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Fenasan 2012: no mesmo local, mas bem maior

A AESabesp convida a todos a participarem da Fenasan 2012, que permanece no Expo Center Norte,
mas numa área bem ampliada para atender o seu crescimento. Sua realização será nos dias 06, 07 e 08
de agosto, juntamente com o XXIII Encontro Técnico, que reunirá os maiores expoentes do setor.
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III Workshop - Desenvolvimento de Projetos

AESabesp no Campeonato de Operadores da R

Alegria e requinte no nosso Jantar Dançante

Mais uma turma foi preparada para
interagir com a OSCIP AESabesp, no “III
Workshop - Desenvolvimento de
Projetos”, realizado pela Diretoria de
Projetos Socioambientais.
Página 6

A AESabesp apoiou e fez parte da
comissão julgadora do II Campeonato
de Operadores da R, que homenageou
“Izaias Storch”, realizado na ETA
Cubatão.
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Uma noite de alegria, elegância e sorteio
de valiosos prêmios, incluindo uma
viagem para Paris, fez do Jantar
Dançante AESabesp um verdadeiro
sucesso.
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Editorial
AESabesp, cada vez mais,
se firma como referência dentro do setor
O XXIII Encontro Técnico e a XXIII Fenasan
que acontecem nos próximos dias 6, 7 e 8 de
agosto próximo, como acontece a cada
evento, trás algumas novidades importantes
que incrementarão sobremaneira a qualidade
profissional dessas realizações.
A exemplo dos anos anteriores, este ano,
devido a crescente procura de empresas,
ousamos ocupar todo espaço do pavilhão
branco do Expo Center Norte , aumentando
o espaço para as empresas expositoras,
proporcionando mais alternativas
tecnológicas disponibilizadas para os
visitantes, que afluem de todos os cantos do
país e de outros países.
As diretorias cultural, de marketing, de
projetos socioambientais e técnica , sempre
atentas às novidades tecnológicas e
oscilações mercadológicas, quer seja no país
ou fora dele, trazem, para o nosso Encontro
Técnico e Fenasan, todas as novidades do
segmento, garantindo a atualidade e a
importância do evento na seara do
saneamento básico e ambiental.
No bojo da credibilidade da nossa entidade,
neste ano teremos um importante evento
agregado ao nosso Encontro Técnico e
FENASAN: o Encontro de Fornecedores da
Sabesp.
Esse evento que acontecerá no dia 7 de
agosto, no segundo andar do Expo Center
Norte, e visa a participação de todos os
fornecedores da Sabesp, compartilhando com
a própria empresa a sua capacidade geradora
de produtos e serviços e, ao mesmo tempo,
em alto nível, a discussão das tendências
futuras do saneamento ambiental como
balisador de investimentos na iniciativa
privada.
Esse Encontro de Fornecedores da Sabesp
pretende ser a ponte de aproximação entre as
necessidades da Sabesp e os anseios dos
fornecedores , para que, por meio desse
evento, todos possam ter a oportunidade de
formar um intercâmbio e encontrar novos
caminhos que resultem na otimização de

investimentos, principalmente os voltados
para a população beneficiada. Isso sim tem
cara de universalização, tão badalada nos
discursos políticos.É mais um grande desafio
para a nossa AESabesp e, porque não dizer,
até mesmo para a Sabesp, que deposita
confiança em nossa entidade como veículo
condutor dessa realização.
Nessa edição, também vamos discorrer
sobre outras atividades que a nossa
AESabesp tem desenvolvido com sucesso,
como o tradicional Jantar Dançante, que
coroou a noite de 01 de junho com um
ambiente inebriado pela alegria, em uma
organização impecável da nossa diretoria
social, sob o comendo de Viviane M.de A.
Borges, além de brindar nossos associados
presentes à festa com ótimos prêmios.
Destacamos ainda que neste mês de junho
teremos o Encontro Técnico de Lins e, na
mesma semana, a realização do VIII Torneio
Interpolos que também acontecerá nessa
mesma cidade.
Como veêm, a nossa AESabesp não pára!
Está sempre ocupando os espaços que ela
precisa e sempre atenta para que cada
atividade ou evento ligado ao tema do
saneamento básico e ambiental. Outras
atividades realizadas pela AESabesp, tais
como cursos, projetos socioambientais, entre
outras, hoje tem a participação de
interessados de outros estados e países que,
de certa forma, reafirmam o reconhecimento
da nossa entidade como referência.
Conclamo a todos, associados e não
associados que participem da nossa Fenasan
e do nosso Encontro Técnico, em 2012 e
dêem suas sugestões para 2013, que serão
de grande importância para todos nós.

Hiroshi Ietsugu
Presidente da AESabesp

Canal Aberto
TO realizou curso sobre
sistemas de proteção contra
descargas atmosféricas (SPDA)

A Superintendência de Desenvolvimento
Operacional da Sabesp- TO, por meio de seu
Departamento de Engenharia da Operação TOE, realizou nos dias 28, 29 e 30 de maio,
no auditório “Mananciais” da ETA ABV, o
curso: "Proteção contra descargas
atmosféricas e proteção contra surtos".
Todo o conteúdo ministrado foi pensado
para atender as necessidades do dia-a-dia
de profissionais que atuam nos sistemas de
automação dos processos de água e esgotos,
nas áreas de manutenção, no
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desenvolvimento operacional, na segurança
do trabalho, em empreendimentos, e
também para os gerentes e os técnicos das
áreas comerciais e administrativas. Ao todo
participaram 25 profissionais da
companhia, das seguintes unidades: CS,
MA, MC, ML, MM, MN, RE, RN, RV, TG e
TO.
Em três dias, foram estudados o fenômeno
“descarga atmosférica” e suas
consequências para os seres vivos,
edificações e equipamentos,
dimensionamento, instalação e manutenção
do Sistema de Proteção Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA).O assunto SPDA é
normatizado internacionalmente pela
International Eletro-Technical Comission
(IEC) e, no Brasil, pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).
O coordenador do SPDA na Sabesp é o eng.
Marcelo de Souza (TOE) , que lembrou que
não se trata de uma escolha e sim de uma
necessidade já que a finalidade é a de
proteger recursos humanos e materiais da
empresa: “são determinantes na produção
do conteúdo a legislação, a proteção
preventiva de pessoas e instalações e a
constante evolução da automação”.
Também os danos ao patrimônio não são
descartados pelo engenheiro: “é cada vez
maior a presença de equipamentos sensíveis
aos raios que produzem prejuízos por
impactos diretos e indiretos”.
(Informações prestadas pelo núcleo de
comunicação da TO)

Acontece
AESabesp apóia e é júri no “II Campeonato de Operadores da R”
(*)Informações fornecidas pela comunicação da Dir.de Sistemas Regionais da Sabesp

O diretor e superintendes de Sistemas
Regionais na abertura do Campeonato.

No dia 29 de maio, o diretor de Sistemas
Regionais, Luiz Paulo de Almeida Neto,
juntamente com João Cesar Queiroz Prado
(superintendente da RS) e Fernando

Lourenço de Oliveira (superintendente da RO),
realizaram a abertura do II Campeonato de
Operadores da R, denominado como
“Campeonato de Operadores da R Izaias
Storch”, em homenagem ao ex-superintendente
da RR.
O evento foi realizado na maior estação de
tratamento de água de todo interior e litoral de
São Paulo, a ETA Cubatão. Profissionais da
área de Segurança do Trabalho atuaram como
juízes e cronometristas, na avaliação das fases
obrigatórias para a correta aplicação das
ferramentas.
A Associação dos Engenheiros da Sabesp foi
a entidade que indicou o "Árbitro Geral" da
prova de combate a vazamentos de cilindros de
cloro, o seu diretor secretário, Eng. Nizar Qbar,
que também levou o apoio da AESabesp a essa
iniciativa.
Sobre esse campeonato,o diretor da R, Luiz
Paulo de Almeida Neto, declarou:“a Sabesp
está investindo fortemente no interior e litoral
paulista com obras que visam a
universalização dos serviços de saneamento,
isto é, atendermos 100% das áreas regulares

com abastecimento de água e esgotamento
sanitário. Por isso, é importante essa
competição sadia, que busca a capacitação
dos funcionários e a consequente melhoria
operacional”.

Participantes do II Campeonato de
Operadores da R

AESabesp marca presença na 4ª Expo ASEAC / UniCEDAE

Representada pelo seu diretor cultural,
Olavo Alberto Prates Sachs, a AESabesp
participou da 4ª edição da Expo ASEAC
junto com o UniCEDAE. A feira de

Tecnologia e Equipamentos e o seu Encontro
Técnico sobre saneamento básico e ambiental
reuniram, de 11 a 13 de abril, no Centro de
Convenções Sul América, no Rio de Janeiro, 80
marcas expositoras, entre empresas,
instituições e órgãos públicos de todo o País. O
evento contou com mais de 1500 participantes.
A ASEAC é a Associação dos Empregados de
Nível Universitário da CEDAE- Companhia
Estadual de Águas e Esgotos do Estado do Rio
de Janeiro, cujos representantes também tem
comparecido aos Encontros Técnicos da
AESabesp, promovidos em caráter simultâneo
com a Fenasan. Já a participação consecutiva
da AESabesp no evento carioca se dá desde
2006, quando foi convidada a expor sobre o
temas que abordavam, entre outras questões, a
relação da AESabesp com a Sabesp e a
participação da Sabesp no mercado de valores,
tema discorrido pelo próprio Eng. Olavo Sachs.
Outro objetivo da AESabesp, nessa visita, foi
a participação em um “Benchmarkting” no

concurso de operadores de análises
químicas em ETA, execução de ligação
predial e manutenção em conjuntos motobombas, conforme a bancada da imagem
abaixo.

Foto: Gabriel Bonamichi

Lançamento do Relatório de Sustentabilidade da Sabesp

No dia 04 de junho, véspera do dia
mundial do meio ambiente, a Sabesp
promoveu o lançamento de seu Relatório de
Sustentabilidade 2011. O evento foi
realizado na Auditório Pudim, na sede da

empresa no complexo Costa Carvalho em
Pinheiros, com a presença do secretárioadjunto de Saneamento e Recursos Hídricos,
Rogério Menezes, do ex-secretário municipal do
Verde e Meio Ambiente, Eduardo Jorge . A
AESabesp foi citada e representada por sua
coordenadora do Pólo, Maria Aparecida de
Paula.
A apresentação do relatório foi feita pela
diretora-presidente da Sabesp, Dilma Pena, que
ressaltou como o conceito de sustentabilidade
foi aplicado dentro da empresa, inclusive na
própria produção desse produto, que
economizou papel, com a impressão de apenas
600 cópias, número bem abaixo dos 2600
impressos em 2007, investindo fortemente nas
plataformas digitais para divulgação das suas
informações. A versão eletrônica desse
Relatório pode ser conferida em
www.sabesp.com.br/RS2011.
No evento, o assessor de Meio Ambiente da
Sabesp, Marcelo Morgado, também enfatizou o
propósito da Sabesp interagir com a
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comunidade, principalmente em relação às
causas ambientais, e destacou a presença de
vários representantes de organizações não
governamentais, cooperativas e afins, que no
decorrer da cerimônia contaram as suas
experiências.

Fenasan 2012
Fenasan supera expectativas e tem área ampliada em 2012

No discurso de abertura da Fenasan 2011
(foto),o presidente da AESabesp, Hiroshi
Ietsugu, já anunciava o crescimento que a
mesma teve em relação a edição anterior. E
agora, em 2012, mais uma ampliação será

O público que promoveu uma superlotação em
2011 encontrará mais espaço em 2012.

registrada, confirmando que em apenas dois
anos, a Feira dobrou o seu tamanho: de 8.828
m² para 17.042 m², consolidando a sua
posição de ser o maior evento técnicomercadológico da América Latina no setor de
saneamento ambiental.
Programada para os dias 06, 07 e 08 de agosto,
a Fenasan 2012 terá sua área aumentada para
ocupar a extensão total do Pavilhão Branco do
Expo-Center Norte, em São Paulo SP. Até o
fechamento desta edição, a Feira já contava
com 83% de sua área ocupada e cerca de 200
estandes (no site fenasan está a relação com
todos os nomes e logomarcas dos seus
investidores/expositores e apoiadores).
A gestão 2009-2012 da AESabesp atribui
este salto à percepção que a entidade teve do
crescimento do setor e à expansão de sua
participação no mercado, por meio do
intercâmbio de informações com os organismos
públicos e privados do setor, o alcance atingido

por suas mídias de comunicação e também a
efetivação de sua contribuição para a
sociedade, por meio das ações de sua OSCIP.
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 .
Em 2012, o tema central é “Como prover o
saneamento para todos?”, 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.

Entrada do Pavilhão Banco, em 2011, com
sistemas informatizados que serão mantidos em
2012.

Serviço de buffet para os participantes do
Encontro Técnico: uma inovação em 2011 que
também acontecerá neste ano.

Cursos
Dois cursos de grande interesse serão oferecidos na edição de 2012
do Encontro Técnico
Estratégias para o
Enfrentamento das Mudanças Climáticas

Diagnóstico de Perdas em
Sistemas de Abastecimento de Água

Promovido pela Diretoria de Projetos Socioambientais, o curso
intitulado “Estratégias para o Enfrentamento das Mudanças
Climáticas na Gestão dos Recursos Hídricos” ocorrerá nos dias 07 e
08 de agosto. O evento conta com a parceria do CCIAM Climate
Change Impacts Adaptation and Mitigation, Centro de Investigação
da Universidade de Lisboa. A realização das aulas contará com a
presença de instrutores internacionais atuantes junto ao IPCC e de
especialistas do IAG/USP.
O curso também conta com o apoio institucional da AESBE Associação da Empresas de Saneamento Básico Estaduais,
ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de
Saneamento, PUC-SP e a Secretaria de Saneamento e Recursos
Hídricos do Estado de São Paulo.
Direcionado aos profissionais técnicos, consultores e gestores da
área de saneamento e recursos hídricos, o programa de 16 horas
abrange conceitos básicos relacionados às alterações climáticas; com
demonstração de metodologias, de casos de estudo e de projetos
internacionais diversos relacionados com adaptação às alterações
climáticas, gestão de recursos hídricos e cheias; como também
capacitar o profissional para a participação/ envolvimento com
comissões e equipes de trabalho em projetos relacionados com
adaptação às alterações climáticas.
O valor da inscrição será de R$ 995,00, poderá ser feita pelo e-mail:
projetossocioambientais@aesabesp.org.br .

Promovido pela Diretoria Cultural, o curso
de “Diagnóstico de Perdas de Sistemas de
Abastecimento de Água” será ministrado no
dia 06 de agosto, pelo engenheiro especialista
Mário Augusto Baggio, da empresa
Hoperações - Consultoria em Gerenciamento
Ltda.
Seu conteúdo é direcionado aos dirigentes,
gerentes,gestores e supervisores de empresas
de saneamento e de seus prestadores de
serviços e fornecedores.
Ao final do curso, os participantes serão capazes de diferenciar o
método de controle de perdas (doutrina americana) do método de
controle das causas das perdas (doutrina japonesa); aprenderão que,
enquanto o Controle de Perdas foca o efeito, o Método de Controle
das Causas das Perdas, consubstanciado no MASPP I Método de
Análise e Solução de Problemas de Perdas d' Água I, foca as causas.
Aprenderão também a identificar as causas fundamentais que
provocam o efeito perdas d'água e elaborar planos de ação com vistas
a trazê-las para níveis economicamente viáveis.
O valor da inscrição será para associados - R$ 500,00 e não
associados R$ 800,00. A mesma poderá ser feita através do e-mail:
diretoriacultural@aesabesp.org.br .

Os cursos não tem fins lucrativos e, portanto, seus valores são bastante diferenciados do mercado e o investimento feito para
ambos poderão ser pagos em até 2 (duas) parcelas, devendo ser quitadas até julho/2012. Em suas realizações estão incluídos os
fornecimentos de material didático, “coffee break” e bolsa personalizada do evento.
Para maiores informações e programação dos cursos, acesse o site www.aesabesp.org.br ou ligue para 11-3262-0484 com
Alessandra.
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Fenasan 2012
Workshop de novos conceitos para a premiação do Troféu AESabesp

A química e coordenadora de Polo da
AESabesp, Maria Aparecida de Paula Santos, o
presidente da Comissão Organizadora do
Encontro Técnico AESabesp e Fenasan 2012,
Nizar Qbar, e o diretor técnico e responsável
pela Fenasan 2012, Reynaldo Young Ribeiro,
fizeram a abertura do workshop, realizado em
17 de maio, para os apoiadores/expositores da
Fenasan, no qual foram apresentados os novos
conceitos que nortearão a premiação do Troféu
AESabesp, na edição de 2012.
Após apresentações iniciais, Aparecida de
Paula explicou que para a Fenasan 2012 foi
formada uma nova Comissão de Avaliação do
Prêmio AESabesp, composta por especialistas
em tecnologias e em meio ambiente, que
utilizarão critérios voltados às práticas de
Sustentabilidade, e principalmente em
consonância com a PNRS (Política Nacional de
Resíduos Sólidos) e a aplicação do conceito
ambiental dos 3 Rs (Reduzir, Reaproveitar e
Reciclar), prática adotada na Sabesp e na
AESabesp, por meio do seu próprio Projeto de
Compensação Ambiental, Ecoeventus, do qual
a palestrante também é coordenadora, em
parceria com a consultora jurídica da
AESabesp e advogada ambientalista, Vanessa
Hasson.
Para análise imparcial dos concorrentes, a
AESabesp contará com a assessoria

especializada das empresas “Partners Gestão
Empresarial” e “Learn Business”. Basicamente,
todas as empresas presentes na Fenasan 2012,
concorrerão, por meio desses novos critérios, às
seguintes categorias:
- Melhor Estande (3 empresas que adotarem o
maior número de ações sustentáveis durante a
realização da Fenasan e apresentarem dados
comprovados de ações socioambientais voltadas
aos seus funcionários e ao seu público e à

Representantes da AESabesp conduziram
o workshop para os expositores

sociedade como um todo, incorporadas ao
negócio da empresa),
- Inovação Tecnológica (3 empresas que
apresentarem novas e eficientes tecnologias),
- Atendimento a Cliente (3 empresas que
melhor atenderem aos visitantes da feira),
Mas para a categoria “Destaque AESabesp
Fenasan”, que é a somatória e a otimização de
todos esses critérios, a empresa deverá fazer
inscrição prévia, com entrega de relatório (com
os resultados de ações sustentáveis no período
de agosto/11 a julho/12) até às 12 horas do
dia 06 de agosto (data do início da Feira). Já a
categoria “Destaque AESabesp - Encontro
Técnico”,de âmbito interno, será premiada a
Unidade de Negócios da Sabesp que apresentar
o maior número de trabalhos técnicos.
Nesse encontro, foram destacadas as presenças
dos apoiadores/expositores Centroprojeckt
(Fávia Dourado), Calgon Carbon (Patrícia
Gozzi), O-Tek (Monica Azevedo), BBL
Engenharia (Luciana Trevisan), Pescara
(Francisco de Assis), Degrémond (Alexandre
Minehira), Conaut ( Andres Forghicris e
Sanatna Bueno), Bermard (Márcia Aranda),
Cassio Lima (Cassio Caçula de Lima) e Digitrol
(Michel Debret). Ao final,o consultor Leonardo
Basílio, que também fará a avaliação das
empresas também orientou o público sobre a
necessidade de promoção da sustentabilidade.

Apresentação do consultor da Learn Business
Leonardo Basílio

Amyr Klink fará palestra
no Encontro Técnico - Fenasan 2012

Ecoeventus AESabesp®: o nosso
Projeto Neutralização de Carbono

Foi confirmada para o encerramento do 2º dia do Encontro Técnico
AESabesp, realizado em caráter simultâneo com a Fenasan 2012, nos dias
6, 7 e 8 de agosto, no Pavilhão Branco do Expo Center Norte, a elogiada
palestra “Um dia de viagem, dois dias de planejamento!”, proferida por
Amyr Klink.
Dentro do contexto do perfil de cada público, geralmente Amyr Klink
aborda, nessa apresentação, as experiências vividas em seus diversos
projetos, entre eles: A Travessia do Atlântico Sul a remo, Invernagem
Polar, Circunavegação Antártica em solitário, Viagem Experimental
“Antártica 2002” e o projeto Viagem à China.

O Projeto Neutralização de Carbono da AESabesp, desenvolvido e
aplicado em edições anteriores, teve sua marca registrada como
ecoeventus AESabesp®. Na edição do XXIII Encontro Técnico da
AESabesp Fenasan 2012 ele terá sua continuidade. As ações propostas
em seu conteúdo são mais de conscientização do que de quantificação
do consumo de carbono. Por meio de uma linha pedagógica é
demonstrado os benefícios alcançados pelas práticas de utilizar
materiais sustentáveis nas montagens de estandes, diminuir a
distribuição de impressos, reduzir o uso de energia, além de estimular o
não fornecimento de materiais descartáveis, como copos, talheres,
pratos e demais recipientes, sempre que possível.
O projeto se completa com o plantio das árvores necessárias para
mitigação da emissão, durante o evento, dos gases de efeito estufa. O
ecoeventus AESabesp® pode ser replicado em qualquer tipo de evento e
por qualquer organismo público e privado, que tenha interesse em sua
aplicação. Para maiores informações entre em contato através do e-mail:
projetossocioambientais@aesabesp.org.br .

Por meio de suas experiências, com narração de fatos e apresentação de
resultados e estratégias aplicadas nos seus projetos, o palestrante reforça
tópicos como a importância do planejamento, o comprometimento com a
qualidade, como motivar colaboradores e equipes, a gestão de projetos e o
gerenciamento de riscos, entre outros.
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Diretorias
Diretoria de Projetos Socioambientais - Luis Eduardo Pires Regadas

III Workshop - Desenvolvimento de Projetos AESabesp

Na noite de 13 de maio, a Diretoria de
Projetos Socioambientais da AESabesp
realizou o seu “III Workshop Desenvolvimento de Projetos AESabesp”, na
sede social, para um grupo de associados
interessado em apresentar seus projetos
para serem desenvolvidos pela entidade ,em
sua condição de OSCIP, Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público.
O objetivo dessa realização, inteiramente
gratuita, foi o de propiciar o aprendizado no
desenvolvimento e gerenciamento de
projetos, visando fomentar a execução de
ações inovadoras em benefício da
comunidade e meio ambiente facilitando o
cadastramento das mesmas na Carteira de
Projetos Socioambientais da AESabesp.
Os trabalhos foram abertos com as boas
vindas do presidente Hiroshi Ietsugu aos
presentes, seguidas pela apresentação da
consultora jurídica e advogada
ambientalista, Vanessa Hasson, que
explicou os aspectos legais da consolidação
da Associação como OSCIP, que lhe permite
prestar vários serviços às Comunidades,

através dos seus associados, no âmbito do
saneamento ambiental, tais como projetos,
assessorias, treinamentos e outros, em todo o
território nacional.
Na sequencia, o consultor técnico, Eng.
Robson Fontes da Costa, explicou o passo a
passo de um desenvolvimento planejado de um
projeto,por meio desses tópicos.
- Desenvolvendo um projeto;
- A leitura da realidade e os cuidados
necessários para o sucesso dos Projetos;
- Passos para a elaboração de Projetos;
- Pontos essenciais para a viabilização de
projetos;
- Os conceitos básicos da gestão de projetos;
- Procedimentos para cadastrar projetos na
AESabesp.
Com muita propriedade e bom humor,
Robson, que também é professor universitário,
deu dicas essenciais para os participantes
vender os seus projetos, ganhar cúmplices,
vencer resistências e ser flexível na medida
certa para desenvolvê-los.
Os participantes se mostraram muito

receptivos com o conteúdo desse workshop
e bastante motivados a transformar os seus
projetos em concretas ações. A todos foi
disponibilizado um Certificado Digital de
Aproveitamento e Participação.
Após todas as apresentações, foi sorteado
entre os presentes um exemplar do livro
“Uma História Visual da Construção do
Sistema Cantareira”, autoria de Luiz
Almada Barros e Pacileo Neto, que foi um
projeto concluído pela orientação e pelos
recursos obtidos pela nossa OSCIP. A
contemplada foi a Eng. Caroline
Governatori, da TAH.
Mesmo sem ter participado dos
workshops de desenvolvimento, os
interessados que quiserem apresentar seus
projetos para cadastramento na carteira de
projetos AESabesp poderão fazê-lo pelo site
www.aesabesp.org.br . Mais informações
podem ser obtidas pelo tel. (11) 3263-0484
e pelo e-mail:
projetossocioambientais@aesabesp.org.br .

A sorteada Caroline Governatori, entre os
apresentadores do workshop: Vanessa Hasson
e Robson Fontes da Costa.

Ecoeventus no VIII Torneio Interpolos 2012
A diretoria de Projetos Socioambientais participará do VIII Torneio Interpolos 2012 com a implantação do projeto ecoeventus® por meio da gestora Maria
Aparecida Silva de Paula Santos, coordenadora do Polo Costa Carvalho e Centro, e Alessandra Buke (AESabesp), que visa compensar o impacto causado
pela realização do evento para a redução das emissões de Gases de Efeito Estufa GEEs, com o apoio da Diretoria de Polos e a Diretoria de Esportes, para
a sua realização. Baseado em um programa de educação ambiental, o projeto busca a sensibilização e conscientização para a prática de ações
sustentáveis na diminuição do consumo de energia e reciclagem de material.

Diretoria de Projetos SocioAmbientais: Luis Eduardo Pires Regadas e Diretoria de Marketing: João Augusto Poeta

I Encontro de Associações de Empresas de Saneamento na BA

Em 10 e 11 de maio foi realizado, em
Salvador-BA, o I Encontro Nacional das
Associações das Empresas de Saneamento.
A AESabesp foi representada pelo seu
diretor de Projetos Socioambientais, Luis
Eduardo Pires Regadas, e seu diretor de
Marketing, João Augusto Poeta. O evento,
primeiro dessa natureza realizado no Brasil,
foi idealizado e organizado pela ATUE,

Associação dos Técnicos Universitários da
Embasa (Empresa Estadual de Saneamento
Básico do Estado da Bahia). Na ocasião, as
associações presentes puderam se conhecer,
compartilhar experiências e suas melhores
práticas.
A AESabesp realizou duas apresentações:
João Augusto Poeta fez a apresentação
institucional da Associação e Luis Eduardo
Pires Regadas apresentou a entidade enquanto
OSCIP (Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público) e sua diretoria de projetos
socioambientais. Ao fim das duas palestras, foi
realizada uma mesa de debate na qual a platéia
pode fazer perguntas, e não foram poucas,
principalmente às referentes à OSCIP.
No segundo dia os participantes puderam
visitar duas instalações da Embasa: a recém
inaugurada estação de condicionamento prévio
de esgotos do Jaguaribe, realizada através de
parceria público-privada com a Foz do Brasil,
do grupo Odebrecht, e a estação de tratamento
de água Parque da Bolandeira, ambas na
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cidade de Salvador.
Um jantar dançante ao fim do primeiro
dia serviu para integrar os participantes
com os empregados da Embasa. Na foto,
junto às tradicionais baianas a caráter,
estão o nosso diretor de Marketing, João
Augusto Poeta, a presidenta da ATUE, sra
Antonia Maria, e o nosso diretor de Projetos
Socioambientais, Luis Eduardo Pires
Regadas.

Diretorias
Diretoria de Polos - Paulo Ivan Morelli Franceschi

Programação “Momentos de Tecnologia” é elogiada no setor
Os Momentos de Tecnologia AESabesp,
desenvolvidos nos Polos da entidade, é
elogiada por expoentes do setor de
saneamento, pela disseminação de
novidades tecnológicas no mercado de
saneamento ambiental.
Constituída por palestras técnicas,
contratadas e promovidas por empresas que
desejam apresentar seus produtos e serviços

aos associados da AESabesp e demais
profissionais técnicos, a programação prioriza
o intercâmbio de conhecimento e a
apresentação de novas técnicas, produtos e
serviços e, geralmente, saem com uma visão
mais abrangente de seu setor de atuação.
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 3284-6420. No período de
abril e maio foram realizadas várias
palestras nos Pólos da AESabesp e outras já
estão agendadas para os próximos meses.
Confira a agenda desta programação no site
www.aesabesp.org.br e veja alguns
momentos registrados no último bimestre:

Apresentação da Grundfos, em 13 de abril, no
Polo Metropolitano Sul

Apresentação da Siemens, em 04 de abril, no
Polo da Ponte Pequena

Apresentação da Navia, em 11 de maio, no
Polo Metropolitano Sul

Polo Lins convida para o seu Encontro Técnico
O Polo Lins da AESabesp, coordenado por Marco Aurélio Chackur, 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.
Em caráter paralelo será realizada a Feira de Equipamentos, Materiais e Insumos para
Saneamento, com as presenças de grandes fabricantes e prestadores de serviços do setor

Diretoria de Esportes - Evandro Nunes de Oliveira

Polo Leste vence torneio
da Campanha do Agasalho

Em 18 de maio, o Polo AESabesp Leste,
coordenado por Nelson César Menetti,
faturou o primeiro lugar no Torneio
Solidário para arrecadação de fundos para a
Campanha do Agasalho ML-2012. A
parceria entre a AESabesp, Associação
SABESP e a Unidade de Negócio ML
conseguiu mais de R$ 3.000,00 para a
Campanha."
Na sede da AESabesp também contou com
uma caixa de coleta, que ficou repleta de
agasalhos trazidos pelos associados.
A Campanha do Agasalho é uma iniciativa
do Fundo Social de Solidariedade do Estado
de São Paulo - FUSSESP, tendo como
parceiros todas as Secretarias de Estado,
empresários e a sociedade civil. Como ocorre
em todos os anos, a ação em 2012 contou
com a apoio incisivo da Sabesp, com o
evento sendo promovido em diversas
unidades metropolitanas e regionais.
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Diretorias
Diretoria Social - Viviana M. N. de A. Borges

O Jantar Dançante AESabesp 2012 foi um sucesso total
Silva, além de vários conselheiros, representados na figura do Eng. Walter
Antonio Orsatti.
Também foram destacadas as presenças do assessor da presidência da
Sabesp e presidente da ABES-SP, Dante Ragazzi Pauli; do presidente da
APECS (Associação Paulista de Empresas de Consultoria e Serviços em
Saneamento e Meio Ambiente), Luiz Roberto Pladevall, do presidente da
Associação Sabesp, Pérsio Faulim de Menezes, da diretora do Sindicato
dos Advogados, Vera Bueno, além dos superintendentes da Sabesp, José
Francisco Proença, Silvio Leifert e Roberval Tavares de Souza.
O evento teve início às 20h30, com um saboroso coquetel de entrada,
seguido por um refinado jantar, com bebidas incluídas. Assim que foi
aberta, a pista de dança ficou constantemente lotada, embalada pelo som
da competente Banda Company, que apresentou um repertório bem
eclético, com sucessos de todos os ritmos e estilos, com performances bem
ao gosto dos nossos convidados.
O ponto alto da festa foi o sorteio de 3 valiosos brindes, conduzido pelo
presidente Hiroshi e pela diretora Viviana. O presidente da ABES-SP,
Sempre prestigiado por associados e convidados, o Jantar Dançante
Dante Ragazzi Pauli foi chamado ao palco para o sorteio de uma cafeteira
da AESabesp, em 2012, foi realizado na noite de 01 de junho, no
elegante Buffet Colonial, um dos espaços preferidos pelo nosso público. italiana “Dolce Gusto”, cujo sorteado foi o associado Carlos Pleul. Na
Essa realização da diretoria social, liderada por Viviana Maria N. de A. sequência, o presidente da APECS, Luiz Pladevall fez o segundo sorteio da
noite: uma TV LCD de 42”, que saiu para o associado Luiz Henrique Peres,
Borges, contou com todo o apoio da gestão 2009-2012, presidida pelo
que ofereceu o presente à esposa Célia que fazia aniversário. E finalizando
Eng. Hiroshi Ietsugu. Os membros da diretoria que levaram o seu
os sorteios, o presidente da Associação Sabesp, Pérsio Faulim de Menezes,
prestígio à festa foram o vice-presidente Helieder Rosa Zanelli; os
foi chamado para sortear a concorrida viagem para Paris, que saiu para
diretores executivos Choji Ohara, Nelson Stabile e Nizar Qbar; os
Maycon Rogério de Abreu. O interessante é que este valioso prêmio acabou
diretores adjuntos Evandro Nunes de Oliveira , João Augusto Poeta,
Olavo Prates Sachs e Reynaldo Young Ribeiro; os coordenadores de Polo contemplando dois associados, pois Maycon, da MS, é marido da também
Aparecida de Paula Santos e Nelson Menetti, o coordenador do conselho associada, Gisele Cunha Abreu. O casal comemorou muito a noite de sorte
editorial, Luiz Henrique Peres e coordenador do site, Jônatas Isidoro da e a bela viagem que estaria por vir.

Um caprichado coquetel de entrada foi
servido no espaço de recepção do Buffet
Colonial, antes dos convidados rumarem para
o salão principal do Jantar 2012.

Os diretores executivos da AESabesp Nizar Qbar,
com a esposa Marlene, e Choji Ohara, com a
esposa Maria Helena, o presidente Hiroshi
Ietsugu, com a esposa Olga.

A receptividade do público foi muito grande
nesse ano. Todos os lugares estavam ocupados
e foi maciça a presença de diretores,
coordenadores e conselheiros da AESabesp.

O associado Carlos Pleul foi o ganhador do
primeiro prêmio da noite: uma cafeteira Dolce
gusto, sorteada pelo presidente da ABES,
Dante Ragazzi Pauli.

O coordenador do conselho editorial da
AESabesp, Luiz Henrique Peres, foi o ganhador
da TV LCD de 42”, sorteada pelo presidente da
APECS, Luiz Pladevall.

E a cobiçada viagem para Paris saiu para o
casal Maycon (o sorteado) e Gisela Abreu, em
sorteio feito pelo presidente da Associação
Sabesp, Pérsio Faulim de Menezes.

A equipe de apoio da AESabesp,com
profissionais que trabalharam para a
realização desta festa.

Para fechar o Jantar com chave de ouro, foi
oferecido um saboroso e completo serviço de
café.

E para se aquecer neste inverno, todos os
convidados presentes ganharam um par de
pantufas da AESabesp.

