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Homenagem da AESabesp aos Profissionais do Ano
No encerramento de 2011, os profissionais homenageados e ganhadores do Troféu AESabesp
foram os engenheiros José Márcio Carioca e Valter Katsume Hiraichi.
Páginas 4 e 5

Confraternização de Final de Ano

Momentos de Tecnologia

Trabalhos para o Encontro Técnico

Na tradicional Festa de Confraternização
de Natal e Ano Novo, foi realizado o
sorteio das Bolsas de Estudos, oferecidas
pela Diretoria Cultural.

Estão cada vez mais prestigiados os
Momentos de Tecnologia AESabesp, que
agora conta com o apoio da Universidade
Empresarial Sabesp, para registro em
currículo profissional.

Os prazos de envio de trabalhos para o
XXIII Encontro Técnico AESabesp Congresso Nacional de Saneamento e
Meio Ambiente será encerrado em 23 de
março. Participe!
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Editorial
Nossa previsão para 2012:
Novos projetos e grandes realizações!
Começamos este ano de 2012 contabilizando os
resultados alcançados em 2011.
Não é uma tarefa muito fácil, pois os resultados
foram aquém das expectativas apesar de
percebermos uma satisfação geral a cada evento
finalizado.
Iniciaremos o ano realizando a avaliação das ações
concluídas, não concluídas e as não iniciadas em um
novo planejamento estratégico a ser realizado no
próximo dia 3 de março, desta vez com horizonte de
dois anos (2012 e 2013), para que a próxima gestão
já receba a nossa entidade com plano de ação
previamente preparado e, assim, ter tempo para os
necessários ajustes, de acordo com a política de
trabalho a ser implantada.
De qualquer forma, ao efetuarmos uma retrospectiva
dos dois primeiros anos desta gestão, mesmo que
modestamente, temos que comemorar os sucessos
conquistados que propiciaram muitas alegrias e,
porque não dizer, aprendizados importantíssimos
para a história da nossa entidade.
Permeando pelas possibilidades, uma atividade
importante que aos poucos a AESabesp está
conquistando espaço é trabalhar na realização de
cursos especializados, através da diretoria de
projetos socioambientais, cujo planejamento para o
ano de 2012 será mais audacioso, e que esperamos
contar com a parceria da Sabesp.
Podemos destacar, como privilégio desta gestão, a
festa de 25 anos da nossa AESabesp, abrilhantada
com a presença de mais de 400 pessoas entre
associados e convidados, cuidadosamente planejada
e organizada pela nossa diretoria social que convidou
todos os ex-presidentes para essa especial
comemoração.
Como acontece em todas as organizações, a
AESabesp também começa o ano de 2012 com
mudanças em algumas diretorias, mudanças essas
provocadas pela saída do nosso diretor técnico e vicepresidente Walter Antonio Orsatti que, por motivos
particulares, decidiu não continuar no corpo diretivo
da nossa entidade. A ele, o agradecimento de toda a
diretoria, conselheiros, coordenadores, colaboradores
e associados que compartilharam e acompanharam
de perto a sua trajetória vitoriosa à frente da
entidade.
Aos novos diretores, os meus votos de sucesso nessa
nova empreitada e a afirmação de que devemos

manter a mesma dinâmica definida nos planos de
ação a serem ratificadas no próximo planejamento
estratégico, que, a exemplo dos dois primeiros anos
de gestão, consolidaremos firmemente a nossa
entidade como a mais representativa divulgadora de
conhecimento técnico e de inovadoras tecnologias no
segmento do saneamento básico e ambiental.
Notadamente, esse sucesso também confirma a
importância da nossa entidade como propulsora de
desenvolvimento e de negócios para as empresas
nacionais e internacionais que militam nessa seara,
fincando a bandeira da Fenasan como um dos
eventos mais importantes na agenda internacional
do saneamento ambiental.
No encerramento do ano de 2011, tivemos dois
importantes eventos destacados nesta edição. Em
dezembro foi realizada a homenagem aos
profissionais do ano, no qual o Troféu AESabesp foi
entregue aos Engs. José Márcio Carioca e Valter
Hiraichi, eleitos entre os próprios colegas, pelos seus
méritos profissionais e pessoais. E, na sequência,
com grande estilo, foi a vez da nossa
Confraternização, na qual tivemos a participação de
muitos associados e convidados, sendo que um
número expressivo de participantes foi contemplado
tanto com sorteios de bolsas de estudo, quanto com
sorteio de ótimos brindes de Natal: utensílios,
viagens e outros, prenunciando que 2012 deverá ser
melhor ainda!
O resultado de um exercício, sempre cria um novo
desafio: atingir um resultado melhor!
A diretoria da AESabesp, para este último ano de
gestão, tem claro que a seriedade com que tem sido
conduzido a nossa entidade, hoje uma OSCIP, cria
expectativas mais abrangentes e mais desafiadoras,
mas também, torna-se óbvio que isso tudo é fruto de
um trabalho de equipe harmônico e comprometido
que tem, sobretudo, um grande carinho pela
entidade que representa.
2012 é um ano que muitos apontam como
apocalíptico, mas não para a nossa AESabesp. Quem
sobreviver, verá muitas parcerias, muitos cursos,
muitos projetos e muitas oportunidades geradas
pelas ações da nossa entidade!

Hiroshi Ietsugu
Presidente da AESabesp

Canal Aberto

Novos padrões de potabilidade da água para consumo humano
O Ministério da Saúde publicou, no Diário
Oficial da União do dia 14 de dezembro de
2011, a Portaria nº 2.914, de 12-12-2011,
que dispõe sobre os procedimentos de
controle e de vigilância da qualidade da
água para consumo humano e seu padrão
de potabilidade.
A portaria revoga e substitui
integralmente a Portaria MS nº 518, de
25-03-2004, que estabelecia os
procedimentos e responsabilidades
relativos ao controle e vigilância da
qualidade da água para consumo humano
e seu padrão de potabilidade.
De acordo com o texto, água para
consumo humano é a água potável
destinada à ingestão, preparação e
produção de alimentos e à higiene
pessoal, independentemente da sua
origem.
Caberá à Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS/MS) promover e acompanhar
a vigilância da qualidade da água para
consumo humano, em articulação com as
Secretarias de Saúde dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e
respectivos responsáveis pelo controle da
qualidade da água.
A Sabesp, como integrante da Aesbe,
participou ativamente do processo de
revisão da antiga portaria, enviando
profissionais às reuniões técnicas que
ocorreram ao longo de 2010. Após essa
fase, houve Consultas Públicas Regionais,
nas quais a Sabesp também esteve
representada por vários profissionais da
sua área de Controle de Qualidade. "O
processo foi bastante participativo, sendo
possível expor a visão da operadora que
realiza o cumprimento da legislação
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diariamente", explica André Luís Góis
Rodrigues, gerente de Departamento de
Controle da Qualidade dos Produtos Água
e Esgoto - TOQ.
Em atendimento às exigências
estabelecidas, a Sabesp analisa a
qualidade da água desde a origem até os
pontos de consumo. Para assegurar a
confiabilidade do seu produto, a empresa
executa um intenso trabalho nas suas 16
centrais de controle sanitário,
estrategicamente instaladas pela Região
Metropolitana de São Paulo, interior e
litoral. A Sabesp garante que a água
distribuída pela companhia não oferece
qualquer risco à saúde da população, já
que sua qualidade é controlada em
laboratórios certificados (certificação ISO
17.025), nos quais são feitas 7 mil
análises diárias.
Fonte: Portal do Ministério da Saúde

Acontece

AESabesp tem nova composição de diretoria
Novos diretores
Helieder Rosa Zanelli - Vice-Presidente
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro - Diretor Técnico
Paulo Ivan Morelli Franceschi - Diretor de Polos
João Augusto Poeta - Diretor de Marketing

Em reunião do Conselho Deliberativo da AESabesp, realizada em 31 de janeiro, foi promulgada novas nomeações e substituições nas
Diretorias Executiva e Adjunta da AESabesp.
Dessa forma, o Eng. Helieder Rosa Zanelli, foi escolhido pelo Conselho para assumir a função de vice-presidente da entidade, em
substituição ao Eng. Walter Antonio Orsatti, que optou por permanecer apenas como membro do Conselho e da Comissão
Organizadora do Encontro Técnico AESabesp e Fenasan 2012, em que pese sua colaboração tenha sido e sempre será essencial para
o êxito da gestão 2009-2012.
Também em substituição ao Eng. Walter Orsatti na diretoria técnica, esta pasta foi assumida pelo Eng. Reynaldo Eduardo Young
Ribeiro, que consequentemente se torna o diretor responsável pela Fenasan 2012.
A Diretoria de Polos, que anteriormente era liderada pelo atual vice-presidente Helieder, agora foi assumida pelo Eng. Paulo Ivan
Morelli Franceschi (Pim). E a Diretoria de Marketing, que anteriormente era liderada pelo atual diretor técnico, Reynaldo, foi assumida
pelo Eng. João Augusto Poeta, que doravante também integra a Comissão Organizadora do Encontro Técnico AESabesp e Fenasan
2012.
Dessa forma, a nova formação na diretoria ficou destacada com a inclusão, a partir de 01 fevereiro de 2012, desses componentes, a
quem o presidente da AESabesp, Hiroshi Ietsugu remete os votos de muito sucesso em suas gestões.

Diretores comentam suas novas atribuições
De forma geral, toda a diretoria da AESabesp se mostrou receptiva a essa nova composição, formada por consenso, de forma aberta e
democrática, que sempre caracterizou as suas ações.
O Jornal AESabesp destaca a postura de dois diretores em condições bem singulares nesta nova formação: o Eng Reynaldo Young,
que até então era diretor de marketing e foi alçado à diretoria técnica, que é responsável pela Fenasan, o evento mais importante
promovido pela AESabesp, de projeção internacional, e o Eng. João Augusto Poeta, que assumiu a diretoria de marketing e é um
integrante novo na diretoria da gestão 2009-2012. Vejam as suas colocações:
1 - Qual é a importância pessoal de
assumir a Diretoria Técnica da AESabesp ?
- Trata-se de uma enorme responsabilidade
em substituir uma pessoa muito
experiente, inclusive ex-presidente da
Entidade, com quem tive a oportunidade
de grandes aprendizados profissionais e
pessoais.

1 - Qual é a importância pessoal de
assumir a Diretoria de Marketing da
AESabesp?
- Para mim, esta nova atribuição é muito
gratificante, porque a grande
importância desta diretoria é o fato da
mesma dispor de instrumentos de
comunicação, de formação de convênios
e de parcerias que permitem tornar
nossa Associação mais forte e conhecida,
tanto no âmbito interno como
externamente.

2 - Como o senhor avalia os trabalhos
desenvolvidos por esta Pasta: estruturação
da Fenasan, Visitas Técnicas e demais
ações?
Reynaldo E. Ribeiro
- Importantíssimos para nossos
associados, na medida que tem como objetivo maior consolidar
novos conhecimentos, novas tecnologias e inovações que são
incorporadas diariamente na empresa.

João A. Poeta

2 - Como o senhor avalia as nossas mídias de comunicação
(Boletim , Site, Jornal AESabesp e a Revista Saneas) e os
convênios e promoções realizadas por esta diretoria?
- Acredito serem de extrema importância e eficiência. Mas,
devido às pressões que muitas vezes nossos profissionais
enfrentam na Companhia e até mesmo no setor de
saneamento como um todo, precisaremos criar uma maneira
de motivar nossos associados a participarem mais
efetivamente de todas as vantagens que a AESabesp
disponibiliza.

3 - Sua intenção é dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos
pela diretoria antecessora ou tem alguma inovação para propor
dentro desta Pasta ?
- Os objetivos da Diretoria Técnica já foram fixados nas várias
fases do Planejamento Estratégico 2009/2012, elaborado no
início desta gestão, e alguns ajustes, se forem necessários, serão
definidos na atualização do mesmo que deverá ocorrer no mês de
Março de 2012.

3 - Sua intenção é dar continuidade aos trabalhos
desenvolvidos pelo seu antecessor, Eng. Reynaldo Young, ou
tem alguma inovação para propor dentro desta Pasta?
- A primeira preocupação é continuar com o trabalho
desenvolvido pelo Eng. Reynaldo e, a curto prazo, propor uma
estratégia diferente para aumentarmos o número de
associados.

4 - Ao seu ver, o que a AESabesp representa para o corpo técnico
da Sabesp ?
-A AESabesp é muito mais representativa por seu caráter de
atualização técnica e profissional de seus associados e pelo
congraçamento social entre eles, indo muito além de uma simples
atuação corporativista na área de engenharia sanitária.
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Diretorias
Diretoria Social - Viviana Aquino Borges

Homenagem da AESabesp aos Profissionais do Ano
Nem mesmo a chuva que insistia cair em São Paulo na quarta-feira,
dia 8 de dezembro, atrapalhou o brilho da Cerimônia de Homenagem
aos Profissionais do Ano, com a entrega do Troféu AESabesp aos
profissionais que se destacaram em 2011, eleitos pelos votos dos
próprios associados da entidade.
Nesse evento, os profissionais homenageados e ganhadores do Troféu
AESabesp foram os engenheiros Valter Katsume Hiraichi e José
Márcio Carioca (foto), ambos muito queridos e prestigiados pelo
amigos, tanto por seus trabalhos em prol do saneamento, quanto
pelas suas personalidades amigas e proativas.

Pela primeira vez, esta cerimônia foi realizada no Auditório Vida da
Sabesp...

...Onde foi servido um coquetel a todos que foram prestigiar os nossos
homenageados.

Entre os convidados que fizeram questão de vir cumprimentar os
homenageados, destacamos os membros da família de ambos,
vindos do interior de São Paulo especialmente para participarem
deste momento, além dos diretores da Sabesp João Baptista
Comparini (T) e Luiz Paulo de Almeida (R), do assessor da
presidência da Sabesp José Aurélio Boranga, dos superintendentes
da Sabesp Ivan Sobral de Oliveira (Alto Paranapanema) e Irineu
Yamashiro (Vale do Ribeira) e dos líderes da entidades
representativas da empresa: Lázaro Miguel Rodrigues (presidente da
Cecres), José Roberto Guimarães (diretor da AAPS), Rene dos Santos
(presidente do Sintaema) e Pérsio Faulim de Menezes (presidente da
Associação Sabesp).
O evento, tradicionalmente organizado pela diretoria social, liderada
pela Eng. Viviana Borges, pela primeira vez foi realizado no Espaço
Vida, da Unidade Ponte Pequena da Sabesp. No Auditório foi
realizada a cerimônia de entrega e depois todos foram convidados a
um coquetel.
Após a exibição em áudio e em vídeo do Hino Nacional e o anúncio
dos homenageados da noite, o presidente da AESabesp abriu a
cerimônia com o pronunciamento sobre a importãncia do

profissional da engenharia, registrado na página ao lado.
Na sequência, foi feita, pela Eng. Magali Scarpelini de Menezes, a
apresentação do currículo do homenageado José Márcio Carioca,
que atualmente, na Sabesp, é Gerente da Divisional de São João da
Boa Vista. Durante a apresentação era exibido um vídeo com fotos
suas desde a infância, da sua família e momentos marcantes de sua
vida profissional, ao som da melodia “Eu Apenas Queria Que Você
Soubesse”, de Gonzaguinha. Após um discurso emocionado,
Carioca recebeu o Troféu AESabesp das mãos do diretor da T, João
Baptista Comparini.
Da mesma forma, foi feita pelo Eng. Gilberto Martins, a
apresentação do currículo do homenageado, Valter Katsume
Hiraichi, que atualmente, na Sabesp, atua no Departamento de
Gestão e Desenvolvimento Operacional em Itapetininga. Durante a
apresentação era exibido um vídeo com fotos suas desde a infância,
da sua família e os momentos marcantes de sua vida profissional,
ao som da melodia “My Way”, de Frank Sinatra. Após ao seu
discurso também emocionado, Hiraichi recebeu o Troféu AESabesp
das mãos do diretor da R, Luiz Paulo de Almeida.

Valter Hiraichi, ao centro, com a
diretoria da AESabesp: o diretor
técnico, Reynaldo Young; a diretora
social, Viviana Aquino Borges; o
presidente Hiroshi Ietsugu e coord. do
pólo Franca, Antonio Carlos Gianotti.

Os diretores da Sabesp João Baptista
Comparini( diretor de Tecnologia,
Empreendimentos e Meio Ambiente ) e
Luiz Paulo de Almeida (diretor de
Sistemas Regionais) levaram o seu
prestígio aos homenageados de 2011.
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A diretoria da AESabesp também
levou os seus cumprimentos ao
homenageado José Márcio Carioca,
durante o coquetel lotado de amigos
vindos tanto da Região
Metropolitana,quanto do Interior.

Diretorias
Diretoria Social - Viviana Aquino Borges (Cont.)

Pronunciamento do presidente Hiroshi Ietsugu,
sobre a importância do Profissisonal da Engenharia

E

m seus 25 anos de
existência, a AESabesp teve
a oportunidade de crescer e
mostrar a importância da
engenharia em todos os segmentos
da sociedade. Com efeito, em
verdadeira bênção, não obstante o
caos inerente à expansão
desenfreada da sociedade, a
engenharia foi capaz de propiciar a
qualidade de vida necessária às
populações da cidade e do campo,
através de profundo conhecimento
e intenso desenvolvimento
tecnológico.
No entanto, o sucesso da
AESabesp não foi alcançado por
mera intervenção divina - é
resultado de extenso e árduo
trabalho de um personagem alheio
aos holofotes e à mídia: o
engenheiro.
De fato, enquanto os frutos da
dedicação deste profissional são
extensiva e reiteradamente
ostentados por uma classe política
muitas vezes deficiente quanto à
seriedade exigida pela função, o
engenheiro permanece anônimo,
com o único e nobre propósito de
empregar suas forças e vocação em
benefício da sociedade.
"A engenharia é uma arte!", disse o
grande engenheiro e nosso
associado Milton Uchima. Com
razão, apenas um grande artista é
capaz de tornar físico o devaneio

onírico que é a engenharia, presente
em tudo o que tocamos, vemos e
escutamos. Este devaneio de
cálculos e raciocínios dominado por
poucos, embrião das mais inusitadas
engenhocas e construções
desenvolvidas por mentes incríveis
que viveram além de sua época,
possibilitou todo o progresso e
desenvolvimento que sustenta e
beneficia o mundo atual.
A missão do engenheiro é contínua,
ininterrupta, eterna. Assim, o bem
estar das futuras gerações está

intrinsecamente vinculado à
sensibilidade, percepção,
empenho e comprometimento do
profissional de engenharia hoje e
sempre.
Hoje, mais uma vez, a AESabesp
tem o privilégio de homenagear
dois grandes profissionais, que
carregam histórias de lutas e
sacrifícios de conhecimento de
poucos, e que serviram de molde
ao inquestionável caráter pessoal
e profissional desses grandes
guerreiros.

Os profissionais homenageados e ganhadores do Troféu AESabesp 2011 foram os engenheiros
José Márcio Carioca e Valter Katsume Hiraichi.

Diretoria de Polos - Paulo Ivan Morelli Franceschi

XII Encontro Estadual de Saneamento Ambiental de Lins
A AESabesp convida os seus associados para
participarem do XII Encontro Estadual de
Saneamento Ambiental de Lins , a ser realizado nos
dias 20 e 21 de junho, no espaço de convenções do
Hotel Blue Tree Park, na cidade de Lins.
Esse evento é anualmente promovido, com muito
êxito, pela AESabesp Pólo Lins, coordenado pelo
Eng. Marco Aurélio Saraiva Chackur. Paralelamente
também será realizada uma Feira de Equipamentos,
Materiais e Insumos para Saneamento, com as
presenças de grandes fabricantes e prestadores de
serviços do setor.
No decorrer desse Encontro, serão realizadas várias
de palestras técnicas, que deverão despertar grande
interesse aos participantes, pelo intercâmbio de
informações e inovações tecnológicas que sempre
caracterizam esta iniciativa.
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Diretorias
Diretoria Social - Viviana Aquino Borges (Cont.)

Festa de Confraternização 2011 da AESabesp
A AESabesp realizou a sua tradicional
Festa de Confraternização de Natal e Ano
Novo, na noite do dia 20 de dezembro, com
a presença expressiva de associados,
diretores, conselheiros, colaboradores,
parceiros e amigos da entidade. O evento
foi organizado pela diretoria social,
liderada por Viviana Borges, que
recepcionou os convidados juntamente
com o anfitrião, Hiroshi Ietsugu,
presidente da AESabesp.
Aos convidados foi oferecido um saboroso
jantar, acompanhado por chope e
refrigerantes e ainda animado pelo som
sertanejo da dupla Luis Carlos e Daniel.

Marcius Marson Guidi, Paulo Barbosa de
Oliveira Filho, Paulo Cesar Francisco,
Orlando Nascimento Silva Filho, Andréa
Andrade de Matos, Bruno Rafael Dimitruk
e Gilson Marcus R. dos Reis. E os
associados sorteados como suplentes
foram: João Guedes Neto, Lilian Rouse da
Silva Lima, Marco Aurélio D. Daraia
Santos, Luciomar dos Santos Werneck,
Isaac Pedro Soares De Moraes, Tarcisio
Luis Nagatani, Sérgio Silvestre Martins,
Sávio Evaristo R. Martinez e Cesar Roberto
Gomes.

Sorteio de Bolsas de Estudo
Um dos momentos mais aguardados da
festa, como ocorre em todos anos, foi o
sorteio das Bolsas de Estudos, oferecidas
pela Diretoria Cultural, liderada pelo Eng.
Olavo Alberto Prates Sachs. Só levou a
bolsa quem estava na festa, com exceções
feitas para associados de fora de São
Paulo ou que apresentaram justificativas
prévias do impedimento de estarem no
local.
Dessa forma, foram contemplados em
primeira instância, por ordem de sorteio:
Luciano Carlos Lopes, Célia de Arruda
Castro, Evandro Nunes de Oliveira, José

No decorrer da festa, também foram
oferecidos diversos brindes, em sorteios,
pelas seguintes empresas parceiras da
AESabesp: Acquacon Consultoria (01
Cafeteira Arno Dolce Gusto ganhador:
Olavo Alberto Prates Sachs); R3 Viagens (01
Aparelho de Jantar e Vaso de Cristal
Boêmia ganhadores: Bernardo Beer e
Tarcísio Luis Nagatani); Agenda4 Mkt (01
Cesta de Natal Empório Santa Rosa
ganhador: Rogério Silvestre da Silva);
Neopix Design (01 Cesta de Chocolates
Cacau Show ganhador: Walt José Santos
Alves); Paola Pedron Grife Enológica (3 Kits
com vinhos e produtos da grife
ganhadores: Gilberto Margarido Bonifácio,

Abiatar Castro de Oliveira e Alberto
Hirata); Dó Ré Mi Buffet (01 Cesta de
Natal Empório Santa Joana ganhador:
Antonio Carlos Gianotti); Textoscom (01
kit importado "Pizzaiolo" e kit do Projeto
"Crer para Ver", da Natura ganhadores:
Pedro Antônio Pereira do Lago e Marcos
Aurélio D. Daraia Santos); Recanto Pôrdo-Sol Guararema (Estadia para 6
pessoas ganhador: Nizar Qbar); San
Raphael Hotéis (01 diária com café da
manhã e jantar ganhador: Maximiano
Bizatto); Simplam Serviços Odontológicos
(01 máquina fotográfica digital Samsung
16Mpixel + Bola Simplan ganhador:
James Shiromoto); Torrano Seguros (3
Kits com brindes diversos - ganhadores:
Cristovão José da Silva, Lílian Cruz e
Alceu Sampaio de Araújo); Trunpho
Contabilidade (01 Cesta de Natal
Empório Santa Joana e 01 Kit Paola
Pedron Ganhadores: Sonia Regina
Rodrigues e Roberto Setagawa);
Bilheteria.com (02 pares de ingressos
para espetáculo teatral ganhadores:
Tarcísio Francisco Fonseca e Caroline
Governatori). A Diretoria de Marketing da
AESabesp ainda ofereceu um par de
ingressos para o Reveillon Anos 70 no
Bourbon Street Mucic Club, que
contemplou a associada Andréa Andrade
de Matos.

Expressiva presença de associados

Vários brindes foram sorteados

Bolsistas contemplados na festa

Premiados dessa Confraternização

Diretor de Polos - Paulo Ivan Morelli Franceschi

Polo AESabesp de Franca homenageia o Eng. João Baptista Comparini

A entrega do Troféu foi feita pelo atual
superintendente da RG, Gilson Santos de Mendonça

Na noite de 02 de dezembro, o Eng. João
Baptista Comparini, diretor de Tecnologia,
Empreendimentos e Meio Ambiente da
Sabesp, foi homenageado com a outorga do
“Troféu Armando Fonzari Pêra", em evento
promovido pelo Polo AESabesp de Franca,

coordenado pelo Eng. Antonio Carlos Gianotti,
com o apoio de toda a Unidade de Negócio
Pardo e Grande-RG, da qual o homenageado
foi superintendente até 2011 e é uma das
pessoas mais queridas e prestigiadas pelos
integrantes desta unidade regional. A entrega
do Troféu foi feita pelo atual superintendente
da RG, Gilson Santos de Mendonça.
De acordo com os organizadores do evento,
Comparini só ficou sabendo da homenagem
poucas horas antes, o que lhe deixou
emocionado e motivado a afirmar sobre o
orgulho por ter sido lembrado e a importância
do prêmio que leva o nome de um ícone do
saneamento: o brilhante Prof. Dr. Armando
Fonzari Pêra.
Para prestigiá-lo, colegas da RG, autoridades
locais, familiares e amigos do engenheiro,
lotaram o espaço de eventos do ComfortFranca. Um filme com mensagens ao
homenageado foi exibido durante a cerimônia,
que contou com depoimentos do prefeito
Municipal de Franca, Sidnei Franco da Rocha,
da presidente da Sabesp, Dilma Seli Pena, do
diretor de Sistemas Regionais, Luiz Paulo de
Almeida Neto, do presidente da AESabesp,
Hiroshi Ietsugu, do então vice presidente da
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AESabesp, , Walter Orsatti e de José
Everaldo Vanzo (amigo pessoal de
Comparini e, como ele, já foi presidente da
AESabesp), além de colegas da RG,
especialmente do Setor Operacional.

Placa entregue pelo coordenador do Polo AESabesp
de Franca, Antonio Carlos Gianotti.

Diretorias
Diretoria de Polos - Paulo Ivan Morelli Franceschi

Diretoria de Projetos Socioambientais

Momentos de Tecnologia: AESabesp e UES em parceria

A AESabesp - Associação dos Engenheiros
da Sabesp e a UES - Universidade
Empresarial Sabesp firmaram parceria
para a realização e suporte dos eventos
"Momentos de Tecnologia AESabesp".
A partir de agora, as participações dos
empregados da Sabesp, nesta
programação, serão registradas no
Currículo Profissional da Universidade
Empresarial Sabesp.
Para tanto, a comunicação dos eventos
trará a logomarca da UES no folder de
divulgação e na lista de presença dos
participantes, que passa a ser uma única
lista e o Formulário Avaliação de Reação
Presencial deverá ser aplicado a todos os
participantes dos eventos.
Dessa forma, caberá aos coordenadores o
preenchimento da lista de presença dos
Encontros e dos formulários de avaliação,
que deverão ser encaminhados para a
AESabesp, para envio posterior a CR Superintendência de Recursos Humanos e
Qualidade - Sabesp.

Dinâmica dos Momentos de Tecnologia
AESabesp
Essa realização da AESabesp são palestras
técnicas apresentadas em unidades da
Sabesp, contratadas e promovidas por
empresas que desejam apresentar seus
produtos e serviços aos profissionais da
Sabesp. Dessa forma, durante os Momentos
de Tecnologia os associados da AESabesp
conhecem as novas técnicas, produtos e
serviços que chegam ao mercado nacional.
Muito concorridos, esses eventos contam
com expressivo comparecimento de
associados, técnicos da Sabesp e empresas
do segmento. Em 2011, diversas
tecnologias foram disseminadas por meio
desta programação, que em 2012 já
começou de forma intensificada,
constituindo-se numa das mais
promissoras formas de intercâmbio de
conhecimento ao longo deste ano.
Acesse o site www.aesabesp.org.br e fique
inteirado de toda a programação dos
Momentos de Tecnologia AESabesp.
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Luis Eduardo Pires Regadas

Apoio às ações de conscientização
e qualidade de vida

A Diretoria de Projetos Socioambientais da
AESabesp tem empregado o seu apoio às
ações voltadas à conscientização e ao
fortalecimento da qualidade de vida. A cada
mês é feito uma sensibilização em defesa de
uma causa nobre, em um texto assinado
pelo diretor Luiz Regadas, que é enviado a
todo o mailing desta diretoria, composto
tanto por associados da AESabesp, quanto
parceiros e colaboradores.
Em dezembro e janeiro, foram registradas
várias realizações da PDSA, como:
- A campanha de apoio ao “Papai Noel dos
Correios”,
- A formação da 2ª turma do Curso de
Perícia Ambiental e a divulgação do módulo
II deste curso para o final de fevereiro.
- Defesa da sustentabilidade ambiental, com
o apoio à Campanha do Ministério do Meio
Ambiente “Separe o lixo e acerte na lata”,
baseada nos seguintes tópicos: Ressaltar a
riqueza ambiental e social do lixo; Ensinar a
correta separação do lixo úmido e seco;
Demonstrar os impactos do lixo no meio
ambiente; Informar sobre o valor ambiental
e social do lixo; Estimular a prática do
consumo consciente e a redução do volume
de lixo e Divulgar as soluções propostas pela
Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS).

Diretorias
Diretoria Cultural Olavo Alberto Prates Sachs

Envio dos Trabalhos para o XXIII Encontro Técnico AESabesp

Informamos que os prazos de envio de
trabalhos para o XXIII Encontro Técnico
AESabesp -Congresso Nacional de
Saneamento e Meio Ambiente a ser realizado
em caráter simultâneo com a Fenasan 2012
(Feira Nacional de Saneamento e Meio
Ambiente), no dias 6, 7 e 8 de agosto, no
Pavilhão Branco, do Expo Center Norte, em
São Paulo SP, deverão ser rigorosamente
cumpridos:
- Envio de trabalhos técnicos: até
23/03/2012
- Comunicação de aceite/recusa aos autores:
a partir de 01/05/2012
Na edição de 2012, o tema central é “Como
prover o saneamento para todos”, mas os
trabalhos devem estar contextualizados em
temas complementares a seguir:

Desenvolvimento tecnológico e inovação;
Eficiência energética; Gestão empresarial e
empreendimentos; Legislação e regulação;
Manutenção eletromecânica ; Meio ambiente;
Mudanças climáticas; Produtos, materiais e
serviços; Recursos hídricos; Redução de
perdas, entre outros.
Apresentar o seu trabalho no XXIII Encontro
Técnico da AESabesp Congresso Nacional de
Saneamento e Meio Ambiente é a
oportunidade ideal para que o grande público
conheça a sua proposta de desenvolvimento
ou de melhoria dos processos que hoje são
aplicados. Nas fotos da edição de 2011, que
ilustram esta matéria, pode-se ter um a noção
de quanto as palestras são prestigiadas, por
um público formado por grandes expoentes do
setor.

Durante os três dias de Encontro Técnico,
será possível conhecer novos produtos e
equipamentos para tratamento e
abastecimento de água e esgotamento
sanitário, com a grande oportunidade de
trocar conhecimentos com colegas de
diversas empresas e órgãos de saneamento
de todo Brasil e também do exterior.
As inscrições podem ser feitas no
endereço:
http://www.fenasan.com.br/br/congres
so/inscricao
Notas de Empenho
As notas de empenho serão aceitas até
20/07/2012, quando deverão ser
substituídas pelo pagamento efetivo.

Diretoria Técnica- Reynaldo Young Ribeiro

Fenasan é citada entre os principais eventos mercadológicos do Brasil
Apoios institucionais:

A XXIII Fenasan (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente), promovida pela AESabesp
em caráter simultâneo com o Encontro Técnico do setor, foi citada no Caderno de Carreiras e
Negócios do Jornal Folha de São Paulo, na edição do domingo de 08 de janeiro, no Calendário
dos “Principais Eventos no Brasil em 2012”.
Programada para os dias 06, 07 e 08 de agosto, a Fenasan 2012 terá sua área aumentada em
mais de 3.500 m², totalizando os 17.042m² da extensão total do Pavilhão Branco.
Esse aumento significa que a capacidade de receber visitantes e expositores será
substancialmente ampliada. Porém, mais do que uma expectativa, a organização da Fenasan
possui dados concretos de que essa meta será atingida, pois 72,5% de sua área de exposição
já está ocupada, na somatória dos espaços comercializados e reservados.
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ABAR - Associação Brasileira das Agências de Regulação
ABAS - Associação Brasileira de Águas Subterrâneas
ABECE - Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria
Estrutural
ABETRE - Associação Bras. das Empresas de Tratamento de
Resíduos
ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos
ABPE - Associação Brasileira de Tubos Poliolefínicos e
Sistemas
ABRATT - Associação Brasileira de Tecnologia Não
Destrutiva
ABRH - Associação Brasileira de Recursos Hídricos
AEAMESP - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de
Metrô
AIDIS - Associação Interamericana de Engenharia Sanitária
e Ambiental
APECS - Associação Paulista de Empresas de Consultoria e
Serviços em Saneamento e Meio Ambiente
APEOP - Associação Paulista de Empresários de Obras
Públicas
ASFAMAS - Associação Brasileira dos Fabricantes de
Materiais para Saneamento
CECRES - Associação Bras. das Empresas de Tratamento de
Resíduos
CETESB - Cia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
CTDUT - Centro de Tecnologia em Dutos
Instituto de Engenharia de São Paulo
Instituto Trata Brasil
SINDCON - Sindicato Nacional das Concessionárias
Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto
SINTEC-SP - Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível
Médio do Estado de São Paulo
SINTIUS - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Urbanas de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do
Ribeira;
Conheça os investidores/ expositores no site

www.fenasan.com.br

