. Os associados
contemplados foram Ana Paula de Oliveira, Cláudia Stefani, Dinamar Donizzeti Silva,
Dival Siqueira Filho, Fabiana Rorato de Lacerda Prado, Jonatas Isidoro da Silva, José
Eduardo Villar Nassar, Paulo Alberto Ferreira Gonçalves, Ricardo Batista dos Santos e
Wagner Pareira de Mendonça. Bons espetáculos teatrais como “Sinatra - O Homem e a
Música” e as badaladas Programações Musicais do Bourbon Street Music Club também
foram oferecidas em condições promocionais.

AESabesp na Feiplar Composites & Feipur 2010
A AESabesp esteve com estande na
importante feira de materiais composites,
poliuretano e plásticos de engenharia das
Américas, a Feiplar Composites & Feipur
2010, que reuniu em São Paulo algumas
das mais inovadoras tecnologias em
materiais existentes no mercado brasileiro e
mundial. A feira foi realizada no período de
10 a 12 de novembro, no Pavilhão Verde do
Expo Center Norte, em São Paulo, SP.

Revista Saneas em circulação
Já está à
disposição
em versões
impressa e
on line, no
site da
AESabesp, a
edição de
ago.set.out.
de 2010, da
Revista
Saneas, com
cobertura
completa dos
três dias do
XXI
Encontro
Técnico
AESabesp Fenasan 2010 - o maior evento do setor
de saneamento na América Latina.
Uma cobertura completa e os
desdobramentos desse grande evento
podem ser vistos e avaliados, como:
-A performance dos investidores/
expositores na Feira;
-As opiniões de experts do mercado de

saneamento ambiental;
-A entrega do Prêmio AESabesp para os
destaques de 2010;
-As políticas públicas para a otimização do
saneamento discutidas nas mesas redondas
do Congresso;
-Os conceitos discutidos nas palestras
técnicas;
-As grandes inovações tecnológicas,
-A opinião do público qualificado que visitou
o evento;
-O grau de atendimento das empresas
expositoras ao setor;
-As ações ambientais voltadas à
sustentabilidade;
-O alto retorno da mídia nacional e
internacional para este evento;
-Os novos rumos que a AESabesp dará ao
evento para 2011, mediante a superação
muito além das expectativas na edição de
2010.
Quem participou da Fenasan deve ler esta
edição especial e quem não participou
também, para ficar animado a participar do
evento de 2011, programado para os dias
1,2 e 3 de agosto, no Pavilhão Branco do
Expo Center Norte, com uma área de
exposição 50% maior do que em 2010.
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Pesquisa de Satisfação

Vários associados participaram da Pesquisa
de Satisfação dos Associados AESabesp
2010, para a melhoria contínua das
atividades desenvolvidas pela entidade.
E entre os participantes foi sorteado um
Notebook, cujo contemplado foi Amir
Chadi, na foto recebendo o prêmio do
diretor secretário Nizar Qbar.

Diretoria Técnica - Walter Antonio Orsatti

Momentos de Tecnologia
em Lins
No dia 20 de outubro, foi realizado, na
Unidade de Negócio Baixo Tietê da Sabesp
RT, mais um Momento de Tecnologia
AESabesp, apresentado pela GE.
A palestra “Intelligent Water: Novas
Tendências e Benefícios da Automação
Aplicadas ao Saneamento” foi proferida
pelos profissionais Christin Vieira (Eng.de
Aplicação) e Paulo Pironti (Gerente de
Vendas), que abordaram os seguintes
temas: Desafio do Setor de Saneamento,
Respostas aos Desafios, Proficy: a
Plataforma de Automação do CCO Digital,
Abalisador e Sensores Virtuais”.

Diretoria Cultural - Olavo Alberto Prates Sachs

Mestrado Profissional em
Gestão Internacional
de Negócios
Associados AESabesp têm 10% de desconto
nas mensalidades do Programa de
Mestrado Profissional em Gestão
Internacional de Negócios, oferecido pela
“School of International Business and
Entrepreneurship (SIBE) da Steinbeis
University”, Alemanha, em parceria com o
Instituto Mauá de Tecnologia (IMT).
Esta será a segunda turma deste curso,
que conta com o apoio de empresas como
Siemens, Continental, Sabesp, AmstedMaxion, Phoenix Contact, Aumund,
Trumpf, entre outras, e se aplica
principalmente para profissionais com
formação técnica que pretendem
desenvolver suas competências e
habilidades pessoais e profissionais nas
áreas de planejamento e de gestão.
Este programa integra o conceito dual de
ensino alemão, compreende viagem de 3
semanas à Alemanha e oferece dupla
diplomação: MBA brasileiro e Mestrado
válido em toda União Européia.
Informações pelo link www.steinbeissibe.com.br ou tel.: +55 (12) 3126 4322 +55
(12) 9101 4193 (Diego Nascimento)
Contemplado com curso:
Associado sorteado para o Curso Liderança:
Técnicas e Práticas de Gestão de Pessoas:
Geraldo do Nascimento Junior.

Diretorias
Diretoria Social - Viviana Aquino Borges

Diretoria de Pólos - Helieder Rosa Zanelli

Baile de Aniversário da AESabesp, em Franca
No dia 24 de setembro, numa iniciativa pioneira da gestão
2009-2012, a AESabesp comemorou o seu aniversário de
24 anos, com um grande baile em Franca. Esta cidade foi
escolhida durante o Planejamento Estratégico Situacional
2010, no qual o nosso diretor de Pólos, Helieder Rosa
Zanelli, sugeriu a valorização dos Pólos Regionais, com a
realização de grandes eventos da entidade.
Tal iniciativa deu muito certo em sua primeira realização,
pois cerca de 140 pessoas, recepcionadas pelo nosso
presidente, Hiroshi Ietsugu, pela nossa diretora social,
Viviana de Aquino Borges, e pelo Pólo de Franca, sob o
comando de Antonio Carlos Gianotti, prestigiaram este
evento, realizado no elegante Buffet Coliseu.
A título de incentivo, a AESabesp custeou a diária dos
associados que não moram em Franca, no Hotel Shelton
Inn, ofereceu transporte gratuito de São Paulo para o hotel
e a cortesia de um convite para acompanhante aos
participantes que se associaram durante o período de 20 de
agosto a 13 de setembro. Estas facilidades motivaram as
presenças dos associados de São Paulo. Todos fizeram uma
avaliação muito positiva tanto do Baile, quanto do coquetel,

fazendo desta festa um grande momento de alegria e
confraternização.
Entre os participantes, destacaram-se as presenças do
superintendente da Unidades de Negócios Pardo e Grande da
Sabesp, João Baptista Comparini, que também foi presidente da
AESabesp na gestão 2001-2003; do vereador Rui Engracia
Garcia Caluz, representando o presidente da Câmara Municipal
de Franca; o vice-presidente da AERF, Odair D. Oliveira; o
presidente da delegacia regional do SEESP Franca, José Kochi e
ex-presidente da AESabesp, na gestão 1995-1997, José
Everaldo Vanzo.
Em meio à festa, foi sorteado um aparelho GPS fornecido pela
Cecres de Franca. O ganhador foi o associado Gilson M.
Rodrigues do Reis.
No dia seguinte ao baile, os visitantes ainda foram levados ao
tradicional Shopping do Calçado de Franca e almoçaram na
Fazenda Jaborandi, no encerramento da Cavalgada em
Comemoração ao Dia da Árvore. Só então retornaram para São
Paulo, chegando no sábado à noite, com a lembrança de terem
vivido mais um grande momento oferecido pela AESabesp.

Personalidades da esfera política e social de
Franca presentes à festa

Grupo animado de participantes da região

Nas mesas também a animação era geral

O ganhador do GPS, Gilson dos Reis, entre
Hiroshi e Comparini.

Na pista, boa música e adereços coloridos

Equipe da MS, de São Paulo, levou o seu
prestígio à festa.

Os diretores Choji Ohara, Helieder Rosa e
Viviana Borges.

Diretoria reunida na hora dos parabéns.

No dia seguinte, o passeio à Fazenda
Jaborandi
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Diretorias
Diretoria Técnica - Walter Antonio Orsatti

Diretoria Cultural - Olavo Alberto Prates Sachs

Expositores/investidores qualificam bem a Fenasan em pesquisa de satisfação
Na manhã do dia 23 de setembro, foi realizado um café da manhã
na sede da AESabesp, para a apresentação da pesquisa de
satisfação realizada com os expositores da Fenasan 2010. O
evento reuniu tradicionais e novos investidores (expositores)
interessados em participar da próxima 22ª Fenasan, que será
realizada nos dias 01, 02 e 03 de agosto, no Pavilhão Branco do
Expo Center Norte, cuja reserva de espaço já atinge 72% da área
disponível. Entre os presentes destacamos os representantes das
empresas Amanco, Atlas Copco, Centroprojekt, Digitrol, Enasa
Engenharia, GE Intelligent Plataforms, Huesker e Tigre Tubos e
Conexões.
Na ocasião, o presidente da AESabesp, Hiroshi Ietsugu, saudou os
presentes e o diretor de marketing, Reynaldo Young Ribeiro,
enfatizou a importância da pesquisa, que foi explanada pelo
gerente de marketing, Paulo Oliveira. Também marcaram
presenças no local, o diretor cultural, Olavo Alberto Prates Sachs,
e o diretor secretário, Nizar Qbar. Com base nas respostas dos
participantes da Fenasan que responderam a pesquisa, composta
por critérios de avaliação de regular, bom e ótimo para vários
aspectos, envolvendo local, montagem, infra-estrutura,

O presidente da AESabesp Hiroshi Ietsugu
abordou as perspectivas de 2011.

atendimento, distribuição, segurança, distribuição de estandes, público
visitante, prospecção de negócios, divulgação na mídia e demais
aspectos pertinentes à realização do evento, chegou-se a um grau
percentual de satisfação de 3% regular, 51% bom e 46% ótimo.
Na oportunidade, também foi feito um sorteio de um Vale Viagem da
CVC, no valor de R$ 1.000,00, entre os participantes, contemplando
Luciana Mitiko Tamada, da Enasa Engenharia e Comércio.
Prospecção para a Fenasan 2011
Devido ao expressivo crescimento da Feira notadamente verificado na
edição de 2010, a Fenasan 2011, a ser realizada nos dias 1,2 e 3 de
agosto, terá sua área de exposição ampliada em 50%, uma vez que
sairá dos 8.000m² do Pavilhão Amarelo, para os 12.000m² do
Pavilhão Branco do Expo Center Norte.
Pelo interesse dos expositores/ investidores, previamente demonstrado
na Fenasan 2010, a 22ª edição deste evento, em 2011, é a mais
promissora possível, pois pelos índices atuais, já estão reservados 72%
da sua área. No site www.fenasan.com.br estão todos os nomes das
empresas e entidades do setor que já confirmaram presenças no
evento, bem como a planta da Feira.

O diretor de marketing Reynaldo Young premiou
Luciana Tamada, da Enasa.

O gerente de marketing Paulo Oliveira
apresentou os resultados da pesquisa.

