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Um sério compromisso com a sustentabilidade

A OSCIP AESabesp concluiu seu projeto Neutralização de Carbono, com metodologia própria,
aplicado no Encontro Técnico e Fenasan 2010.
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Temos um compromisso com o futuro!

Vamos acreditar!
Gradativamente a conscientização ambiental
vai tomando corpo e mesmo havendo
boicotes, de diversos segmentos da
sociedade, ela está crescendo!
A AESabesp, já há alguns anos, tem
buscado firmar-se pioneiramente nessa luta
e, usando a força da imagem da Fenasan,
desenvolveu o seu Projeto de Neutralização
de Carbono, que já aufere dividendos
decorrentes do sucesso dessa empreitada.
As ações desenvolvidas dentro desse Projeto,
de acordo com as inovações propostas pela
diretoria de projetos socioambientais, tem
como desafios maiores a sensibilização e
conscientização dos participantes para a
importância de se promover ações
ambientalmente corretas e envolver a
sociedade na luta para a preservação do
planeta.
Este compromisso a AESabesp tem adotado
desde 2007, iniciado com restauro florestal
buscando promover a neutralização das
emissões de gases de efeito estufa(GEE) e,
em 2010, promoveu a inovação desse
projeto, ampliando as suas ações,
implantando na edição de 2010 da Fenasan
o incentivo à utilização do transporte
coletivo ou carona solidária, utilização de
materiais sustentáveis nos estandes,
separação de lixo, menor produção de
resíduos, entre outros.
O sucesso não vem sozinho!
A condução consciente e madura dos
colaboradores da diretoria de projetos
socioambientais e o comprometimento de
toda a direção confirmam a vocação da
nossa entidade para cumprir, de forma
firme, o propósito da Missão e Visão
consolidado para esta gestão.
Estas realizações, mesmo que em
continuidade das gestões anteriores, foram
cuidadosamente repensadas e rediscutidas
no nosso Planejamento Estratégico, onde os

resultados atingidos neste primeiro ano de
gestão simplesmente ratificaram a
competência e a credibilidade da nossa
entidade.
No nosso último Workshop, em clima
agradável e salutar, realizado nas
dependências do EZ Aclimação Hotel,
avaliamos os dados de 2010 e tivemos a
alegria de constatar que obtivemos
resultados invejáveis a qualquer empresa.
Afinal de contas, perseguir e atingir as
metas estipuladas em um planejamento
estratégico, com um corpo de diretores
totalmente voluntários, superando índices
ambiciosos, confirma o comprometimento e
compromisso individual e coletivo de
ampliar os horizontes da nossa entidade
para levar o conhecimento, a experiência, a
técnica e a tecnologia do saneamento
ambiental, contribuindo efetivamente para
melhorar a qualidade de vida em todos os
rincões deste Brasil afora!
A AESabesp tem divulgado, nesses 24 anos
de existência, a importância e a excelência
da capacidade técnica e competência dos
profissionais da Sabesp. E esse quadro
garante o sucesso e a continuidade sempre
crescente da nossa entidade.
Naturalmente, temos a convicção que essa
jornada também tem uma vinculação forte
com a Sabesp. E nesse contexto, contamos
com o apoio da nossa diretora presidente
Dilma Seli Pena, que em seu primeiro
encontro com os representantes do Fórum
das Entidades da Sabesp, expressou
afinidade com todas as entidades e firme
propósito de buscar soluções para os
pleitos reclamados por todos os
empregados.
Temos que acreditar!
Vamos acreditar!

Hiroshi Ietsugu
Presidente da AESabesp

Canal Aberto

20 Anos de Sabesprev
Em cerimônia realizada no Espaço Vida, da
Sabesp, no Complexo Ponte Pequena, no dia 18
de fevereiro, a Sabesprev comemorou os seus
20anos de existência. O presidente da AESabesp,
Hiroshi Ietsugu, marcou presença nesse evento.
No dia 20 de fevereiro de 1991, as atividades
operacionais da Sabesprev foram oficialmente
iniciadas, com a implantação do Plano de
Suplementação de Aposentadoria, na modalidade
Benefício Definido, que oferecia aos participantes
um suplemento ao benefício do Instituto Nacional
de Seguridade Social (INSS). Com o passar dos
anos, o campo de atuação da entidade cresceu,
com a implantação de novos produtos e serviços
como: plano de autogestão em saúde (1993),
assistência odontológica (1996), empréstimo
pessoal (1997) e plano de reforço previdenciário
(1999). Atualmente, se encontra em discussão
com o Fórum das Entidades da Sabesp, que
defende o saldamento do seu déficit pela Sabesp e
a proposta de mudança no Plano Previdenciário.
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Abraman promove o 1º Seminário
Internacional de Manutenção
Nos dias 29 e 30 de junho, a Associação
Brasileira de Manutenção (Abraman) promoverá o
1º Seminário Internacional de Manutenção, no
Centro de Convenções Espaço APAS, no Alto da
Lapa, em São Paulo, realização que trará ao
Brasil alguns dos principais nomes de referência
para o segmento.
Com o tema “Atitudes em Manutenção”, o evento
já conta com a confirmação de congressistas de
primeira linha, vindos da Austrália, África do Sul,
Canadá, USA, França, além dos radicados no
Brasil. A organização desse Seminário está sob a
responsabilidade da Filial V da Abraman, cujo
diretor é o nosso associado, Célio Cunha de
Almeida Prado, que também é engenheiro da
Superintendência de Manutenção da Sabesp.
Censo para engenheiros
A Secretaria de Comércio e Serviços (SCS)
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC) pretende iniciar, no
mês de junho, um censo para medir a oferta de
profissionais de engenharia no país. Com o
resultado do levantamento, a ideia é criar um
banco de informações que permitirá às empresas
saber onde buscar engenheiros para as grandes
obras de infraestrutura e do pré-sal previstas
para os próximos anos.
O censo será feito com a participação do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (Confea) e dos conselhos regionais. No
censo, os engenheiros darão informações como
instituição de graduação, o ano de formatura, o
tempo de experiência em exercício na área e a
disponibilidade para voltar a atuar como
engenheiro se estiver atuando fora da profissão.

Acontece
Foto: Gabriel Goes

Em janeiro, Dilma Pena foi nomeada presidente da Sabesp
Na nova composição da Sabesp, houve substituição na diretoria de
Sistemas Regionais, antes liderada por Umberto Cidade Semeghini
e agora é pelo engenheiro Luiz Paulo de Almeida Neto, que era
superintendente da Unidade Baixo Tietê e Grande, da Sabesp.
Esta superintendência ficou sob o comando do engenheiro Antonio
Rodrigues da Grela Filho. Em fevereiro, a diretoria de Gestão
Corporativa, cujo titular era Marcio Abud, ficou sob a
responsabilidade do economista Manuelito Pereira Magalhães
Junior.
Antes mesmo de se tornar uma
nomeação oficializada pelo Governo do
estado de São Paulo, no dia 17 de
janeiro, o então presidente da Sabesp,
Gesner Oliveira, anunciou em seu
“twitter” que deixaria o comando da
empresa e transmitiria o cargo a Dilma
Seli Pena, ex-secretária estadual de
Saneamento e Energia. A confirmação
da veracidade da notícia foi dada pelo
próprio governador, Geraldo Alckmin,
no dia seguinte, que a qualificou como
uma “grande gestora”.
Dez dias depois, em cerimônia realizada
na quinta-feira, 27 de janeiro, no
Auditório Pudim, no Complexo
Pinheiros da Sabesp, que abriga a
presidência e as diretorias da
Companhia, foi efetuada a transmissão
oficial do cargo de diretor-presidente da
Sabesp, de Gesner Oliveira para Dilma
Seli Pena.
Os ex-governadores José Serra e Alberto
Goldman marcaram suas presenças
nessa posse, bem como o secretário de
Saneamento e Recursos Hídricos,
Edson Giriboni, titulares de secretarias
do governo Alckmin, diversos prefeitos
de municípios operados pela Sabesp no

estado de São Paulo e líderes de entidades
representativas da empresa. Na ocasião, a
AESabesp foi representada pelo seu
presidente, Hiroshi Ietsugu.
A cerimônia foi aberta pelo então
presidente, Gesner Oliveira, que fez uma
exposição resumida dos pontos que ele
considerou como os mais importantes de
sua gestão, iniciada em 2007.
Ao transmitir o cargo para a nova
presidente, ele sugeriu algumas metas
para a nova gestão, como: - Propiciar
condições para que Sabesp faça parte do
ranking das dez melhores empresas para
se trabalhar; - Adesão ao novo plano da
Sabesprev; - Participação da Companhia
em programas de fontes potenciais de
energia, como o lodo.
Em seu primeiro discurso como a nova
presidente da Sabesp, Dilma Pena,
afirmou que os desafios atuais são maiores
do que tinha como secretária de estado.
Destacou também a importância da
continuidade dos projetos e programas da
Empresa, confirmando que esta também é
a vontade do governador Geraldo Alckmin.
Na sequência, Dilma Pena ainda confirmou

a manutenção do quadro diretivo da
Sabesp, com exceção do diretor de
Sistemas Regionais, Umberto Cidade
Semeghini, que foi substituído pelo Eng.
Luiz Paulo de Almeida Neto, que até
aquele momento era superintendente da
Unidade Baixo Tietê e Grande, da
Sabesp.
Contudo, em fevereiro, mais um diretor,
Marcio Abud, foi substituído na
diretoria de Gestão Corporativa, que hoje
tem como titular o economista e exsecretário Municipal de Planejamento de
São Paulo (2007-2009), Manuelito
Pereira Magalhães Junior.
Já a superintendência da Sabesp
Unidade Baixo Tietê e Grande, com sede
em Lins e administração estendida às
Divisionais de Jales, Fernandópolis,
Novo Horizonte e Monte Alto, ficou sob o
comando do engenheiro Antonio
Rodrigues da Grela Filho, popularmente
conhecido em toda a Sabesp, como
“Dalua”. Associado da AESabesp e
colaborador assíduo da Revista Saneas,
com apreciados artigos técnicos, Dalua
era gerente divisional da Sabesp em
Jales.

Dilma concorda com a busca de política justa de cargos e salários
Após encerrar o seu pronunciamento e
ser saudada em discurso pelo secretário
de Saneamento e Recursos Hídricos,
Edson Giriboni, Dilma Pena recebeu os
cumprimentos dos presentes à
cerimônia e atendeu os jornalistas
presentes, em uma reunião coletiva de
imprensa.
As questões mais abordadas nesta
coletiva foram voltadas aos
investimentos em programas de
abastecimento de água e esgotamento
sanitário e aos critérios que devem ser
adotados para abertura de represas,
devido à abertura das comportas da

Represa Paiva Castro , que ilhou o
município de Franco da Rocha, dias antes
da sua posse.
Como veículo representante de entidade
formada por empregados da Sabesp,
perguntamos à nova presidente se existia
algum novo plano de RH, de cargos e
salários. Dilma Pena assegurou, em
resposta, que esta é uma preocupação da
empresa, que reconhece a mobilização das
entidades em buscar uma política justa de
cargos e salários e para tanto já existe um
plano aprovado.
Na oportunidade, ainda perguntamos
sobre o seu posicionamento em relação à

questão previdenciária da empresa. Em
resposta, a presidente afirmou que “a
situação da Sabesprev é um fato muito
importante, cujo desenrolar está sendo
visto junto ao govenador Alckmin”.
No decorrer de sua gestão, alcançaram
projeção ações de renovação de
contratos com municípios abastecidos
pela Sabesp, a convocação de 487
concursados para atuarem na Empresa
em 2011 e enfrentamento de problemas
como a inundação da estação do Vale do
Paraíba.

Entidades
Entidades da Sabesp levam reivindicações ao secretário de Saneamento e Recursos Hídricos.

No dia 23 de fevereiro, o secretário estadual de Saneamento e
Recursos Hídricos, Eng. Edson Giriboni, recebeu em seu
gabinete os representantes de associações e sindicatos que
formam o Fórum das Entidades da Sabesp, integrado pela

AESabesp, Associação Sabesp, Sintaema, Sintius, ADM, APU,
AAPS , Sindicato dos Engenheiros (SEESP) e Sindicato dos
Advogados . A AESabesp foi representada pelo seu presidente,
Hiroshi Ietsugu.
Na ocasião, as lideranças das entidades entregaram ao secretário
uma carta, na qual o Fórum solicita a reabertura das negociações
para os principais tópicos que, hoje, afligem os empregados da
Sabesp.
Dentro desse contexto, foram elencados quatro itens, sugeridos
pelo Fórum como as mais urgentes: a questão da dívida do plano
de previdência da Sabesprev, a implantação de um plano de
cargos e salários, a situação dos empregados do pós 88 e as
demissões pelo TAC e DED dos aposentados.
Para todos os itens abordados, o secretário Giriboni demonstrou
real interesse em buscar uma solução. Todos os integrantes do
Fórum ficaram bastante satisfeitos e otimistas com o
posicionamento do atual líder estadual do setor em relação à
minimização dos pontos críticos da Sabesp.
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Diretorias
Diretoria de Projetos Socioambientais - Luis Eduardo Pires Regadas

Um sério compromisso com a sustentabilidade OSCIP AESabesp
conclui seu projeto próprio de Neutralização de Carbono
Em sintonia com uma preocupação mundial e uma consciência
ambiental prevalente no séc. XXI, a Associação dos Engenheiros da
Sabesp, desenvolveu o seu projeto de Neutralização de Carbono, com
metodologia própria, iniciado no Encontro Técnico - Fenasan 2010 e
que agora é utilizado em seus demais eventos e também está
disponibilizado para todos os organismos interessados em promover
ações ambientalmente corretas e compromissadas com a preservação
do Planeta.
Desde o Encontro Técnico e a Fenasan - Feira Nacional de
Saneamento e Meio Ambiente de 2007, a AESabesp adota
mecanismos que promovem a neutralização das emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE), através do restauro florestal.
Trata-se de uma compensação necessária, pois nesses
grandes eventos anuais, promovidos há 21 anos pela
entidade, se verifica o trânsito de mais de 10 mil pessoas
entre congressistas, palestrantes e visitantes e centenas de
estandes construídos.
Contudo, em 2010, a OSCIP AESabesp decidiu inovar nesse
processo de compensação das emissões, adotando uma

impacto pela conscientização e sensibilização dos
participantes para o uso do transporte coletivo ou da carona
solidária; menor produção de resíduos; separação de lixo; uso
de materiais sustentáveis nos estandes, dentre outros.

O engajamento dos participantes foi surpreendente,
especialmente em relação às empresas expositoras. A B&F
Dias (ganhadora do troféu Destaque AESabesp
Sustentabilidade), que atendeu a todos os requisitos
sugeridos na metodologia, ainda inovou na produção de
energia elétrica a partir das calorias de seus visitantes que
eram convidados a pedalar na bicicleta instalada no seu
metodologia mais ampla e detalhada, desenvolvida pela sua
Diretoria de Projetos Socioambientais, através de suas
colaboradoras Maria Aparecida de Paula Santos
(coordenadora do Polos AESabesp Costa Carvalho e Centro) e
Vanessa Hasson de Oliveira (consultora jurídica da
AESabesp).
A sua estréia foi na realização do maior evento do setor na
América Latina: a Fenasan 2010, nos dias 10, 11 e 12 de
agosto, no Expo Center Norte. E em virtude do alcance de
bons resultados, a AESabesp também está adotando a sua

estande.
A empresa Otek-Amitech (ganhadora do troféu Melhor
Estande) construiu quase todo o estande com material
sustentável, destinando-o, ao final do evento, à uma
associação comunitária. Da mesma forma, os outros dois
expositores ganhadores do troféu “Melhor estande”, Amanco
Brasil e ITT Water assumiram a questão da preservação
ambiental como grandes bandeiras de sua empresa.
Terminada toda a movimentação com a desmontagem dos
estandes, foi contabilizada a emissão dos gases, priorizandose a questão do uso do transporte, cujas informações foram
obtidas a partir de um questionário distribuído aos visitantes.
Passados os primeiros temporais nos dias 07 e 21/02/2011,
a AESabesp, em parceria com a Superintendência Unidade de
Negócio de Produção de Água da Metropolitana MA, finalizou
o projeto com o plantio de 153 mudas de espécies nativas da

aplicação em outros eventos,como o recente Interpolos, em
Caraguatatuba.
Neste projeto socioambiental, mais do que a simples
compensação por meio de plantios, foram executadas
diversas ações transversais, visando a minimização do
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mata atlântica, numa área conhecida como “Fumaça” às
margens da Represa Paiva Castro em Área de Preservação
Permanente (APP), que está localizada na Estrada Santa Inês,
Km 23, no município de Mairiporã.
O projeto ainda contou com ampla participação de vários
atores sociais com destaque à Recanta - Rede de Cooperação
da Cantareira, coordenada pelo Instituto Ideas que junto à
Fundação Stickel mobilizou a comunidade do bairro da
Brasilândia para contribuição no evento.
Para a escolha das espécies, levou-se em consideração o
bioma da região, com prioridade para espécies atrativas de
fauna e conforme sua função ecológica, das classes
sucessionais tais como: araçá, jerivá, cambuí, canafístula,
ingá-do-brejo, copaíba, angico, guassatonga, entre outras,
totalizando cerca de 31 espécies.
O projeto “Neutralização de Carbono AESabesp” pode e deve
ser replicado à outros eventos de natureza similar à Fenasan
e Encontro Técnico. As atividades para 2011 vão se iniciar em
breve com o lançamento do concurso para eleição de um novo
nome para o projeto que possa expressar mais
verdadeiramente a extensão e profundidade de sua
metodologia.
Para a Fenasan 2011 a metodologia será ainda mais

Sustentável” muito mais competitivo.
O relatório completo deste Projeto de Neutralização de
Carbono da AESabesp pode ser acessado nos sites
www.fenasan.com.br e www.aesabesp.org.br .

Equipe do Plantio, da esquerda para a direita: Valdir
Gonçalves dos Santos-MA, Alexandre Narusevicius-MA, Luis
Eduardo Pires Regadas-Diretor de Projetos SocioambientaisAESabesp, Maria Aparecida S. Paula Santos-Coordenadora do
Projeto, Kátia Nascimento -AESabesp, Vanessa HassonCoordenadora do Projeto, Alessandra Buke -AESabesp,
Maurício Alexandre Mennella-MA.

aprimorada, com a certeza de uma maior e mais expressiva
participação dos expositores, especialmente na utilização dos
materiais e insumos utilizados na construção do estande e
durante a exposição, tornando o prêmio “Estande

"Uma história visual da construção do Sistema Cantareira”
AESabesp é recebida na SMA

Este é o nome do livro de autoria dos nossos associados Luiz
Almada de Alencar Barros e Nicola Paciléo Netto, que é um projeto
realizado pela OSCIP AESabesp, devidamente concluído.
Foram impressos 1000 exemplares dessa obra, já distribuídos aos
seus patrocinadores na primeira semana de janeiro. São eles:
Convap Engenharia e Construção S.A.; JNS Engenharia Cons. e
Gerenciamento Ltda; ABES - Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental; Cetenco Engenharia S.A.; Telar Engenharia
e Comércio Ltda. E L.A. Falcão Bauer - Centro Tecnológico de
Controle de Qualidade.
A Diretoria de Projetos Socioambientais da AESabesp ainda
informa que fará um sorteio de 03 livros para os seus associados.
E que também está à disposição para atender os interesses dos
associados, sejam pessoas físicas ou jurídicas, e investir em seus
trabalhos e projetos. Contatos nesse sentido podem ser feitos pelo
e-mail: projetossocioambientais@aesabesp.org.br ou através do
site www.aesabesp.org.br.
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Com o intuito de conhecer as propostas da sociedade civil
organizada para região da Cantareira, no sábado dia 12 de
fevereiro, o novo Secretário de Meio Ambiente Bruno Covas
recebeu, em seu gabinete, o nosso diretor de Projetos
Socioambientais, Luis Eduardo Pires Regadas, além dos
representantes do IDEAS (Instituto de Empreendedores
Ambientais e Sociais), Ivini Ferraz, e da Associação Sabesp, Pérsio
Faulim de Menezes, na qualidade de membros do Conselho Gestor
da RECANTA (Rede de Cooperação da Cantareira).
Na oportunidade, também foram apresentados os projetos que vem
sendo desenvolvidos pela AESabesp, tais como "Neutralização de
Carbono" e a realização da Fenasan, em caráter simultâneo com os
Encontros Técnicos da AESabesp, com realização anual no Expo
Center Norte. O secretário inclusive solicitou que lhe fosse
encaminhado maiores informações sobre esse grande evento.
Bruno Covas declarou que "a Cantareira é o grande tesouro da
cidade" e quando questionado sobre a eminência da construção do
Rodoanel Mário Covas, demonstrou grande preocupação de que a
obra tenha "um caráter verde e que sejam implementadas as
devidas medidas compensatórias e mitigatórias"..

Diretorias
Diretoria de Polos Helieder Rosa Zanelli

Está próximo o 11º Encontro Estadual de Saneamento Ambiental de Lins
grandes fabricantes e prestadores de serviços para o saneamento
ambiental.
Esse evento ratifica um trabalho contínuo deste Pólo, que além de
destacar o que há de mais moderno em termos tecnológicos também
investe na criação de oportunidades comerciais para seus
apoiadores, expositores e patrocinadores, na apresentação de
produtos e serviços do setor. A organização afirma que “mesmo
resistindo às intempéries mercadológicas, esta realização é de
importância fundamental para os profissionais e empresas de
saneamento, principalmente as atuantes na região centro oeste do
País”.
Dessa forma, além dos organismos voltados especificamente ao
saneamento, como AESabesp, DAAE's, SAAE's , lá também estarão
em evidência grandes empresas de vários segmentos
complementares, tais como frigoríficos, usinas de açúcar e álcool,
usinas de biodiesel, entre outras.
O evento será realizado no Hotel Blue Tree Resorts e está sendo
organizado pela Technical Fairs, que se coloca à disposição para
viabilizar a participação das empresas como apoiadoras/expositoras,
neste Encontro que se consolida como o melhor e o mais estruturado
evento regional de Saneamento e Meio Ambiente.
Contatos: 011 - 3963-0144 / 3963-0145 / 4607-9259 technicalfairs@technicalfairs.com br

Na edição de 2010 houve uma expressiva visitação dos profissionais
do setor

Nos dias 14 e 15 de junho de 2011, será realizado o 11º Encontro
Estadual de Saneamento Ambiental de Lins, promovido pela
AESabesp Pólo Lins, coordenado pelo Eng. Marco Aurélio Saraiva
Chackur. Paralelamente também será realizada uma Exposição de
Materiais e Equipamentos para Saneamento, com as presenças de

Diretoria de Marketing Reynaldo Young Ribeiro

AESabesp sorteará ingressos
para o show do U2

AESabesp leva associados
ao Carnaval de São Paulo

AESabesp está com
novos convênios em 2011

A AESabesp, por meio de sua diretoria de
marketing, sorteará para um par de
ingressos para um dos mais concorridos
espetáculos internacionais da atual
temporada: "U2 no Brasil - Show da Turnê
360°", no show do dia 13 de abril, no setor:
cadeira cativa superior. A banda se
apresentará em São Paulo, no Estádio do
Morumbi, em 9, 10 e 13 de abril, e os
ingressos estão esgotados.
O sorteio será realizado no dia 30 de março,
às 11h00, com a divulgação do sorteado
após a conferência dos dados. A entidade
pede aos interessados que se inscrevam
respondendo ao e-mail enviado com esta
promoção, com os seguintes dados: nome
completo, unidade, telefone e e-mail, e
também comunica que sua responsabilidade
não abrange as eventuais despesas com
transporte e hospedagem.
O U2 é uma das bandas de rock mais
respeitadas do mundo, formada em Dublin,
na Irlanda, em 1976. O grupo é composto
por Bono (vocalista e guitarrista, também
conhecido por Bono Vox), The Edge
(guitarrista, pianista e backing vocal); Adam
Clayton (baixista); Larry Mullen Jr.
(baterista e percussionista). Além da
empreitada musical, eles são também
conhecidos pela participação ativa em
causas políticas e humanitárias, em especial
o líder da banda, Bono. Ele tem participado
ativamente em várias campanhas e apelado
a líderes do mundo inteiro a fim de obter
apoio na sua luta contra a fome, sobretudo
nos países mais pobres.

A AESabesp, por meio de sua diretoria de
marketing, sorteou ingressos para o Desfile
das Escolas de Samba - Grupo Especial no
Carnaval de São Paulo 2011. Os contemplados
foram Silvio Leifert , superintendente da TE,
que a nosso pedido gentilmente enviou esta
foto, ao lado de sua esposa Gabriela, no desfile
de sexta-feira, dia 4, além de João de Jesus
Rocha (MNMR), Pedro Evaldo Belli (RFFF 7) e
Francisco José Pugliese Ribeiro ( MCMP).

Os novos convênios firmados pela
AESabesp, em 2011, valorizam ainda mais o
bem-estar, a saúde e o constante
aprimoramento profissional dos seus
associados.
Destacamos a entrada de duas
diferenciadas academias: a “Beta”, voltada a
um atendimento personalizado, de acordo
com as necessidades do seu público, e a
mais badalada do momento, a “Ecofit”, cujo
diferencial é o seu foco em qualidade de vida
e diversão sustentável.
De olho na forte expansão dos mercados
latinos, o melhor curso do idioma espanhol,
ministrado pelo Instituto Cervantes,
também está sendo oferecido com
facilidades aos nossos associados.
E para uma visão apurada do mundo, vale
uma visita às Óticas Metrópole, onde o
associado encontrará bom atendimento e
produtos de qualidade.
Conheça também a mais inovadora
prestação de serviços na área de saúde, a
TELEHELP, que se prontifica a fazer
atendimentos emergenciais para quem mora
ou fica sozinho em casa, de uma maneira
única e eficaz.
Para você ter um conhecimento mais
abrangente de todos os nossos Convênios,
acesse o site da AESabesp
(www.aesabesp.org.br ), clique em
Convênios, na coluna à direita da home do
site, selecione as categorias de busca e fique
por dentro de tudo que está ao seu alcance,
com descontos e promoções especiais.

Passeio enogastronômico-cultural

Apoiado pela AESabesp, no domingo de 30 de
janeiro, foi realizado o Encontro “Vinho |
Sabores | Cheiros e Cores”, promovido pela
conceituada enóloga e associada de nossa
OSCIP, Paola Pedron, cujo ponto alto foi uma
degustação de vinhos e frutas exóticas no
estabelecimento "Casa da Moça", no histórico
Mercado Municipal de São Paulo.
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Diretorias
Presidência Hiroshi Ietsugu

Workshop do Planejamento Estratégico AESabesp

No sábado de 12 de fevereiro, a convite do
presidente da AESabesp, Hiroshi Ietsugu,
diretores e coordenadores da Associação
participaram de um dia inteiro de
atividades no Workshop do Planejamento
Estratégico AESabesp / Gestão 20092012, iniciado pela entidade em março de
2010. O evento foi realizado nas
dependências do EZ Aclimação Hotel, em
São Paulo.
A partir das 8 horas da manhã, os
participantes foram saudados com um
café da manhã, seguido pela iniciação dos
trabalhos conduzidos pela equipe da
consultoria “Regina Ramos - Centro de
Capacitação Profissional”, com a
apresentação de um vídeo focado na
busca de soluções para enfrentamento de
desafios.
No decorrer dos trabalhos, também foram
realizadas dinâmicas que mensuraram o
que cada um se achava capaz de realizar e

os reais resultados na realização de tarefas,
além de exercícios de concentração,
organização e posicionamento.
Em 2010, as diretorias da AESabesp
estabeleceram objetivos, fixaram metas e
desenvolveram os seus planos operacionais,
para atingirem os resultados esperados.
Todas mostraram superação de suas
perspectivas e comemoram o cumprimento
dos seus propósitos.
Em 2011, além dos resultados,
quantificados, que devem ser mantidos, a
AESabesp se propõem a desenvolver novos
projetos para o seu desenvolvimento
integrado.
Ao final do dia do 1º Workshop do
Planejamento Estratégico AESabesp, de
2011, cada diretoria estabeleceu novas
metas, que estão disponíveis em nosso site
www.aesabesp.org.br , de forma
transparente para o acesso de todos os
associados.

AESabesp marcou presença na posse da AEAMESP

Em 24 de fevereiro de 2011, no Instituto
de Engenharia de São Paulo, tomaram
posse a Diretoria Executiva e os
Conselhos Deliberativo e Fiscal da

Associação de Engenheiros e Arquitetos de
Metrô (AEAMESP) para o triênio
2011/2013, que manteve como presidente
o Eng. José Geraldo Baião.
O encontro teve participação de
aproximadamente 200 convidados,
incluindo associados, gestores públicos,
dirigentes de operadoras metroferroviárias e
representantes de entidades profissionais,
sindicais e empresariais do segmento. A
AESabesp foi representada pelo seu
presidente Hiroshi Ietsugu.
A solenidade ainda foi prestigiada pelo
secretário de Transportes, Jurandir
Fernandes, Sérgio Aveleda, além do
presidente do Metrô-SP e da Alamys; Aluízio
de Barros Fagundes, presidente do Instituto
de Engenharia; Murilo Celso de Campos
Pinheiro, presidente do SEESP, da
Federação Nacional dos Engenheiros e da
Confederação Nacional dos Trabalhadores
Universitários, e Vicente Abate, presidente
da Abifer.
Reeleito para este novo mandato, o
presidente da AEAMESP, engenheiro José
Geraldo Baião, resumiu as conquistas da
gestão anterior, destacando a reforma do
Estatuto, que abre para a Entidade a
possibilidade de obter a homologação de
registro no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CREA-SP). Ele sublinhou também que a
reforma estatutária possibilitou reformular
a estrutura administrativa, tornando-a mais
adequada ao atual momento de vida da
entidade.
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De acordo com o nosso presidente
Hiroshi Ietsugu, “apesar do sabadão de
sol, o trabalho interno daquele dia foi
muito gratificante, pois mostrou que a
equipe da gestão 2009-2012 está
comprometida com o fortalecimento da
AESabesp, seguindo os preceitos da sua
Visão e Missão”.

Missão
"Promover o desenvolvimento
sustentável através de ações
socioambientais".
Visão
"Em 2013, a AESABESP quer ser
reconhecida como referência de
organização social que promove
soluções socioambientais".

ISSN para os Anais
do Encontro Técnico
A AESabesp regularizou o código de ISSN
da Revista Saneas, no formato impresso,
com o registro ISSN 1806-4779, que
voltará a ser estampada na capa de todas
as edições, assim valorizando os artigos
técnicos nelas registrados.
Outra boa notícia é que a Associação
também conseguiu um registro para a
publicação: "Anais do Encontro Técnico
AESABESP", ISSN 2179-958X , que dará
uma visibilidade ainda maior aos
trabalhos apresentados nos congressos
técnicos realizados anualmente em
caráter simultâneo com a Fenasan .
O ISSN - Número Internacional
Normalizado para Publicações Seriadas
(International Standard Serial Number) é
o identificador aceito internacionalmente
para individualizar o título de uma
publicação seriada, tornando-o único e
definitivo. Seu uso é definido pela norma
técnica internacional da International
Standards Organization ISO 3297. Sua
operacionalização é feita por uma rede
internacional, e no Brasil o IBICT
Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia atua como Centro
Nacional dessa rede.
Um ISSN distingue uma publicação
periódica e ajuda os livreiros,
bibliotecários e demais agentes a lidarem
com grandes quantidades de publicações,
para que possam encontrar e identificar
títulos em sistemas automatizados de
forma mais fácil e rápida.

Diretorias
Diretoria Técnica - Walter Antonio Orsatti

Diretoria Cultural - Olavo Prates Sachs

Inovações na Fenasan e Encontro Técnico da AESabesp, em 2011

A Fenasan e Encontro Técnico da
AESabesp, realizações da Associação dos
Engenheiros da Sabesp há 21 anos
consecutivos, atualmente considerados
como os maiores eventos técnicomercadológicos em saneamento ambiental
da América Latina, terão mudanças e
inovações em 2011.
A primeira mudança é de endereço. Em
vista da expansão do setor e aumento de
investidores interessados em montar seus
estandes na Fenasan, a AESabesp migrou
do Pavilhão Amarelo para o extenso
Pavilhão Branco do Expocenter Norte, em
São Paulo, que é um espaço com uma
área de exposição 50% maior.
Outra alteração significativa é em relação
à estrutura de seu congresso técnico.
Aumentou o número de mesas redondas:
serão 12 ao invés de 5, como nas edições
anteriores. Contudo, para criar uma
dinâmica mais ágil em relação aos temas

discutidos, haverá somente dois debatedores
por mesa, geralmente com pontos de vistas
divergentes sobre os assuntos pautados, e
um coordenador/ mediador para cada
debate.
Na edição de 2011, ainda serão mais
reforçadas e estimuladas as práticas de
minimização de impacto ambiental, como:
1 - Incentivo ao transporte coletivo;
2 Recomendação de utilização de materiais
sustentáveis nas montagens de estandes;
3 Recomendação para diminuição da
distribuição de materiais impressos dos
expositores/ investidores;
4 - Redução do uso de energia;
5 Recomendação de consumo água de
maneira racional;
6 Recomendação de distribuição dos
resíduos gerados em estandes, para espaços
destinados à reciclagem;
7 - Estimulação do não fornecimento de
materiais descartáveis, como copo, talheres,

pratos e demais recipientes.
Durante toda a realização da Fenasan
2011, essas práticas serão estimuladas. A
equipe de Projetos Socioambientais da
AESabesp estará disponível para
orientação e esclarecimento de quaisquer
dúvidas a respeito dessas ações.
E para incentivar ainda mais a excelência
ambiental da Fenasan 2011, o critério
Sustentabilidade será o que contará mais
pontos para a definição da premiação do
Troféu AESabesp para “Melhor Estande”.
Empresas e entidades, nacionais e
internacionais, envolvidas com o
saneamento ambiental, novos expositores
de segmentos diversificados, como
indústrias do setor químico e da
construção civil, optam por apresentar
seus serviços e produtos nesta Feira, pela
interface com o setor de saneamento,
atualmente dono de uma grande
perspectiva de investimento no cenário
econômico-financeiro nacional.

O sucesso dos Momentos de Tecnologia nos Polos

Apresentação da Atlas Copco no Polos Sul

Organizados pela AESabesp, que convida
os seus parceiros a divulgarem seus
produtos, sistemas e serviços ao corpo
técnico da Companhia, os “Momentos de
Tecnologia” tem alcançado sucesso de
público e crítica e despertado, cada vez
mais, tanto de quem se apresenta, quanto
de quem assiste as palestras, o interesse
pelos assuntos pautados, colaborando,
continuamente, com o desenvolvimento
técnico de seus associados e público em
geral e gerando contato permanente com
as inovações do setor de saneamento.

Apresentação da Imbil na Ponte Pequena

Em janeiro de 2011, no Pólo Vale do
Paraíba, foram realizados dois importantes
Workshops: “Automação de processos
FESTO” e “Motores de auto rendimento e
Banco de capacitores/correção de fator de
potência WEG”.
Na programação de março, foram inseridas
as palestras: “Soluções inovadoras e
sustentáveis para geração de ar comprimido
e novas tecnologias da Atlas Copco”, no dia
03.03, no Pólo AESabesp Franca, e no dia
16.03, no Pólo Sul - RMSP.
A Imbil também promoveu a palestra “
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Soluções em bombeamento” no dia 15.03,
no Polo Ponte Pequena - RMSP. E,
repetindo o sucesso de 2010, a GE
programou nova apresentação da palestra
“Intelligent Water: Novas Tendências e
Benefícios da Automação Aplicadas ao
Saneamento”, no Polo Baixada Santista,
para 23 de março.
Fique por dentro desses Momentos,
acessando o Calendário de Eventos no site
www.aesabesp.org.br .

