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Como OSCIP, a AESabesp está unida com toda a sociedade

Muitas pessoas, independentemente de serem sócios titulares da AESabesp, demonstram um
grande interesse em utilizar nossa condição de OSCIP, para desenvolver projetos ou se cadastrar
como especialista, o que é perfeitamente possível e passível de remuneração adequada.
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Metas cumpridas no nosso PES

Palestra “As Oito Leis do Sucesso”

Fenasan com área maior em 2012

Diretores e coordenadores
apresentaram o cumprimento de
metas de nosso PES (Planejamento
Estratégico Situacional). Elas foram
estabelecidas em 2010, superadas em
2011 e cumpridas em 2012.
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A AESabesp promoveu em sua sede a
palestra “O Poder da Motivação - As
Oito Leis do Sucesso”, ministrada
pelo psicólogo e professor Rogério
Martins, que causou bastante
entusiasmo no público.
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Programada para os dias 06, 07 e 08
de agosto, a Fenasan aumentou a sua
área e ocupará a extensão total do
Pavilhão Branco do Expo Center
Norte, em São Paulo, para
atender a demanda.
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Editorial

A AESabesp
é muito maior do que parece
Em meu discurso de posse, uma das bandeiras que
eu assumi como um compromisso e estou
concretizando é a consagração e a confirmação da
nossa entidade como uma OSCIP.
Hoje, das várias conquistas amealhadas, a mais
significativa é o do reconhecimento da FENASAN
como um projeto socioambiental pela prefeitura do
município de São Paulo.
Longo ainda é o caminho que temos que trilhar,
mas, com certeza, os primeiros passos foram
importantes para que os demais projetos tenham os
lastros de confiança necessários para a sua
viabilização.
A realização dos cursos de perícia ambiental, já em
sua terceira edição, contando inclusive com a
participação de profissionais até de outros estados,
deixa claro o reconhecimento da AESabesp como
uma entidade séria, comprometida e realmente
participante da nova realidade social que tem, como
mote principal, a universalização do saneamento
básico e ambiental.
Outros cursos, igualmente importantes já estão
sendo estudados pela diretoria de projetos
socioambientais, incluindo parcerias com
universidades e com instituições de outros países.
Em todos os eventos importantes na seara do
saneamento ambiental, a AESabesp tem marcado
presença, pois, humildemente estamos sempre
atentos para buscar o conhecimento onde ele
estiver acontecendo para repassarmos aos nossos
associados.
E na onda em que a nossa participação é
importante, não temos constrangimento de copiar o
que for bom. As boas experiências e as boas
práticas sempre devem ser copiadas e, sempre que
for possível, melhoradas.
Não só dos programas técnicos vive a nossa
entidade, até porque os nossos associados também
carecem de outras necessidades no âmbito da
humanização e, dessa forma, também buscamos
incentivar atividades alternativas para propiciar
momentos de reflexão e de valorização da nossa
existência.
A época que estamos vivenciando não é do

Canal Aberto
Reunião entre representantes
da USP e AESabesp

compartilhamento do conhecimento e das
benfeitoras oriundas do conhecimento e, sim, uma
competição insana da exposição de uma suposta
qualidade, quer seja de serviço ou de produto, sem
que haja em seu conteúdo, valores e fundamentos
que garantam qualidade perene.
O que vale é a aparência....
A AESabesp, magnetizada pela dignidade e honra
da sua diretoria, tem se mantido firme nos
princípios a que se propôs e os resultados
verificados no nosso planejamento estratégico
confirmam esse comprometimento.
Mesmo com a dinâmica do mercado, muitas vezes
voláteis, temos que ter claro que cada evento
sempre nos ensina caminhos novos que devemos
aprender a caminhar, inclusive porque nem sempre
são trilhas que se revelam fáceis de enfrentar.
Entre uma coisa séria e outra, também levamos
muito a sério os eventos gastronômicos, as
palestras motivacionais e os eventos sociais que
permitem o reencontro de muitas amizades,
distanciadas ao longo do tempo, pelas mudanças de
locais de trabalho de cada um de nós.
Uma certeza nós temos: a AESabesp tem
conquistado maior espaço no coração dos
associados e muitos novos associados, bem como
um significativo aumento de empresas que buscam
a nossa FENASAN como ponte da universalização
do saneamento ambiental.
Participe da nossa Associação que você irá ter uma
grande surpresa: ela é muito maior do que você
pensa!
Pois a AESabesp é uma entidade que acredita na
sua competência e capacidade para alavancar
muitas tecnologias e técnicas para o futuro que o
Brasil espera!
Vamos resgatar a engenharia ao status que ela
precisa estar para garantir um futuro melhor para
todos!
Conto com vocês!!

Hiroshi Ietsugu
Presidente da AESabesp

apresentá-los também no Encontro Técnico;
4 Como propostas para temas do Encontro de
2013 foram sugeridas:
- A importância do planejamento;
- Paradigmas do saneamento;
- Contingências do saneamento.
(*) Contribuição do Eng. Olavo A. P. Sachs
Diretor Cultural da AESabesp

AESabesp na posse da ABEOC-SP

Dando prosseguimento aos preparativos do XXIII
Encontro Técnico da AESabesp Congresso
Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, a ser
realizado no período de 06 a 08 de agosto deste
ano, reuniram-se no dia 13 de março, nas
dependências da Unidade de Negócio de Produção
MA, na Sabesp, o professor e doutor da USP, Eng.
Kamel Z. Filho, o qual também é nosso associado
e os membros da comissão organizadora do
evento: Engs. Walter Orsatti, (responsável pelo
trabalho de aproximação instituições de ensino
superior com a AESabesp), Tarcisio Luis Nagatani
e Olavo Sachs (diretor cultural da
AESabesp),além da Eng. Viviana Borges (diretora
social da AESabesp).
Esta reunião teve como objetivo o estreitamento
do relacionamento entre o meio acadêmico e a
AESabesp onde ambas as partes tem a ganhar
com esta parceria.
Na oportunidade, foram abordados os devidos
assuntos:
1 A doação de bolsas de congressista para os
melhores trabalhos acadêmicos da área de
Saneamento Ambiental da USP;
2 Convite aos alunos graduados em 2011 para
que inscrevam os trabalhos de conclusão de curso
«TCC» no Encontro Técnico AESabesp;
3 Para 2013, instituir temas específicos com
divulgação aos alunos formandos, os quais
deverão elaborar os “TCCs” com o propósito de
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Na noite de 26 de março, foi realizada, nas
dependências do Museu da Casa Brasileira, a
cerimônia de posse da nova diretoria da ABEOCSP - Associação Brasileira das Empresas de
Eventos do Estado de São Paulo, presidida por
Osvaldo Barbosa, na atual gestão 2012-2014.
O evento contou com as presenças do nosso
presidente, Hiroshi Ietsugu, e do nosso
conselheiro, Walter Antonio Orsatti, que foram
levar o seu prestígio ao amigo e colaborador da
AESabesp, Rodrigo Cordeiro, empossado como
diretor de capacitação e desenvolvimento, para a
entidade. Sua empresa, Acqua Consultoria, é a
organizadora do Congresso Técnico AESabesp e
da Fenasan, considerado o maior evento técnicomercadológico da América Latina.
Conforme registro no portal desta Associação,
“focada na aproximação entre associado e
entidade, a nova diretoria da ABEOC-SP tem
como objetivo de trabalho a regulação do setor, o
fortalecimento das empresas atuantes no
mercado de eventos, a capacitação dos
profissionais da área e a disponibilização de uma
eficiente assessoria jurídica”.

Acontece
Presidente da AESabesp proferiu palestra no Conasa 2012
execução de obras de implantação, ampliação e manutenção de
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem
como o acompanhamento dos serviços de operação dos sistemas em
funcionamento.
Havia muitos técnicos de outros estados nesse Congresso, que
conheceram a cobertura dos serviços de saneamento do Estado de São
Paulo, líder no País. Hiroshi mostrou os números do site oficial da
Sabesp, onde o abastecimento de água está praticamente universalizado
e a coleta de esgotos evoluiu a passos largos. “São 27,4 milhões de
pessoas atendidas, quase duas vezes a população da Bélgica” observou e
na sequencia prosseguiu na abordagem de medidas técnicas pela
companhia paulista, como a adoção de novas tecnologias para
tratamento, ampliação das redes e redução de perdas de água,
possibilitando atender mais pessoas com o mesmo volume produzido e,
ao mesmo tempo, evitar desperdício de um bem natural cada vez mais
escasso.
Mas apesar dos avanços que o marco regulatório trouxe para o
saneamento paulista, o palestrante listou desafios ainda a serem
superados: “a aplicação da regulação na Região Metropolitana de São
Paulo, onde vivem 20 milhões de habitantes e onde há uma urbanização
desordenada, com muitas favelas e áreas de mananciais invadidas, é
uma tarefa de uma complexidade ímpar”.
Outro aspecto aventado por Hiroshi foi a necessidade contínua da busca
de novas tecnologias alternativas para sanear e prover, de forma global,
as necessidades locais de cada município, lembrando que justamente
por isso, o tema central do Encontro Técnico- Fenasan 2012, é “Como
prover o saneamento para todos”,
Outro grande e “bom” desafio, lembrado por Hiroshi, é que o padrão de
exigência ambiental ficou mais rigoroso, levando o mercado a ficar mais
ético e saudavelmente mais competitivo.
Concluindo a sua apresentação, o palestrante citou de que hoje o Brasil
está com uma postura mais receptiva à união do setor público e do
privado, para o alcance da universalização dos serviços de água e
esgoto no prazo e no ritmo de que o país precisa: “as companhias
estaduais de saneamento já perceberam que a PPP é uma alternativa
sensata para acelerar investimentos, ter acesso a novas tecnologias e
atender a sociedade de forma conjunta e eficaz”.
A AESabesp investe na disseminação da tecnologia e principalmente na
elaboração de projetos,com a criação de uma carteira de projetos
cadastrados, voltados à preservação do meio ambiente e às questões
ambientais, a qual convido todos os integrantes do Congresso foram
convidados a conhecer.
Ao final da palestra, Hiroshi recebeu várias perguntas, especialmente
sobre o saneamento de São Paulo, as quais ele respondeu dentro de sua
capacitação técnica. Ele preferiu não comentar os serviços prestados em
outras regiões do País e se colocou num papel de um contribuinte, por
meio de sua entidade, para que a universalização do saneamento e a
preservação ambiental se perpetuem não só em São Paulo como em todo
o Brasil.

No dia 28 de fevereiro, o presidente da AESabesp, Hiroshi Ietsugu,
proferiu uma palestra do sobre o tema “Os desafios da universalização
do saneamento no Estado de São Paulo e as implicações do marco
regulatório”, no Conasa 2012 (Congresso Nacional de Melhores Práticas
Executivas e Técnicas para o Setor de Saneamento).
O evento foi realizado nos dias 28 e 29 de fevereiro e 01 de março de
2012, e contou com presença de vários expoentes e muitos técnicos do
setor de recursos hídricos, inclusive da Sabesp.
Convidado pela organização do Congresso, Hiroshi iniciou a sua
apresentação com uma abordagem sobre o perfil da AESabesp, em suas
finalidades, resultados e benefícios estendidos aos seus associados e logo
depois discorreu sobre o tema proposto, com ênfase para o novo ciclo
que o setor de saneamento está inserido atualmente.
Entre as grandes mudanças do setor, foi destacada a implantação de
agências reguladoras (para fiscalização do planejamento e da prestação
serviços); ao invés da auto-regulação,(que dava liberdade às
concessionárias para planejar e executar conforme seus próprios
regimentos.
“Uma nova era” foi o termo usado por Hiroshi ao se referir ao
desenvolvimento de benefícios à população, cuja participação também
foi prevista na elaboração geral das políticas do setor, visando a
universalização do atendimento em água e esgoto.
Contudo, o palestrante lembrou que ainda é preciso prover segurança,
qualidade e transparência na prestação de serviços, aumentar a
eficiência e a profissionalização, além de fortalecer institucionalmente o
setor, que apresenta índices insatisfatórios: de cada 10 residências no
País, cerca de 04 não possuem saneamento básico completo que inclui:
rede de tratamento de esgotos, água potável e coleta de lixo.
Hiroshi também discorreu sobre o trabalho da ARSESP (Agência
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo), que tem
entre as suas atribuições a fiscalização técnica do planejamento e

AESabesp marca presença no XV SILUBESA

No período de 18 a 21 de março, foi realizado o
XV SILUBESA (Simpósio Luso-Brasileiro de
Engenharia Sanitária e Ambiental), em Belo
Horizonte MG.
E com os objetivos de divulgar o nosso XXIII
Encontro Técnico / Fenasan 2012 e de tomar
ciência dos principais assuntos que estão
envolvendo a área do saneamento ambiental

no momento, com experiências tanto no Brasil
como em Portugal, estiveram presentes ao evento
os diretores da AESabesp, Reynaldo Eduardo
Young Ribeiro (Técnico) e Olavo Alberto Prates
Sachs (Cultural). Na foto, os mesmos estão com a
pós-doutoranda, Cali Laguna Achon, convidada a
participar no nosso Encontro Técnico/Fenasan
2012.
Entre os principais temas abordados no
Seminário chamaram a atenção dos nossos
diretores os painéis sobre o “Plano de Segurança
da Água PSA”, com a participação do professor da
Universidade do Minho, em Portugal, José Manuel
Pereira Vieira, para o qual foi feito um convite
para que o mesmo compareça em nosso
Congresso, em agosto de 2012, em uma provável
mesa redonda. O conteúdo desse projeto vem
sendo tratado como uma preocupação mundial no
que tange ao contingenciamento dos sistemas de
abastecimento de água entre outras funções
inerentes ao setor.
De acordo com os nossos diretores, ainda dois

outros painéis chamaram muita atenção: o de
Geração de Energia a partir da Biomassa e o de
Uso Agrícola de Lodo Proveniente de Esgoto
Sanitário - Revisão da Resolução CONAMA
375, os quais estavam com suas salas lotadas
demonstrando o interesse do meio técnico
nesses temas, os quais também a AESabesp
intenciona trazer para discussão em mesas
redondas, em seu Congresso Técnico.
O saldo dessa visita foi altamente positivo para
a AESabesp, tanto por marcar presença nesse
evento internacional, quanto por se consolidar
cada vez mais no meio nacional como uma
referência, especialmente por promover a
Fenasan, a maior e mais importante feira do
setor de saneamento do Brasil, fato este
reconhecido e divulgado pelos nossos parceiros
expositores presentes ao evento da capital
mineira.
(*) Contribuiu com esta matéria o Eng. Olavo
Alberto Prates Sachs Diretor Cultural da
AESabesp

Dia Mundial da Água
Em 22 de março, o “Dia Mundial da Água” completou 20 anos. A data, , foi escolhida pela ONU (Organização das Nações Unidas)
durante a conferência Eco-92, no Rio de Janeiro, para alertar sobre a escassez de água potável. Muitas ações foram oferecidas ao
público pela Sabesp, como a exposição de um “Diamante de Gelo” no Metrô, visitas em suas unidades e diversas palestras, dentre as
quais destacamos a da Eng. Vânia Lúcia Rodrigues, da TAH, que proferiu palestra na Unidade da Sabesp de Mairiporã. A íntegra de
seu vasto e interessante trabalho intitulado “Água e Segurança Alimentar” será publicado na próxima edição da Revista Saneas.
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AESabesp - OSCIP
Como OSCIP, a AESabesp poderá desenvolver projetos para a sociedade
Muitas pessoas, a despeito de serem sócios titulares da AESabesp, tem
demonstrado um grande interesse em utilizar a sua condição de OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) para desenvolver os
seus projetos ou se cadastrar como especialista para colaborar com o
desenvolvimento de projetos vindos da comunidade, o que é
perfeitamente possível e inclusive passível de remuneração.
Dessa forma, desde maio de 2008, quando obteve a qualificação como
OSCIP, conferida pelo Poder Público Federal, por meio da Lei 9.790/99, a
AESabesp se tornou muito mais do que somente uma entidade
representativa dos profissionais pertencentes ao corpo técnico da
Sabesp,.
Esta condição ampliou o seu leque de atividades, que também passou a
ter condições de desenvolver projetos para a sociedade. Para isto, foi
criada a Diretoria de Projetos Socioambientais, que abriga a Carteira de
Projetos e o Cadastramento de Especialistas, em várias frentes de
atuação.
Este núcleo recebe projetos nas áreas cultural, social e ambiental, bem
como dispõe de profissionais especialistas necessários à execução dos
mesmos. Assim, qualquer pessoa pode cadastrar as suas especialidades
profissionais bem como cadastrar os seus projetos.
A partir do aceite deste cadastramento, cabe à AESabesp firmar um
termo de parceria com o autor do projeto, fornecendo o necessário
respaldo para transformá-lo em realidade, inclusive com a busca de
recursos financeiros junto a possíveis patrocinadores e fundos de
fomento. Com o resultado esperado desta etapa, todos os envolvidos no
processo deverão ser adequadamente remunerados pelo trabalho
efetivado.

Para permitir o firmamento de termos de parcerias com qualquer pessoa
da sociedade civil, a AESabesp criou mais categorias do que a dos
associados titulares, que são os profissionais técnicos da Sabesp, na
ativa. E os integrantes de todas elas tanto podem enviar projetos
próprios, como se cadastrarem como especialistas para colaborar no
desenvolvimento dos demais projetos recebidos. Elas são as seguintes:

Colaborador Interno
Abriga todos empregados (mesmo que não seja do corpo técnico), exempregados e aposentados da Sabesp, com os mesmos benefícios dos
técnicos titulares.

Colaborador Externo
Abriga todas as pessoas físicas que não trabalham na Sabesp, também
com todos os benefícios que são estendidos às demais categorias.

Colaborador Jurídico
Recebe todas as Empresas que queiram se associar à AESabesp, que
terão direito a benefícios diferenciados na participação de suas
atividades, inclusive relacionados ao seu maior evento técnicomercadológico da América Latina: Congresso Técnico/ Fenasan.
Mais informações estão disponíveis no site www.aesabesp.org.br

Diretorias
Diretoria de Projetos Socioambientais

Luis Eduardo Pires Regadas

Curso de Perícia Ambiental AESabesp Módulo 2

FEBRACE 2012
A Diretoria de Projetos Socioambientais da AESabesp participou na
condição de parceiro apoiador, pelo segundo ano consecutivo, da
cerimônia de premiação na FEBRACE 2012 - Feira Brasileira de Ciências
e Engenharia, que ocorreu de 13 a 15 de março, em São Paulo, nas
dependências da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
(Poli/USP). Além do apoio Institucional, foi concedido o Prêmio AESabesp
aos autores dos trabalhos finalistas que atenderam aos critérios
estabelecidos.
Os autores vencedores foram: 1º prêmio AESabesp, conferido à aluna
Tatiana Orli Milkewitz Sandberg, do Colégio Renascença São Paulo SP,
com o trabalho “Arquitetura urbana: prevenção de enchentes“ para ser
exposto no 1° dia da Fenasan em 06/08. O 2º prêmio AESabesp,
conferido às alunas Larissa Alves de Sousa e Daniela Vieira de França da
E.E. Prof.ª Nail Franco de Mello Boni, São Bernardo do Campo SP, com o
trabalho “Bueiro autônomo: sistema de diminuição de enchentes
urbanas”.
Além do prêmio, os vencedores ganharam um “voucher” de participação
na Fenasan 2012, que dará direito à apresentação do trabalho no stand
da AESabesp com certificado de participação e mochila do Encontro
Técnico.

Mídias utilizadas pela Diretoria
Em 06 de março a Diretoria de Projetos Socioambientais foi convidada
pela Srª Marisa Reiko Yonamine, atual primeira dama e presidente do
Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Pedro de Toledo, para
apresentar nossa instituição e a Carteira de Projetos Socioambientais.
Seu interesse partiu, exclusivamente, da apreciação do Projeto Sonho de
Presente do gestor Elio da Silva, realizado em novembro de 2011, que
conheceu através dos meios de comunicação da AESabesp
A Mídia AESabesp é composta pela divulgação impressa - Jornal
AESabesp e Revista Saneas - ,divulgação virtual - Boletim, Site e e-mails
informativos. Esses meios de comunicação promovem nossas ações e são
multiplicadas por pessoas e instituições que visam promover o
Desenvolvimento Sustentável através de ações socioambientais.

A Diretoria de Projetos Socioambientais realizou o seu "Curso de Perícia
Ambiental - Módulo 2", nos dias 24/02, 17/03 e 31/03, ministrado pelo
perito Dr. Constante Bombonatto Júnior, com o objetivo de treinar o
profissional interessado na elaboração de um laudo pericial na área
ambiental, a partir de um caso real apresentado. Na foto estão os
integrantes da turma deste curso.
Por necessitar de módulo básico como pré-requisito, o curso foi
direcionado exclusivamente àqueles profissionais certificados no módulo
1 do referido 1º e 2º Curso de Perícia Ambiental AESabesp. Devido à
aceitação do curso e o preenchimento de todas as vagas, a Diretoria de
Projetos Socioambientais realizará a uma segunda turma do "Curso de
Perícia Ambiental - Módulo 2" ainda no primeiro semestre de 2012.

1º Encontro de Associações de Empresas de Saneamento na BA
A AESabesp marcará presença no “1º Encontro de
Associações de Empresas de Saneamento”,
programado para os dias 10 e 11de maio, em
Salvador BA.
Nossa entidade é apoiadora institucional desse
evento e a única OSCIP convidada para
participação direta, tendo um papel importante
nas mesas de debate, exemplificando como
conquistou esta qualificação. E para discorrer
sobre esse processo estará presente o nosso
próprio diretor de Projetos Socioambientais, Luiz
Regadas, com o nosso diretor de Marketing, João
Augusto Poeta.
Esse encontro está sendo promovido pela Atua
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Bahia, com o apoio da UCE (Universidade
Corporativa) e da Embasa (Empresa Baiana
de Águas e Saneamento S.A.), empresa
responsável pelo abastecimento de água de
quase todo o estado da Bahia e integrada ao
governo estadual.
A solenidade de abertura do “1º Encontro de
Associações de Empresas de Saneamento”
será feita pelo presidente da Embasa,
Aberlardo de Oliveira, seguida por
apresentações de trabalhos e mesas
redondas. No 2º e último dia do evento
haverá visitação técnica em ETAs e ETEs da
região.

PES -2012

Workshop do Planejamento Estratégico AESabesp - 2012
A exemplo dos anos anteriores, a Gestão 2009-2012 da AESabesp
realizou o seu Workshop do PES- 2012 (Planejamento Estratégico
Situacional), realizado nas dependências do EZ Aclimação Hotel, em São
Paulo. O evento reuniu diretores e coordenadores da entidade, que
participaram de um dia inteiro de atividades motivacionais.
A partir das 8 horas da manhã, os participantes foram recebidos com um
café da manhã, seguido pela iniciação dos trabalhos, sob a condução da
equipe da consultoria “Regina Ramos - Centro de Capacitação
Profissional”.
A abertura foi feita pelo presidente Hiroshi Ietsugu que saudou a todos,
seguida pela apresentação de um vídeo focado nos obstáculos da reação
negativa das pessoas (a turma do não) e o quanto é significativa uma
postura positiva na condução de nossas ações para obtermos os
resultados desejados.
Ainda na parte da manhã, também foram realizadas dinâmicas entre
grupos, com exercícios de planejamento, organização e capacidade de
liderança. Na sequencia, todos os participantes almoçaram no local e
retomaram o trabalho na parte da tarde, que consistiu na verificação do
cumprimento das metas estabelecidas em 2010 e 2011, bem como as
novas perspectivas para a continuidade e engrandecimento dos valores
gerados na atual gestão.
Em 2010, as diretorias da AESabesp estabeleceram objetivos, fixaram
metas e desenvolveram os seus planos operacionais, para atingirem os
resultados almejados. Em 2011, foi demonstrada uma superação dessas
expectativas. E em 2012, as metas foram cumpridas quase em que em
sua integralidade (houve algumas que foram excluídas ou ajustadas),
mas o mais importante é que todas as diretorias conseguiram ir muito
além dos seus propósitos.

Abertura dos trabalhos com os cumprimentos
do presidente

Mesmo nesse ano de encerramento da gestão 2009-2012, cada diretoria,
com o mesmo entusiasmo do início, ainda estabeleceu novas metas e
mais ousadas, sedimentando a importância do seu trabalho para o futuro
da entidade. Elas estarão disponíveis no nosso site (www.aesabesp.org.br)
para consulta aberta de todos os interessados.
De acordo com o presidente Hiroshi Ietsugu, “a dedicação voluntária
desse grupo que sempre abdicou do descanso de um sábado para
trabalhar pelo desenvolvimento planejado da AESabesp é a prova de um
comprometimento com os princípios dessa Associação, que a cada ano
atinge novos patamares de excelência”.
Com isso, fica evidente que a AESabesp, como entidade de classe e como
OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), se prepara
constantemente para atender o seu público associado e a sociedade, por
meio da aplicabilidade de 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".

Componentes do PES em fixação de suas metas

Grupo de diretores e coordenadores
participantes do PES

O Poder da Motivação - As Oito Leis do Sucesso
Com uma grande receptividade dos participantes, A AESabesp, por meio
de sua diretoria cultural, promoveu no dia 21 de março, em sua sede, a
realização da palestra “O Poder da Motivação - As Oito Leis do Sucesso”,
ministrada pelo psicólogo e professor, pós-graduado em Recursos
Humanos e Psicodrama, Rogério Martins, que também é consultor
organizacional.
A temática do evento, por meio de uma metodologia bem interativa, foi
voltada para motivação, atitudes positivas, comprometimento,
superação, energização e resiliência, com o objetivo de mostrar que a
produtividade e resultados positivos são consequências das atitudes
pessoais e da motivação interna”.
Na apresentação de Martins, várias questões foram levantadas de modo
a instigar a platéia, tais como “Onde está minha motivação? Quais as
atitudes que fazem a diferença?” com o apontamento de novos caminhos
como agir, como ser, como pensar e como se tornar um vencedor. De
acordo com o palestrante as oito leis do sucesso são:

Hiroshi saúda os participantes

- Ambição: tudo começa com um sonho (melhoria contínua);
- Foco: a importância do planejamento pessoal e profissional;
- Superação e resiliência: o poder das conquistas através do trabalho em
equipe, dedicação pessoal e paixão;
- Inteligência Emocional: como lidar com pessoas, sejam elas clientes,
fornecedores ou membros de sua equipe de trabalho;
- Comunicação: não basta ter boas idéias é necessário saber colocá-las
em prática;
- Percepção: como distinguir ameaças de oportunidades;
- Auto-estima: resgatando a motivação e espírito vencedor que todos
temos
- Atitudes Positivas: a importância do pensamento positivo e das atitudes
simples
Esse evento, realizado pela nossa diretoria cultural, contou com as
presença do presidente da AESabesp Hiroshi Ietsugu, que fez o
pronunciamento de abertura e saudou a platéia lotada de associados
candidatos a serem ainda mais bem sucedidos.

A apresentação de Rogério Martins
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Platéia ficou envolvida com o tema

Diretorias
Diretoria de Polos - Paulo Ivan Morelli Franceschi

Diretoria de Marketing - João Augusto Poeta
conhecimento, conhecem as novas
técnicas, produtos e serviços e,
geralmente, saem com uma visão mais
abrangente de seu setor de atuação.
No período de janeiro, fevereiro e março
foram realizadas 26 palestras nos Polos
da AESabesp e diversas já estão
programadas para este 2º trimestre de
2012.
Confira a agenda desta programação
em nosso site: www.aesabesp.org.br.

XII Encontro Estadual de
Saneamento Ambiental de Lins

Repercussão dos
Momentos de Tecnologia

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, pelo Polo AESabesp
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 palestras técnicas, que
deverão despertar grande interesse dos
participantes, pelo intercâmbio de
informações e inovações tecnológicas
que sempre caracterizam esta iniciativa.

Os Momentos de Tecnologia AESabesp,
desenvolvidos nos Polos da entidade, além
de trazerem novos conhecimentos,
também trouxeram novos amigos
associados, como José Raimundo,
Halisson e Daniel Reis, da Divisão
Eletromecânica Leste-MLE, incentivados
pelo coordenador do Polo AESabesp Leste,
Nélson César Menetti. Essa adesão foi
incentivada em 15 de fevereiro, durante a
palestra “Eficiência Energética na
Indústria do Saneamento", proferida pela
empresa Siemens (foto).
A programação “Momentos de Tecnologia”
é constituída por palestras técnicas
realizadas em unidades da Sabesp,
contratadas e promovidas por empresas
que desejam apresentar seus produtos e
serviços aos profissionais da empresa. Por
meio dessas apresentações, os
participantes fazem um intercâmbio de

Diretoria de Esportes - Evandro Nunes de Oliveira
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Para contratar a palestra e apresentar a
sua empresa nos Momentos de
Tecnologia, entre em contato com a
AESabesp: nos telefones 11 3263 0484
ou 11 3284 6420 ou pelo e-mail:
diretoriademarketing@aesabesp.org.br.

Fórmula INDY e mais
promoção e convênios
A AESabesp, por meio de sua
diretoria de Marketing, promoveu
o sorteio de dois pares de
ingressos para um dos mais
concorridos espetáculos esportivos
do ano: a “INDY 300 NO
ANHEMBI”, com programação
para os dias 28 (treino) e 29 de
abril (corrida).
Veja ainda as grandes promoções
de arte e cultura, além dos
convênios e benefícios disponíveis
aos associados, em nosso site
www.aesabesp.org.br .

Diretorias
Diretoria Social - Viviana Aquino Borges (Cont.)

O grande sucesso da Bacalhoada do Wady

A AESabesp, por meio de sua diretoria
social, conduzida por Viviana Borges,
promoveu, na noite de 27 de março, um
evento gastronômico voltado a um dos
pratos mais badalados da cozinha
portuguesa: o “Bacalhau a Gomes de Sá”
que foi um verdadeiro sucesso de público e
de crítica.
A noite reuniu associados vindos de várias
unidades da empresa e também foi
prestigiada pelo diretor de Tecnologia e Meio
Ambiente da Sabesp, João Baptista

Comparini, pelo presidente da AESabesp,
Hiroshi Ietsugu e pela sua diretoria.
No comando da cozinha, esteve o tarimbado
chef, Wady Roberto Bon, que também é
assessor da “T” na Sabesp. O seu capricho em
cada momento do preparo dessa delícia e o
seu constante bom astral foram elogiados por
todos os presentes.
O eng. José Aparecido, mais conhecido como
“Zé Negão” e “Douvalor”, outro talento da
Companhia, deu o tom musical neste Jantar
com um excelente show de MPB. Sua
encantadora voz e sua maestria ao violão ainda
ganhou o reforço de mais dois músicos amigos
e também engenheiros da Sabesp: James
Shiromoto (no cavaquinho) e Alceu Sampaio de
Araújo (na percurssão).
Ainda durante o Jantar houve sorteio de

convites para peças de teatro, oferecidos
pela empresa parceira “Bilheteria.com”,
contemplando os seguintes ganhadores:
Walter Michaluate, Paulo Ivan Franceschi e
Helieder Rosa Zanelli.
Nessa noite, além de apreciar um excelente
Bacalhau, acompanhado por um bom vinho
e complementado com autênticos docinhos
portugueses, o clima de alegria tomou conta
dos participantes: muitos não resistiram e
foram ao microfone cantar com os músicos,
como as engs. Nercy Donini e Magali
Scarpelini, o eng. Eduardo Natel e o próprio
Wady em parceria com o Giba (gerente do
buffet Do-Ré-Mi, que serviu o jantar), todos
reveladores de desconhecidos talentos
musicais.

Hiroshi Ietsugu, Wady Bon, João Comparini e
Pérsio F. de Menezes

Reynaldo Young, Viviana Borges, Wady Bon,
Nilton Moraes e o casal Dora e Olavo Sachs.

Show de Zé Negão, acompanho por James, no
cavaco,e Alceu na percussão.

1º sorteado da noite: Walter Michaluate

2º sorteado da noite: Paulo Ivan Franceschi (Pim)

3º sorteado da noite: Helieder Rosa Zanelli

Jantar Dançante no Buffet Colonial
A AESabesp realizará o seu Jantar Dançante de 2012, no dia 01 de junho, no
Buffet Colonial, situado na Av.Indianópolis, 300, um dos locais prediletos dos
nossos associados. E para que essa noite de alegria e elegância seja inesquecível,
será sorteada uma viagem para Paris!
Seu início será às 20h30, quando será servido um caprichado coquetel de entrada,
seguido por um impecável jantar, com bebidas incluídas, e ao término do evento
será servido um café da manhã. A garantia de uma boa programação musical
ficará por conta da Banda Company, que promete agitar a pista de dança.
Portanto, garanta sua presença nesta noite que promete deliciosas surpresas e
garante um clima de alegria e glamour. Assim que começou a divulgação desse
Jantar, em poucos dias, todas as mesas foram reservadas e por isso a AESabesp
acrescentou mais três mesas para atender o seu público.
Reservas de mesas e convites podem ser feitas na secretaria da AESabesp
(11 3284-6420) ou pelo e-mail: diretoriasocial@aesabesp.org.br . Os valores dos
convites são: R$ 110,00 (associados) e R$ 180,00 (convidados), que podem ser
pagos em parcelas.
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Diretorias
Diretoria Cultural Olavo Alberto Prates Sachs

Diretoria Técnica- Reynaldo Young Ribeiro

Fenasan terá área ampliada em 2012

Promovida há 23 anos pela AESabesp (Associação dos Engenheiros da
Sabesp), a Fenasan (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente) está
consolidada como um dos maiores eventos mercadológicos do País e da
América Latina, no setor de saneamento ambiental.
Em sua edição de 2012, programada para os dias 06, 07 e 08 de agosto, a
Feira terá sua área ampliada e ocupará a extensão total do Pavilhão Branco
do Expo-Center Norte, em São Paulo SP. Devido ao seu crescimento, em dois
anos, sua área dobrou de tamanho (8.828 m², em 2010; 13.272 m² , em
2011 e 17.042 m², em 2012), para atender a demanda de público e de
expositores.
De acordo com o presidente da AESabesp, Hiroshi Ietsugu, essa expectativa
favorável é baseada em dados bem concretos, pois atualmente a Feira já
conta com quase a totalidade de sua área de exposição ocupada. A motivação
desta receptividade tem base no crescimento do setor e no grande aporte de
investimentos em obras de distribuição de água, esgotamento sanitário e
manejo de resíduos, tanto por parte da esfera federal quanto por
investimentos de grupos estrangeiros.
Já o diretor técnico da entidade, Reynaldo Young, observa que embora o
Brasil esteja em condição de potência emergente e receba grandes incentivos
para incrementos no setor, a falta de saneamento básico ainda se constitui
como um dos maiores problemas do País. Em sua avaliação “ainda é preciso
muito investimento em tecnologia para a aplicação do seu alto potencial na
sua real necessidade. E na Fenasan, essas tecnologias são efetivamente
mostradas pelas empresas fabricantes de equipamentos, gestoras de
sistemas e prestadoras de serviços”.

Congresso Nacional de
Saneamento e Meio Ambiente

Nos mesmos dias da Fenasan, será realizado o Congresso Nacional de
Saneamento e Meio Ambiente ,nos auditórios do próprio Pavilhão, também
denominado “XXIII Encontro Técnico AESabesp”, que é uma referência
nacional em apresentação de trabalhos técnicos e debates sobre as políticas
do setor ,sob a coordenação do diretor cultural da entidade, Olavo Sachs.
Em 2012, o tema central é “Como prover o saneamento para todos”, que
abrangerá palestras voltadas para inovações tecnológicas, eficiência
energética; gestão empresarial e empreendimentos no setor; legislação e
regulação; manutenção eletromecânica ; sustentabilidade, acesso a políticas
públicas e preservação do meio ambiente; entre outros.
A AESabesp faz um convite especial aos seus associados e parceiros, que
sejam professores em escolas técnicas e de nível superior, para trazerem
seus alunos para esse evento. Para os futuros profissionais do setor técnico,
estar nesse XXIII Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente é a
oportunidade ideal para que o grande público conheça suas idéias e, por
consequência, para a sua projeção profissional, pois as palestras são
prestigiadas por formadores de opinião e por expoentes técnicos
extremamente qualificados dentro do setor de saneamento ambiental.
Durante os três dias de Encontro Técnico, será possível estabelecer uma “net
work”, com a grande oportunidade de trocar conhecimentos com colegas de
diversas empresas e órgãos de saneamento de todo Brasil e também do
exterior, além de conhecer novos produtos e equipamentos para tratamento e
abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Conheça os expositores que já confirmaram presença em 2012:
A.R.I. Brasil Comércio, Importação e Exportação Ltda.
¿ ABIMAQ Ass. Bras. Ind. Máquinas e Equipamentos
¿ ABS Inds. Bombas Centrífugas Ltda
¿ Acciona Agua
¿ ACO Soluções em Drenagem Ltda.
¿ Acqua Prime Soluções em Sustentabilidade Ltda.
¿ ADTS Soluções em Automação e Engenharia Ltda.
¿ Aerzen do Brasil Ltda.
¿ Agru Tecnologia em Plástico Brasil Ltda.
¿ Albrecht Equipamentos Industriais Ltda.
¿ Allonda Comercial de Geossintéticos Ambientais Ltda.
¿ Allonda Comercial de Geossintéticos Ambientais Ltda.
¿ Allonda Comercial de Geossintéticos Ambientais Ltda.
¿ Alpax Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda.
¿ Altus Sistemas de Informática S/A
¿ Amitech - O-Tech Brazil Tubos Ltda.
¿ Andritz Separation Indústria e Comércio de Equipamentos de Filtração
Ltda.
¿ Asperbrás Nordeste Irrigação Ltda.
¿ Ass. Paulista Emp. Consult. Servs. Saneamento e Meio Ambiente APECS
¿ Atlas Copco Brasil Ltda.
¿ AVK Válvulas do Brasil Ltda.
¿ B & F Dias Indústria e Comércio Ltda.
¿ BBL Engenharia Construção e Comércio Ltda.
¿ Bentley Systems Brasil Ltda.
¿ Beraca Sabará Química e Ingredientes
¿ Bermad Brasil Importação e Exportação Ltda.
¿ Bermad Brasil Importação e Exportação Ltda.
¿ Bombas Grundfos do Brasil Ltda.
¿ Bombas Leão S/A
¿ Bongas Brasil Ltda.
¿ Borges & Katayama Consultoria e Representações Ltda.
¿ Brasbom Comercial Importação e Exportação Ltda.
¿ Brasworld Engenharia e Comércio Ltda.
¿ Bugatti Brasil Válvulas Ltda.
¿ C.R.I. Bombas Hidráulicas Ltda.
¿ Calgon Carbon Corporation
¿ Cássio Lima Comércio e Serviços de Hidrômetros Ltda. - EPP
¿ Centroprojekt do Brasil S/A
¿ CMR4 Engenharia e Comércio Ltda. - Caetano Tubos
¿ Coester Automação Ltda.
¿ Conaut Controles Automáticos Ltda.
¿ Corr Plastik Industrial Ltda.
¿ Dancor S.A. Indústria Mecânica
¿ Danfoss do Brasil Ind. e Com. Ltda.
¿ DBD Filtros e Serviços Ltda. - Laffi
¿ De Nora do Brasil Ltda.
¿ Degrémont Tratamento de Águas Ltda.
¿ Digicrom Analítica Ltda. - Digimed
¿ Digitrol Ind. Com . Ltda
¿ Digitrol Ind. Com . Ltda
¿ Dinatécnica Indústria e Comércio Ltda.
¿ Dosag - Equipamentos de Dosagem Lda.
¿ Dositec Bombas Equipamentos e Acessórios Ltda.
¿ dpUNION Instrumentação Analítica e Científica Ltda.
¿ Dryller Indústria e Comércio de Hidróxidos Ltda.
¿ Eaux Equipamentos e Sistemas Ambientais Ltda.
¿ Ebara Indústrias Mecânicas e Comércio Ltda.
¿ Ecosan Equipamentos para Saneamento Ltda.
¿ Edra Saneamento Básico Indústria e Comércio Ltda.
¿ EEA Empresa de Engenharia Ambiental
¿ Eletrônica Santerno Indústria e Comércio Ltda.
¿ Emec Brasil Sist. Tratamento de Água Ltda
¿ Enasa Engenharia Ind e Com de Materiais e Equip Saneamento e

¿

Meio Ambiente Ltda.
Engepol - Grupo Nortene Plásticos Ltda.
Enmac Engenharia de Materiais Compostos Ltda
¿ Enops Engenharia S/A
¿ EnvironQuip Engenharia de Sistemas Ambientais Ltda.
¿ Ercon Engenharia Ltda.
¿ ESA Eletrotécnica Santo Amaro Ltda.
¿ Bombas Esco S/A
¿ ETA Engenharia de Tratamento de Água Ltda. - Romanelli
¿ Etatron do Brasil Equipamentos para Tratamento de Água Ltda.
¿ Famac Indústria de Máquinas Ltda.
¿ Fast Indústria e Comércio Ltda.
¿ Fernco do Brasil de Comércio e Serviços Ltda.
¿ Festo Brasil Ltda.
¿ FGS Brasil Indústria e Comércio Ltda.
¿ Fibrav Fibra de Vidro de Lambari Ltda.
¿ FKB Indústria de Equipamentos Ltda.
¿ Fluid Feeder Indústria e Comércio Ltda.
¿ Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A.
¿ Gaiatec Comércio e Serviço e Automação e Sistemas do Brasil Ltda.
¿ GE Intelligent Platforms do Brasil Ltda.
¿ GEA Sistemas de Resfriamento Ltda.
¿ Gratt Indústria de Máquinas Ltda.
¿ Guarujá Equipamentos para Saneamento Ltda.
¿ Haarslev Industries
¿ Helibombas Indústria e Comércio de Equipamentos Hidráulicos Ltda.
¿ Hemfibra Tecnologia em Saneamento Ltda.
¿ Hexis Científica S/A
¿ Hidroductil Tubos e Conexões Ltda.
¿ Hidrogeron do Brasil Ltda.
¿ Hidrosul -Máquinas Hidráulicas Hidrosul Ltda.
¿ Higra Industrial Ltda
¿ Huber do Brasil
¿ Huesker Ltda.
¿ Imap S/A Indústria e Comércio
¿ Imbil - Ind e Manut. de Bombas ITA Ltda
¿ Imperveg Polímeros Indústria e Comércio Ltda. ME
¿ Interativa Indústria, Comércio e Representações Ltda.
¿ Invel Comércio Indústria e Participações Ltda.
¿ ITT Brasil Equipamentos para Bombeamento e Tratamento de Água e
Efluentes Ltda.
¿ JCN Comércio e Representações Ltda.
¿ Job Engenharia e Serviços Ltda.
¿ Joplas Industrial Ltda.
¿ Kaeser Compressores do Brasil Ltda.
¿ Kanaflex S/A Indústria de Plásticos
¿ Kemira Chemicals Brasil Ltda.
¿ Krieger Metalúrgica Indústria e Comércio Ltda.
¿ KSB Bombas Hidráulicas S/A
¿ Lamon Produtos Ltda.
¿ Maccaferri do Brasil Ltda.
¿ Máquinas Agrícolas Jacto S/A - Mizumo
¿ Marte Balanças e Aparelhos de Precisão Ltda
¿ Mojave Tecnologia em Saneamento Ltda. - Maxiagua
¿ MC Bauchemie Brasil Indústria e Comércio Ltda.
¿ McFluid Equipamentos Industriais Ltda.
¿ Mecaltec Indústria e Comércio Ltda. EPP
¿ MFB di Bonomi Eliseo & C SNC
¿ MFB di Bonomi Eliseo & C SNC
¿ NBN Automação Industrial Ltda.
¿ Netzsch do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
¿ Niagara Comercial S/A
¿ Nivetec Instrumentação e Controle Ltda.
¿ Nunes Oliveira Máquinas e Ferramentas Ltda
¿ Omel Bombas e Compressores
¿

¿

Orbinox Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Parkson do Brasil Ltda.
Pescara Indústria e Comércio de Materiais de Saneamento Ltda. EPP
¿ Petrofisa do Brasil Ltda.
¿ Phytorestore Brasil
¿ Pieralisi do Brasil Ltda.
¿ Polierg Indústria e Comércio Ltda.
¿ Politejo
¿ Poly Easy do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
¿ Precision Laboratories Ltda. - EPP
¿ Presthydro Ambiental Serviços de Engenharia - PH Ambiental
¿ Promar Tratamento Anticorrosivo Ltda.
¿ Prominas Brasil Equipamentos Ltda.
¿ Prominent Brasil Ltda.
¿ Psalclare Pinturas e Soluções Anticorrosivas Ltda.
¿ P.S. Cortes e Furos Ltda.
¿ Rehau Indústria Ltda.
¿ Restor Comércio e Manutenção de Equip. Eletromec. Ltda.
¿ Robuschi do Brasil Comércio, Importação de Equipamentos
Industriais Ltda.
¿ Rothenberger do Brasil Ltda.
¿ RTS Indústria e Comércio de Válvulas Ltda.
¿ RTS Indústria e Comércio de Válvulas Ltda.
¿ Saint - Gobain Canalização Ltda
¿ Sampla do Brasil Ind. e Com.de Correias Ltda
¿ Sappel do Brasil Ltda.
¿ Seko do Brasil Comércio de Sistemas e Dosagem Ltda.
¿ Semco Equipamentos Industriais Ltda.
¿ Sensus Metering Systems do Brasil Ltda.
¿ Sidrasul Sistemas Hidráulicos Ltda.
¿ Sigma Tratamento de Águas Ltda.
¿ SJE-Rhombus
¿ SMV Válvulas Industriais Ltda.
¿ Solution Tecnologia Ltda.
¿ Sondeq Indústria de Sondas e Equipamentos Ltda.
¿ Sovereign Comércio de Produtos para Laboratório Ltda.
¿ Sparsol Indústria e Comércio de Equipamentos Industriais Ltda.
¿ Stringal Equipamentos Industriais Ltda.
¿ TaKaDu
¿ Tanks BR Importação e Representação Comercial Ltda.
¿ Tigre Tubos e Conexões
¿ Toray Marketing e Vendas Brasil Ltda.
¿ Toro Equipment
¿ Toro Liners do Brasil Ltda.
¿ Tree-Bio Soluções Ltda.
¿ Unitubos Indústria e Comércio de Conexões Ltda. EPP
¿ VAG-Armaturen GmbH
¿ Valloy Indústria e Comércio de Válvulas e Acessórios Ltda.
¿ Vaz Bombas Dosadoras Ltda.
¿ VCW Válvulas Indústria, Comércio e Representações Ltda.
¿ Vetro Indústria Comércio Serviços Ltda.
¿ Viapol Ltda.
¿ Vibropac Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda.
¿ VLC Indústria e Comércio Ltda.
¿ Vogelsang Brasil
¿ VWS Brasil Ltda. - Veolia Water
¿ Wam do Brasil Equipamentos Industriais Ltda.
¿ Wasserlink Comercial Ltda.
¿ Waterleau Group NV
¿ Weir do Brasil Ltda.
¿ WesTech Equipamentos Industriais Ltda.
¿ Wilo Participações Ltda.
¿ Wustenjet Engenharia, Saneamento e Serviços Ltda.
¿
¿
¿
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