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Festa de Aniversário de 25 anos da AESabesp

A AESabesp comemorou o seu jubileu de prata com os membros responsáveis pela
sua própria história.
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XXIV Festival Esportivo AESabesp 2012

Fenasan 2012

Esse evento de confraternização esportiva reuniu nossos atletas em cinco
modalidades: boliche, dominó, tênis de campo, futebol society e truco.
No encerramento, tivemos a participação do atleta Marcelo Negrão, campeão olímpico
brasileiro de voleibol nas Olimpíadas de Barcelona em 1992, considerado um dos
maiores jogadores de volei do mundo.
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A AESabesp espera um fluxo ainda maior
de visitantes para a edição da Fenasan em
2012. A área de exposição do evento já
conta a ocupação de 72,5%.
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Editorial
Um ano de sucesso, aprendizado
e comprometimento
Ao chegarmos em dezembro e observarmos que a
nossa entidade pode contar, mais uma vez, com a
firmeza e determinação de um grupo solidário de
diretores, coordenadores, conselheiros,
colaboradores e funcionários, podemos afirmar,
com satisfação, que tivemos mais um ano de
muitas conquistas!
Vamos começar comentando sobre o sucesso da
nossa festa de 25 anos, que foi muito festejada e,
sobretudo, comemorada em grande estilo, tendo
sido prestigiada por quase todos os ex-presidentes
e quatrocentos convidados, entre associados,
familiares e convidados.
Tivemos também a nossa FENASAN e ENCONTRO
TÉCNICO, neste ano ousadamente mudada para
um pavilhão maior, o que propiciou melhor
acomodação e conforto de todas as empresas
participantes do evento, além dos convidados e
congressistas, vindos de todos os cantos do país e
de até de fora do país, que também nos
prestigiaram.
Não vou discorrer sobre todos os eventos que
tivemos durante o ano, mas, com certeza, temos a
maturidade e humildade de reconhecer
claramente que ainda há muito o que fazer fazer,
mesmo diante dos bons resultados, avanços e
melhorias alcançadas por esta entidade na atual
gestão.
A nossa diretoria de Projetos Socioambientais,
que a cada dia se consolida no terceiro setor, traz,
em seu bojo, a ambição de participar efetivamente
da construção de um mundo melhor,
desenvolvendo trabalhos e projetos que resgatam
a importância da educação, da instrução e do
desenvolvimento, estrategicamente importante na
sustentabilidade, por muitos citada mas por
poucos efetivamente compreendida.
Todas as diretorias, todas as coordenadorias, sem
exceções, conduzidas por prestimosos

colaboradores e competentes dirigentes,
garantem, à nossa AESabesp, o merecimento do
sucesso alcançado até hoje.
Todos esses sucessos, além do corpo diretivo da
AESabesp, tem um outro personagem tanto
quanto ou mais importante e também
responsável pelo sucesso alcançado: o nosso
associado, que nestes 25 anos tem dado o seu
apoio para que tudo isso fosse possível de ser
realizado.
Dessa forma, compartilhamos com você, nosso
associado, o mérito que a nossa AESabesp tem
conseguido, como uma entidade forte e
respeitada na seara do saneamento ambiental,
nacional e internacional.
Às empresas que, fielmente, ano após ano, tem
nos apoiado com sua participação nos nossos
eventos técnicos, a FENASAN e Momentos de
Tecnologia, expondo seus produtos e tecnologias,
tendo como vitrine o bom momento do
saneamento ambiental no país, também
agradecemos a confiança a nós conferida.
Assim, ao avaliarmos em retrospectiva todas as
atividades do ano que finda, temos a certeza que
estamos caminhando de forma honesta e segura,
como uma entidade comprometida com o futuro
melhor, de mais saúde e de mais humanização
nas relações.
A AESabesp tem a satisfação de desejar a todos
um Natal de muita harmonia e alegria e um Ano
Novo permeado de sonhos e oportunidades para
todos.

Hiroshi Ietsugu
Presidente da AESabesp

Canal Aberto

AESabesp no 4º Encontro dos Agentes de Informação da Sabesp
adequada possível, o
que faz com que
precisem estar sempre
antenados e bem
informados. “Esse
processo exige
preparo diário, uma
vez que a forma de
comunicar muda
todos os dias”.

AESabesp em audiência pública em Piracicaba
No dia 13 de outubro, foi realizado pela
Superintendência de Comunicação da Sabesp
PC, o “4º Encontro dos Agentes de Informação
da Sabesp”, no Espaço Vida Ponte Pequena.
Na condição de apoiadora, a AESabesp marcou
a sua presença, com o seu presidente, Hiroshi
Ietsugu, e seu vice-presidente e diretor técnico,
Walter Antonio Orsatti.
Além de apoiar e prestigiar a realização, a
AESabesp sorteou entre os participantes trinta
das famosas e concorridas bolsas-mochilas da
Fenasan. Na foto, o presidente da AESabesp,
Hiroshi Ietsugo, premia a participante
sorteada, Silvana Nogueira, vinda da RTDJ, da
Unidade de Lins.
O encontro, que contou com um público vindo
de todos os Polos Metropolitanos e Regionais
da Empresa, teve a finalidade de valorizar o
papel desempenhado pelos agentes de
informação e trabalhar para que o processo da
comunicação seja cada vez mais rápido e
eficiente. Para tanto, apresentou um dia inteiro
de palestras com especialistas nas mais
variadas formas de comunicação: textos,
imagem, som, sinalização visual,
apresentações musicais e uma encenação
“stand up”.
Presente ao evento, a presidente da Sabesp,
Dilma Pena, enfatizou que a missão dos
agentes de informação é fazer circular a notícia
de forma rápida, completa, e da maneira mais
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Representada pelo seu diretor cultural, Olavo
Alberto Prates Sachs, e pelo associado Luiz
Augusto, a AESabesp marcou presença na
Audiência Pública: "Macrometropolização e o
Sistema Cantareira: a necessidade de uma
gestão integrada", promovida pela prefeitura
de Piracicaba, pelo Consórcio Intermunicipal
do PCJ, pela Sabesp e pelo Serviço Municipal
de Água e Esgoto (Semae).
Também estiveram presentes ao evento o
secretário adjunto da Secretaria de
Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de
São Paulo Rogério Menezes (representando o
secretário Edson Giriboni) ; o prefeito de
Piracicaba, Barjas Negri ; a diretora presidente
da Sabesp, Dilma Pena ; o diretor
Metropolitano da Sabesp, Paulo Massato, além
de representantes do DAEE, da Defesa Civil,
da Câmara de Vereadores de Piracicaba e
representantes da sociedade local.

Acontece
Diretores da AESabesp
no 26º Congresso da ABES

Participação no
11° Encontro Técnico ASEC 2011

O presidente da AESabesp, Hiroshi Ietsugu, e os diretores Nizar Qbar
(1º secretário), Walter Orsatti (vice-presidente e técnico), Olavo Sachs
(cultural), Reynaldo Young (marketing) e Helieder Rosa Zanelli (pólos),
estiveram no 26º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária,
realizado entre os dias 25 e 29 de setembro de 2011, em Porto AlegreRS.
Promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária
Ambiental (ABES) este grande congresso, considerado o maior evento
técnico e tecnológico do setor de saneamento no Brasil e América
Latina, acontece a cada dois anos. O encontro é composto por
programações científicas e técnicas, representadas por painéis,
palestras e mesas redondas, onde são discutidas diversas políticas
públicas que orientam o setor,com a destacada presença dos
representantes das esferas de governo federal, estadual e municipal.
De acordo com a equipe da AESabesp, a participação nesse
congresso foi importante, principalmente pela grande dimensão que o
mesmo tem no setor, favorecendo o intercâmbio de idéias e
fortalecimento das parcerias, especialmente com a esfera acadêmica e
o setor público.
Em caráter paralelo ao Congresso, também foi realizada a 9º Edição
da Fitabes (Feira Internacional de Tecnologia em Saneamento
Ambiental), que contou com participações das estatais de serviços de
saneamento e das empresas do setor.

A AESabesp participou do 11° Encontro Técnico ASEC 2011,
promovido pela Associação dos Engenheiros da Cetesb, nos dias 28,
29 e 30 de novembro, como entidade apoiadora e expositora,
representada por Paulo Oliveira (gerente de marketing), Alessandra
Buke (coordenadora de Projetos Socioambientais), Nizar Qbar (diretor
secretário, que também representou o presidente Hiroshi Ietsugu),
Reynaldo Young (diretor de marketing, que também representou a
ABES) e Aparecida Paula Santos (coordenadora do Polo AESabesp
Costa Carvalho/Centro).
No primeiro dia do Encontro, a química Aparecida Paula Santos, que
também é co-autora do “Projeto Ecoeventus AESabesp", ministrou
uma palestra sobre a preocupação com o meio ambiente e com a
emissão de carbono, bem como a importância de se promover eventos
de maneira sustentável.
Representando a presidente da Sabesp, Dilma Pena, o diretor de
Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente, João Baptista
Comparini, proferiu uma palestra sobre a Gestão de Saneamento no
Estado de São Paulo. E o presidente do Sindicato dos Químicos,
Químicos industriais e Engenheiros Químicos do Estado de São Paulo
e supervisor do Conselho Regional de Química , Aelson Guaita,
proferiu uma palestra sobre “Responsabilidade Técnica CRQ”, que
alertou para a importância e responsabilidade e necessidade de
reconhecimento dessa função.
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Diretorias
Diretoria Social - Viviana Aquino Borges

Festa de Aniversário de 25 anos da AESabesp
público. Além de se apresentar, Kid também discotecou um
verdadeiro “revival” da década de 80, que chamou todos para a
pista.
Depois foi a vez do grande show da noite: a apresentação da Banda
Comitatus, integrada pelo associado nº 18 da AESabesp, o Eng.
Hélio Padula, que também é um músico excepcional. Desde 5 anos
de idade, começou a se dedicar à música erudita e depois abraçou o
rock. Hoje é reconhecido como um dos mais virtuosos tecladistas na
interpretação da música dos Beatles, uma paixão mundial, que tem
o grupo Comitatus como um dos maiores expoentes. Com mais de
trinta anos de estrada, eles já se apresentaram até em Liverpool, a
terra dos seus ídolos. Em São Paulo, suas apresentações são
disputadas pelo público e na festa da AESabesp trouxeram o melhor
dos Beatles e ainda surpreenderam com uma interpretação
impecável do clássico "Bohemian Rapsody", do grupo Queen.

Realizada na noite de 16 de setembro, no tradicional clube
paulistano “A Hebraica”, a Festa de Aniversário de 25 anos da
AESabesp comemorou o jubileu de prata desta entidade com muita
elegância, estilo e emoção, pois a maioria dos presentes participou
dessa trajetória e celebrava fases importantes da sua própria
história de vida.
O evento, sob a condução da nossa diretora social, Viviana Aquino
Borges, com todo o apoio da gestão 2009-2012, presidida pelo Eng.
Hiroshi Ietsugu, foi muito prestigiado por cerca de 400
participantes. Seu início foi às 20h30, com um coquetel servido pelo
“Buffet Do Ré Mi”, do mestre Giba, ao som do DJ Versaty, seguido
pela Banda Versaty que tocou a primeira seleção musical dançante
da noite.
Na sequência foi a vez da performance de Kid Vinil, um dos ícones
dos anos 80, como vocalista do grupo Magazine, com canções
impagáveis como "Tic Tic Nervoso” e "Sou Boy" , que contagiou o

O coro dos presidentes

A animação foi geral

À meia noite, a diretora social Viviana Borges convidou o presidente
da gestão 2009-2012 da AESabesp, Hiroshi Ietsugu, para conduzir o
momento solene da festa. Ele, por sua vez, chamou todos os
presidentes da Associação dos Engenheiros da Sabesp, antecessores
ao seu mandato, presentes nessa festa, para entoar os parabéns
pelos 25 anos da AESabesp.
Na oportunidade, o seu primeiro presidente, em 1986, Eng.Paulo
Ferreira, emocionado, falou em nome dos demais sobre a
importância desta entidade e das conquistas obtidas ao longo de
sua história.
Entre os presidentes que já estiveram à frente da AESabesp,
destacamos as presenças de Ivan Borghi (1987-1989), Plínio
Montoro Filho (1989-1991), José Taniguti (1991-1993), Nercy Donini
(1993-1995), Cid Barbosa Lima Junior (1999-2001), Eliana Kitahara
(2003-2005), Walter Antonio Orsatti (2005-2007) e Luiz Narimatsu
(2007-2009).

A vigorosa Banda Comitatus, do associado Eng. Hélio
Padula.

Essa festa histórica adentrou a madrugada sem perder a animação,
com mais uma seção comandada pelo lendário Kid Vinil e muita
música e dança proporcionada pela Banda Versaty. Certamente,
foram momentos que ficarão na memória de todos os presentes. De
acordo com a platéia, que entusiasmada acompanhava em coro
todas as canções e se empolgava com as coreografias: “essa festa foi
um momento mágico”!

O ecletismo da Banda Versaty em cada seleção
musical.
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O performático Kid Vinil cantou, discotecou e deu
show.

Diretorias
Cont. Diretoria Social - Viviana Aquino Borges

Sorteios de valiosos brindes na Festa de 25 anos
Além de serem recebidos com coquetel, jantar, bebidas, bolo de aniversário e grandes atrações, os associados que
compareceram a esse evento também foram agraciados com sorteios de valiosos brindes.

O primeiro sorteio da noite,
conduzido pelo diretor de marketing,
Reynaldo Young, foi de ingressos
para o Cirque Du Soleil. E o ganhador
foi secretário Nizar Qbar.

Para o segundo sorteio (um relógio
Ferrari), foi chamado o próprio diretor
secretário Nizar Qbar para efetuá-lo,
que deu muita sorte ao sorteado, José
Celso Marins.

Já o 3º sorteio, feito por Evandro
Nunes de Oliveira (D.de Esportes) e
Helieder Rosa Zanelli (D.de Polos)
foi para uma viagem a Buenos Aires,
que foi para Amauri Pollachi.

Na sequência foi a vez do grande
sorteio da noite: uma motocicleta
Scooter Suzuki. Para fazê-lo foram
chamados o nosso diretor cultural,
Olavo Prates Sachs e o nosso diretor
técnico, Walter Orsatti.

E o sortudo da noite foi o associado
Anderson Cleiton Barbosa, que não
conteve a alegria e deu um beijo em
nosso vice-presidente, Walter Orsatti,
em comemoração.

Acompanhado por sua esposa, Olga
Yunico Isamu Ietsugu, o anfitrião da
festa, presidente Hiroshi Ietsugu,
afirmava que a alegria
compartilhada neste evento era um
retrato das conquistas da AESabesp.

Diretoria de Polos - Helieder Rosa Zanelli

Momentos de Tecnologia com certificado de participação
Nessas oportunidades, os seus produtos e
serviços foram apresentados aos
profissionais do quadro técnico da Sabesp
e convidados do setor, que demonstram
grande interesse em se atualizar com as
principais inovações tecnológicas de todos
os segmentos inerentes à esfera do
saneamento.
Devido à grande repercussão e presenças
dos profissionais técnicos da empresa nas
apresentações, a AESabesp considerou
que a oficialização de participação e da
comprovação dos conhecimentos
adquiridos deveriam ser devidamente

No segundo semestre de 2011, a
programação “Momentos de Tecnologia
AESabesp” cresceu substancialmente,
concentrando várias empresas parceiras
em palestras técnicas realizadas nos
nossos Pólos Metropolitanos e Regionais,
entre as quais podemos destacar: ARI,
Bermard, C Tech, Centroprojekt, Conaut
Controles Automáticos, GE, Gaiatec
Sistemas, Huber Technology, Huesker,
Krieger, Marte Científica, Netzsch do
Brasil, Planal Tecnologia e Engenharia,
SMG, Siemens e Yokogawa.

reconhecidos. Dessa forma, a partir de 8
de novembro, todos profissionais que
participaram dos Momentos de
Tecnologia AESabesp”, começaram a
receber os seus certificados de
participação.
Para apresentar a sua empresa numa
palestra da programação “Momentos de
Tecnologia AESabesp”, entre em contato
com a nossa diretoria de marketing:
diretoriademarketing@aesabesp.org.br
ou pelos telefones (11) 3263-0484 ou
3284-6420 .
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Diretorias
Diretoria de Esportes - Evandro Nunes Oliveira

O sucesso do XXIV Festival Esportivo AESabesp 2012

Tradicionalmente realizado pela diretoria de
esportes da AESabesp, o nosso XXIV Festival
Esportivo foi composto por 5 modalidades
esportivas: boliche, dominó, tênis de campo,
futebol society e truco.Mas neste ano, o
diretor de esportes, Evandro Nunes de
Oliveira , com o apoio logístico da diretoria de
marketing, trouxe um diferencial de grande
sucesso de público e de crítica: a participação
do atleta Marcelo Negrão, campeão olímpico
brasileiro de voleibol nas Olimpíadas de
Barcelona em 1992, considerado um dos
maiores jogadores de volei do mundo.
O torneio de Tênis de Campo teve início no
mês de outubro, com jogos eliminatórios. O
torneio de boliche aconteceu na sexta-feira,
dia 25 de novembro, na pista do Dragon
Bowling, no Shopping Center Norte, que
reuniu um bom número de competidores. Já
as demais modalidades disputaram suas
finais no sábado, dia 26 de novembro, no

Complexo Esportivo da Consolação, quando
houve a entrega de medalhas e troféus, além
de um animado churrasco de confraternização
preparado pelo mestre Giba, com chope e
refrigerantes e copos de água, fornecidos pela
Sabesp, para os atletas e torcedores. E foi
nessa oportunidade que o Festival recebeu a
visita de Marcelo Negrão, que foi a sensação do
dia.
O atleta foi trazido pela apoiadora do evento,
Simplan, rede de clínicas odontológicas
conveniada à AESabesp, representada pelo
seu consultor técnico dr. Luis Fernando
Quintino. Na ocasião, foram sorteadas
diversas bolas de voleibol autografadas pelo
medalhista, que ainda falou da sua carreira e
respondeu perguntas dos nossos associados.
A Cris, do Pólo Sul, perguntou qual foi o
melhor e o pior momento de sua carreira, que
ele respondeu relembrando a conquista do
ouro olímpico e da contusão que lhe tirou das

quadras. Nadur, do Pólo Ponte Pequena,
perguntou sobre os incentivos da sua
carreira e o seu time de futebol. Na resposta
foi lembrado o apoio do pai e pessoas que
apoiaram sua carreira e a revelação de que
era palmeirense. O Badé, da Consolação,
perguntou que era mais importante no
esporte: a força ou a técnica e resposta foi
que, hoje, a força prevalece, embora a
técnica e o preparo sejam fundamentais.
Marcelo Negrão ainda tirou fotos com
admiradores, brincou com as crianças,
ensinou até algumas jogadas de vôlei,
ajudou a plantar uma árvore, numa ação da
diretoria de projetos socioambientais, que
também colocou lixeiras para a segregação
do lixo e distribuiu, para as crianças, o gibi
"A Turma do Zico", com abordagem
educacional para a sustentabilidade para
essa realização, e consagrou este evento
como um dos mais animados e prestigiados
festivais esportivos.

Conheça quem foram os vencedores de 2011:

Futebol Society: 1º - Equipe Ponte Pequena + R / 2º Equipe Sul

Boliche Feminino: 1º Viviana Borges/ 2º Rosangela / 3º
Vanessa

Boliche Masculino: 1º Marco Antonio Machado / 2º
Cláudio Fusuma / 3º Benemar Tarifa

Dominó: 1º Sidnei Alves e Edilson Rodrigues / 2º
Rogério Silvestre e João Aparecido

Truco: 1º Marco Aurélio Daraia e Mauricio/ João Batista
Lino e Yukio Sacamoto

Tenis de Campo: 1º Romildo Ramires / 2º Dival
Siqueira
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Diretorias
Diretoria de Projetos Socioambientais - Luis Eduardo Pires Regadas

Diretoria de Marketing - Reynaldo Young Ribeiro

Encerramento do Projeto “Sonho de Presente”
Assunção Galvão, Tania Kandratavicius,
Valdemir Viana de Freitas, Valdirene Correa
Nunes de Oliveira, Vera Lúcia da Silva e Sérgio
Eduardo Nadur.

Com as presenças do diretor de Projetos
Socioambientais da AESabesp, Luís Eduardo
Pires Regadas, a coordenadora Alessandra Buke
e o educador e autor do Projeto, Elio Silva, no
sábado de 19 de novembro, durante o XIII
Festival da Criança da Associação Sabesp, no
Clube de Campo Cantareira, foi realizado o
encerramento do Projeto “Sonho de Presente”,
que também contou com apoio da empresa
Brinquedos Bandeirante - Saneamento e Peças
Técnicas, Simplan, Prev Fácil, Sabesp Programa Voluntariado, Bilheteria.com e
Dragon Bowling.
Tal iniciativa motivou a inscrição de 46
participantes, sendo que 19 escreveram as suas
respectivas cartas e foram brindados no
Cantareira. São eles: Athaide Anacleto, José
Celso Marins, Eliana Ap. Domingues Simões,
Evandro Nunes de Oliveira , Kátia Maria Milani
Menezes, Luis Eduardo Pires Regadas, Marcos
Roberto Gianini, Patrícia Triñanes Merli, Paulo
André Machado Kulsar, Rejane Menezes de
Oliveira, Rejane Souza da Silva, Renato
Sbeghen Corleto, Rodrigo C. Vérdi, Rosana
Pinheiro Nascimento, Rosângela Maria de

2º Fórum Brasileiro
da Construção

Campanha “Doe Sangue”
A Diretoria de Projetos Socioambientais da
AESabesp, com o apoio da Fundação PróSangue, também convida a todos para
participarem dessa Campanha, pois todo ano
milhões de brasileiros necessitam de transfusão
de sangue. E bastam apenas 10 minutos para
fazer esta boa ação que pode salvar muitas
vidas. No portal da Fundação Pró Sangue
(www.prosangue.sp.gov.br ) você poderá ficar
informado sobre:- Requisitos básicos para
doação de sangue, Impedimentos Temporários;
Impedimentos Definitivos e Postos de Coleta.
2º Curso de Perícia Ambiental
Motivada pelo sucesso da 1ª edição, a AESabesp
realiza o seu 2º Curso de Perícia Ambiental,
coordenado pelo perito judicial, Constante
Bombonatto, em 4 aulas ministradas em 02,
03, 09 e 10 de dezembro de 2011.
O objetivo desta iniciativa é capacitar
profissionais de nível superior (engenheiros,
químicos; biólogos; bioquímicos; geólogos;
agrônomos; arquitetos; médicos veterinários e
outras formações afins) que atuem ou
pretendam vir a atuar como perito judicial ou
assistente técnico na área de meio ambiente,
proporcionando aos participantes o
conhecimento teórico necessário e noções
práticas para a realização de perícia judicial
ambiental. Para atuar como perito judicial é
exigido que o profissional esteja habilitado para
tal pelo seu respectivo Conselho de Classe.
A todos os participantes será fornecido um
Certificado de Aproveitamento e Participação,
com a opção de ingressarem no Grupo de
Peritos AESabesp, para prestar esse tipo de
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Com foco na expansão do interesse das
atividades industriais e captação de
expositores para a Fenasan 2012, a AESabesp
marcou presença no “2º Fórum Brasileiro da
Construção”, realizado pela TOTVS e a revista
O Empreiteiro, no dia 27 de setembro de 2011,
no Auditório da APAS, em São Paulo-SP.
Sob o tema “A economia brasileira e os
"gargalos" da Infraestrutura, o evento
apresentou vários especialistas que discutiram
o panorama do setor.
Convênios, arte e cultura
Confira na parte central na home do site
www.aesabesp.org.br, na “Área dos
Associados”,os descontos e promoções
especiais firmados com os nossos convênios. E,
na sequência, sob o título “Arte e Cultura na
AESabesp”, a programação especialmente
preparada para o seu lazer, fornecida pelos
parceiros: Bourbon Street Music Club,
Bilheteria.com, Programação de Concertos da
OSESP e Programação do Teatro Municipal.

Diretorias
Diretoria Cultural - Olavo Alberto Prates Sachs

Diretoria Técnica - Walter Antonio Orsatti

AESabesp estima aumento de visitantes e expositores para a Fenasan 2012

Em 2011, a AESabesp transferiu a Fenasan a Feira do Pavilhão Amarelo para o Pavilhão Branco do Expo-Center Norte, em São
Paulo SP, possibilitando que sua área total crescesse de 8.828 para 13.272 m² e a área expositora de 3.471 m² para 5.687 m².
Mas em 2012, para atender a forte demanda de mercado, a entidade fará o evento nos 17.042m² da extensão total do Pavilhão
Branco.
Esse aumento significa que a capacidade de receber visitantes e expositores será ampliada. Porém, mais do que uma
expectativa, a organização da Fenasan possui dados concretos de que essa meta será atingida, pois nem o ano começou e a
Feira já conta com 72,5 % de sua área de exposição ocupada, na somatória dos espaços comercializados e reservados.
Os expositores que desde já confirmam sua presença na Fenasan 2012, em 6,7 e 8 de agosto, são:
ABIMAQ Ass. Bras. Ind. Máquinas e
Equipamentos
ABS Inds. Bombas Centrífugas
Acciona Agua
Acqua Prime Soluções em Sustentabilidade
ADTS Soluções em Automação e Engenharia
Aerzen do Brasil
Albrecht Equipamentos Industriais
Allonda Comercial de Geossintéticos Ambientais
O-Tech Brazil Tubos
Andritz Separation Indústria e Comércio de
Equipamentos de Filtração
Asperbrás Nordeste Irrigação
Ass. Paulista Emp. Consult. Servs. Saneamento e
Meio Ambiente - APECS
Atlas Copco Brasil
AVK Válvulas do Brasil
B & F Dias Indústria e Comércio
BBL Engenharia Construção e Comércio
Beraca Sabará Química e Ingredientes
Bermad Brasil Importação e Exportação
Bombas Grundfos do Brasil
Bombas Leão
Brasworld Engenharia e Comércio
Bugatti Brasil Válvulas
C.R.I. Bombas Hidráulicas
Cássio Lima Comércio e Serviços de Hidrômetros
Centroprojekt do Brasil
CMR4 Engenharia e Comércio - Caetano Tubos
Conaut Controles Automáticos
Corr Plastik Industrial
Danfoss do Brasil Ind. e Com.
DBD Filtros e Serviços - Laffi
De Nora do Brasil
Digicrom Analítica - Digimed
Digitrol Ind. Com.
Dinatécnica Indústria e Comércio
Dosag - Equipamentos de Dosagem
Dositec Bombas Equipamentos e Acessórios
Ebara Indústrias Mecânicas e Comércio
Ecosan Equipamentos para Saneamento
Edra Saneamento Básico Indústria e Comércio
EEA Empresa de Engenharia Ambiental
Eletrônica Santerno Indústria e Comércio
Emec Brasil Sist. Tratamento de Água
Enasa Engenharia Ind e Com de Materiais e Equip
Saneamento e Meio Ambiente
Enmac Engenharia de Materiais Compostos
Enops Engenharia
EnvironQuip Engenharia de Sistemas Ambientais
Ercon Engenharia
Esco Bombas
ETA Engenharia de Tratamento de Água Romanelli
Etatron do Brasil Equipamentos para Tratamento
de Água
Famac Indústria de Máquinas
Fast Indústria e Comércio
Fernco do Brasil de Comércio e Serviços
Festo Brasil
FGS Brasil Indústria e Comércio
Fibrav Fibra de Vidro de Lambari

FKB Indústria de Equipamentos
Fluid Feeder Indústria e Comércio
Franklin Electric Indústria de Motobombas
GE Intelligent Platforms do Brasil
GEA Sistemas de Resfriamento
Gratt Indústria de Máquinas
Guarujá Equipamentos para Saneamento
Helibombas Indústria e Comércio de Equipamentos
Hidráulicos
Hexis Científica
Hidroductil Tubos e Conexões
Hidrogeron do Brasil
Hidrosul - Máquinas Hidráulicas Hidrosul
Higra Industrial
Huber do Brasil
Huesker
Imap Indústria e Comércio
Imbil - Ind e Manut. de Bombas ITA
Imperveg Polímeros Indústria e Comércio
Interativa Indústria, Comércio e Representações
Invel Comércio Indústria e Participações
ITT Brasil Equipamentos para Bombeamento e
Tratamento de Água e Efluentes
JCN Comércio e Representações
Joplas Industrial
Kaeser Compressores do Brasil
Kanaflex Indústria de Plásticos
Kemira Chemicals Brasil
Krieger Metalúrgica Indústria e Comércio
KSB Bombas Hidráulicas
Lamon Produtos
Maccaferri do Brasil
Máquinas Agrícolas Jacto - Mizumo
Marte Científica
Mojave Tecnologia em Saneamento - Maxiagua
McFluid Equipamentos Industriais
Mecaltec Indústria e Comércio
NBN Automação Industrial Ltda.
Netzsch do Brasil Indústria e Comércio
Niagara Comercial
Nicoll Indústria Plástica
Nivetec Instrumentação e Controle
Nunes Oliveira Máquinas e Ferramentas
Omel Bombas e Compressores
Orbinox Brasil Indústria e Comércio
Parkson do Brasil
Petrofisa do Brasil
Phytorestore Brasil
Pieralisi do Brasil
Polierg Indústria e Comércio
Politejo
Poly Easy do Brasil Indústria e Comércio
Precision Laboratories
Presthydro Ambiental Serviços de Engenharia - PH
Ambiental
Promar Tratamento Anticorrosivo
Prominas Brasil Equipamentos
Prominent Brasil
Restor Comércio e Manutenção de Equip.
Eletromec.
Robuschi do Brasil Comércio, Importação de
Equipamentos Industriais
Rothenberger do Brasil
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Sabesp Cia. De Saneamento Básico do Estado
de São Paulo
Saint - Gobain Canalização
Sampla do Brasil Ind. e Com. de Correias
Semco Equipamentos Industriais
Sidrasul Sistemas Hidráulicos
Sigma Tratamento de Águas
SJE-Rhombus
SMV Válvulas Industriais
Sondeq Indústria de Sondas e Equipamentos
Sparsol Indústria e Comércio de Equipamentos
Industriais
Stringal Equipamentos Industriais
Tigre Tubos e Conexões
Toro Liners do Brasil
Tree-Bio Soluções
Unitubos Indústria e Comércio de Conexões
Valloy Indústria e Comércio de Válvulas e
Acessórios
VCW Válvulas Indústria, Comércio e
Representações
Vetro Indústria Comércio Serviços
Viapol
Vibropac Indústria e Comércio de Equipamentos
VWS Brasil - Veolia Water
Wam do Brasil Equipamentos Industriais
Wasserlink Comercial
Weir do Brasil
Westech Equipamentos Industriais
Wilo Participações
Wustenjet Engenharia, Saneamento e Serviços

O tema de 2012
“Como prover o saneamento
para todos” será o tema do
Congresso Nacional de
Saneamento e Meio Ambiente
de 2012, em caráter
simultâneo com a Fenasan.
Os principais objetivos desse
evento são: a apresentação de
trabalhos técnicos do setor, a
troca de informações, a
discussão de políticas públicas
e a fomentação do
desenvolvimento tecnológico do
saneamento ambiental e de
produtos empregados em
sistemas difundidos no Brasil e
do Exterior no setor de
saneamento.

