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XXIII Encontro Técnico AESabesp - Fenasan 2012
Os resultados do maior evento da América
Latina, no setor de saneamento ambiental:
!Visitantes à Fenasan: 15 mil pessoas
!Participantes do Congresso Técnico: 2 mil pessoas
!Estandes: 220 empresas
!Mesas Redondas: 12 temas
!Apresentação de trabalhos: 87 palestras
!Cursos de especialização: 02
!Palestras abertas: 2 (Dráuzio Varella e Amyr Klink)

A edição de 2012 superou as expectativas

Workshop de PE dos Polos AESabesp

Aniversário no clima dos Anos 60

Conheça as mesas redondas, os
ganhadores do Prêmio e AESabesp e os
destaques da edição 2012 do XXIII
Encontro Técnico AESabesp – Fenasan,
realizada em 6, 7 e 8 de agosto.

Esse evento reuniu diretores,
coordenadores e conselheiros da
AESabesp, com muitas atividades
motivacionais, análise de realizações e
evolução do planejamento gestão 20092012.

A AESabesp reuniu associados e
colaboradores em seu aniversário de 26
anos, quando foi celebrado o melhor da
década de 60, numa festa que se sagrou
como um grande sucesso.
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Editorial

Na conclusão de uma gestão,
a certeza da abertura de novos caminhos
O segundo semestre de 2012 foi iniciado com
uma intensa mobilização de toda a diretoria da
AESabesp, tendo em vista a enorme
responsabilidade pela realização do XXIII
Encontro Técnico e FENASAN 2012, evento que a
cada ano conquista mais espaço nesse concorrido
cenário do saneamento básico e ambiental.
Entre as inovações implantadas na nossa
FENASAN 2012, destacaremos o Prêmio
AESabesp que, coordenado pela Aparecida de
Paula “Cidinha”, com muita competência, realçou
a importância dessa premiação, pela forma isenta
de avaliação e de critérios estabelecidos por
profissionais da área, que valorizou sobremaneira
cada empresa premiada.
Os ricos debates, ocorridos nas 12 mesas
redondas, além das palestras e cursos
promovidos pelo XXIII Encontro Técnico, não
deixaram dúvidas da importância do evento na
comunidade técnica nacional que orbita no
saneamento básico e ambiental.
Para que a AESabesp, no âmbito do estado de
São Paulo, esteja presente junto aos seus
associados, também realizamos, pela segunda
vez, um seminário com todos os polos avançados
da entidade, quer seja da capital como de todo o
interior, no intuito de fortalecer os associados
locados em instalações mais distantes da capital,
alem de criar alternativas de participação efetiva
nas atividades desenvolvidas.
Todo esse trabalho, desenvolvido de forma séria
e bastante profissional, corresponde às
perspectivas verificadas no nosso planejamento
estratégico, que todos os anos revisamos,
atualizamos e adequamos todas as modificações
necessárias para garantir os resultados
almejados.
De maneira geral, verificamos que, depois de
décadas de letargia, desperta uma sociedade mais
consciente e exigente da segurança necessária
para garantir a qualidade de vida para as
vindouras gerações, que tem como um dos pilares

a necessidade urgente de investimentos maciços
em infraestrutura de saneamento básico.
Levar o conhecimento técnico e o
desenvolvimento tecnológico para todo o país é
uma das principais premissas da AESabesp, mas
outras atividades específicas desenvolvidas pelas
suas diretorias, especialmente a de Projetos
Socioambientais, que envolve a participação da
sociedade, por meio de projetos que levam
benefícios à comunidade, também compõem o
nosso quadro de atendimento e excelência.
Neste ano de 2012, esta gestão conclui o seu
mandato, com a certeza de ter cumprido os
compromissos assumidos perante todos os
associados e a sociedade, mas ainda com a
convicção que ainda se estende uma longa
caminhada pela frente.
A próxima gestão, que já começa a se esboçar
nas eleições, cujo processo já está em curso, terá
a responsabilidade de zelar pelo patrimônio
intelectual e moral da entidade, tendo a
consciência da importância que ela representa no
âmbito do Estado de São Paulo, como um
exempĺo de uma entidade séria, profissional e
comprometida com a sua razão de existir.
Demos mais um passo, mas com certeza a
caminhada é longa!
Conclamamos a todos os associados titulares que
façam uso do seu poder de voto para eleger um
bom grupo de conselheiros deliberativos e fiscais,
que honrem esta casa e mostrem ao mundo que
ela não precisa ser enorme para ser grande!
E, por fim, gostaria de parabenizar a todos que
vieram prestigiar a festa de aniversário da
AESabesp, que tiveram o bom gosto de participar
fantasiados, rememorando o clima dos anos 60,
criando um clima de êxtase e alegria!!!
Muito obrigado!

Hiroshi Ietsugu
Presidente da AESabesp

Canal Aberto

AESabesp na posse da ABES nacional
No dia 30 de agosto, foi realizada a
cerimônia de posse da diretoria nacional da
ABES (Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária), cuja presidência foi assumida
pelo engenheiro Dante Ragazzi Pauli (à
direita na foto), assistente executivo da
presidência da Sabesp, associado da
AESabesp e ex-presidente da ABES-SP, que
agora ficou sob a direção de Alceu Guérios
Bittencourt.
Muitas lideranças do setor compareceram
nessa solenidade, como o presidente Hiroshi
Ietsugu (na foto com o Dante Pauli e Uladyr
Nayme, presidente da Associação dos
Engenheiros da Cetesb).
O cerimônia foi aberta com um filme
institucional das atividades oferecidas pela
ABES, seguido pelo pronunciamento da até
então presidente nacional da entidade,
Cacilda Teixeira de Carvalho, que discorreu
sobre as suas realizações, agradeceu a sua
equipe, conclamou a todos pela busca da
universalização do saneamento e desejou
sucesso à nova gestão.
Na sequência, o atual presidente Dante
Ragazzi Pauli também agradeceu a
colaboração de todos, elogiou a gestão que o
antecedeu e afirmou estar motivado para
cumprir com empenho este novo desafio.
A diretora-presidente da Sabesp, Dilma
Pena, encerrou os pronunciamentos da
noite, enfatizando a necessidade de união de
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todas as entidades do setor de saneamento
na busca de uma definição do governo
federal quanto à alocação dos recursos do
setor, para que o País atinja um patamar de
qualidade na prestação de serviços à
população.
Após a cerimônia oficial, foi oferecido um
coquetel no Espaço APAS a todos os
presentes, dentre os quais destacavam-se
diretores, coordenadores e conselheiros da
AESabesp, além de um grande contingente
de associados.

Encerramento:
01 de dezembro de 2012

Confira a programação:
www.aesabesp.org.br

Acontece
Workshop do Planejamento Estratégico dos Polos AESabesp

A AESabesp realizou, em 18 e 19 de agosto, em Águas de
São Pedro, o seu Workshop do Planejamento de Polos
AESabesp, contando com a presença de Botucatu,
Caraguatatuba, Franca, Presidente Prudente, Vale do
Paraíba, além das Regionais Metropolitanas da Costa
Carvalho, Leste, Ponte Pequena, Oeste, Norte e Sul.
O evento reuniu diretores, coordenadores e conselheiros da
entidade, com muitas atividades motivacionais,
monitoradas pela equipe da consultoria “Regina Ramos Centro de Capacitação Profissional”. A abertura foi feita
pelo presidente Hiroshi Ietsugu e o diretor de Polos, Paulo
Ivan Morelli (Pim), Em seguida, o consultor Antonio
informou sobre a intenção e atividades envolvidas no
evento. As atividades de iniciaram com cada polo
apresentando as ações realizadas dentro do seu núcleo e a
interatividade com as diretorias. Ainda foram realizadas
dinâmicas “A fábrica de livros” e “A fuga dos quadrados”,
com exercícios de direcionamento e planejamento de
resultados. Após as atividades, os Polos traçaram metas
que ainda podem ser alcançadas até o fim da gestão e inicio
da próxima.

Mesmo nesse ano de encerramento da gestão 2009-2012,
os Polos AESabesp estabeleceram novas metas para o
aperfeiçoamento futuro da entidade. De acordo com o
presidente Hiroshi Ietsugu, “a dedicação voluntária desse
grupo que sempre abdicou do descanso de um fim de
semana para trabalhar pelo desenvolvimento planejado da
AESabesp é a prova de um comprometimento com os
princípios dessa Associação, que nessa gestão atingiu
novos patamares de excelência”.

Eleições Gerais na AESabesp
Por meio do voto eletrônico, serão realizadas as Eleições
Gerais na AESabesp, para o triênio 2013-2015, em único
turno no período de 01 a 14 de novembro de 2012. A
mesma decidirá os nomes para a composição de 21 vagas
para o Conselho Deliberativo e 03 para o Conselho Fiscal.
Nossos atuais candidatos ao Conselho Deliberativo são:
Alisson Gomes de Moraes (TAA.12), Antonio Carlos Gianotti
(RGFF3), Aram Kemechian (TGT), Benemar Movikawa
Tarifa (MPO), Carlos Alberto de Carvalho (PR), Carlos
Alberto de Toledo (RTO14), Carlos Augusto Pleul (MEL), Cid
Barbosa Lima Junior (aposentado), Dejair José Zampieri
(RET), Edson Luiz Camilli (MN), Eduardo Natel Patrício
(aposentado), Ernesto Gonzales (MNES), Evandro Nunes de
Oliveira (MOI/P), Flavio Francisco da Costa (TBP), Gilberto
Alves Martins (aposentado), Hiroshi Ietsugu (ME), Iara
Regina Soares Chao (TXE), Ivan Norberto Borghi
(aposentado), João Augusto Poeta (TGT), Luciomar Santos
Werneck (MLI 12), Luis Americo Magri (TGT), Marcelo Serra
de Lacerda Silva (MAR.11), Maria Aparecida de Paula
Santos (TII), Nelson Cesar Menetti (MLE), Orlando Antunes
Cintra Filho (RGOC), Paulo Eugênio De Carvalho Corrêa
(MAR), Paulo Ivan Morelli Franceschi “PIM” (MSEE), Paulo
Victor Vieira Sampaio (RVPD5), Reynaldo Eduardo Young
Ribeiro (PK), Rodrigo Pereira de Mendonça (MNEA), Rogélio
Costa Chrispim (RMO), Sonia Maria Nogueira e Silva
(aposentada), Viviana M. N. de A. Borges (MAGG), Walter
Antonio Orsatti (RO), Yazid Naked (aposentado) e Zenivaldo
Ascenção dos Santos (RSSV2). E ao Conselho Fiscal são:
Gilberto Margarido Bonifácio (REQ), Helieder Rosa Zanelli
(RGF) e Nelson Luiz Stabile (aposentado).
E dentro de um processo de absoluta transparência, a
AESabesp convida todos os seus associados titulares a
fazerem valer as suas escolhas, por meio dos seu votos.
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Encontro Técnico e Fenasan
Os grandes temas do setor discutidos no nosso Congresso
Nos três dias oficiais do evento, o Encontro Técnico AESabesp ofereceu uma programação bem compatível com os interesses
dos congressistas. Foram realizadas 87 palestras técnicas, dois cursos - “Diagnóstico de Perdas de Sistemas de Abastecimento
de Água”, ministrado pelo especialista, Mário Augusto Bággio, e “Estratégias para o Enfrentamento das Mudanças Climáticas
na Gestão dos Recursos Hídricos”, apresentado pelos especialistas Prof. Dr. Filipe Duarte Santos (Portugal); Prof. Dr. Humberto
Ribeiro da Rocha IAG/USP ; Msc. Rita Jacinto (Portugal) e Msc. Vanessa Hasson de Oliveira, da PUC-SP/AESabesp – além de
doze mesas redondas, com pertinentes temas do setor.

A mesa “PSA - Plano de Segurança da Água - Uma
nova ferramenta para a gestão de riscos para os
mananciais de abastecimento”, com os
representantes da Sabesp, Marco Antonio Lopez
Barros, Armando Flores e Rosângela Cássia, além do
convidado internacional, trazido pela AESabesp,
Prof. Dr. José Manuel Pereira Vieira, docente da
Universidade do Minho, Portugal.

A mesa “Aplicação da Política de Resíduos Sólidos e
seus Desafios” reuniu o palestrante José Valverde –
Presidente do Instituto Cidadania Ambiental e
Coordenador Técnico da Política Nacional de Resíduos
Sólidos em vigor ), o diretor executivo da Abrelpe (
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública),
Carlos Silva Filho e a gestora do Projeto Ecoeventus,
Maria Aparecida de Paula (AESabesp).

A mesa “Mudanças Climáticas e Políticas de
Desenvolvimento Sustentável no Saneamento”,
contou com a participação do superintendente de
Gestão Ambiental da Sabesp, Wanderley Paganini;
do Prof. Dr.Filipe Duarte Santos (FCUL/SIM-CCIAM,
de Portugal) e do professor do Instituto de
Astronomia, Geofísica e Ciência Atmosféricas da
USP, Humberto Ribeiro da Rocha.

O tema “Rio + 20 – O futuro que queremos” conduziu a
mesa redonda formada pelo deputado federal,
Arnaldo Jardim; o consultor e líder do Partido Verde,
Fábio Feldman; além de Aron Belink, representante
do Instituto Vitae Civilis e Ruberval Baldini,
repesentante da Abeama (Associação Brasileira de
Energias Renováveis e Meio Ambiente).

A mesa “Saneamento e saúde em comunidades isoladas
e pequenos municípios”, contou com os palestrantes Luís
Paulo de Almeida Neto (diretor de Sistemas Regionais da
Sabesp); Ana Lucia Brasil (diretora da ABES-SPAssociação Brasileira Engenharia e Sanitária Ambiental
de São Paulo) e Edson Giriboni (secretário de
Saneamento e Recursos Hídricos do Governo do Estado
de São Paulo).

A mesa redonda “Situação de riscos à saúde,
agravos e eventos ambientais – a necessária
conversa com o “Plano de Segurança da Água”
contou com as presenças dos palestrantes técnicos
da Sabesp, Wady Roberto Bon e André Gois , além da
convidada Roseane Maria Garcia Lopes de Souza, da
CVE-SP ( Centro de Vigilância Epidemiológica).

A mesa “Gestão de empreendimentos - a qualidade do
produto final X termos de referência” contou com as
presenças dos palestrantes técnicos da Sabesp, José
Jairo Varoli e Arisnandes Antonio da Silva, e com a
participação do presidente da APECS (Associação
Paulista de Empresas de Consultoria e Serviços em
Saneamento e Meio Ambiente, Luiz Roberto Gravina
Pladevall.

A mesa “Gestão de riscos corporativos - uma
inovação no setor de saneamento” foi integrada
pelos profissionais técnicos da Sabesp, Sílvio
Valdrighi e Luciano S. Diaz, e também contou a
presença de Antonio Cocurullo, da empresa
Parker Randall.

A mesa “Tecnologia para o saneamento básico –
compra por performance, solução integral” reuniu o
diretor de Sistemas Regionais da Sabesp, Luís Paulo
de Almeida Neto; o superintendente da TX, Américo
Sampaio, o representante da Petrobrás, Eduardo
Torres e o presidente do Sindesam, Valdir Folgosi.

A mesa “Gestão de pessoas - como desenvolver e reter
capital intelectual - uma nova proposta” reuniu o
diretor de Tecnologia, Empreendimentos e Meio
Ambiente da Sabesp, João Baptista Comparini, e os
consultores Sérgio Augusto Lopes (Solo Consultoria) e
Helder M. Cezar.

A mesa “Novas propostas de tratamento para o lodo
gerado em estação de tratamento de água” reuniu os
professores, doutores João Sérgio Cordeiro (UFSCAR) e
Dione Mari Morita (USP), com os profissionais técnicos
Cali Laguna Anchon (USP) e Marcelo Melo Barroso
(Sabesp).

A mesa “O problema da eficácia da nova legislação
do saneamento” reuniu o representante do
Ministério Público do Estado de São Paulo,
procurador Roberto Senise, com o geólogo, José
Carlos Souza (Associação Brasileira de Águas
Subterrâneas) e a assessora da presidência da
Sabesp, Desirée Mansano.
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Encontro Técnico e Fenasan
Os ganhadores do Prêmio AESabesp 2012
Em 2012, a outorga do Prêmio AESabesp teve um grande diferencial em relação às edições anteriores. Sob
a coordenação de Maria Aparecida Santos de Paula, a metodologia para a escolha dos ganhadores
priorizou os conceitos de sustentabilidade das empresas concorrentes, analisados criteriosamente por uma
equipe de especialistas do setor. Conheça os vencedores:

Categoria “Melhor Estande”

-Acciona Água

-Higra Industrial

-Sampla do Brasil

-Poly Easy Comercial

-Sidrasul – Sistemas Hidráulicos

-Environquip- Eng. de Sist. Ambientais

- Wasserlink - Projetos e Instalações

Categoria “Inovação Tecnológica”

-Guarujá Equip. para Saneamento

Categoria “Atendimento a Cliente”

-Emec Brasil- Sist. de Trat. de Água

“Destaque AESabesp – Fenasan 2012” Destaque AESabesp - Encontro Técnico Comissão Avaliadora do Prêmio 2012

- B&F Dias

-UN Metropolitana Leste da Sabesp
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-Comissão da premiação 2012

Encontro Técnico e Fenasan
Encontro de Fornecedores
da Sabesp

Público atento à Palestra
de Dráuzio Varella

Em realização simultânea ao XXIII Encontro
Técnico AESabesp, foi promovido, pela Sabesp,
em 7 de agosto, o “IV Encontro de
Fornecedores” da Companhia, que lotou o 2º
andar do Pavilhão, com vários representantes
das empresas do setor, cuja grande maioria
também era expositora da Fenasan. O evento
contou com a presença de toda a diretoria da
Sabesp e a abertura foi feita pela diretorapresidente da empresa, Dilma Pena, que
destacou a importância dos parceiros presentes
no aprimoramento dos processos de aquisição
da Sabesp, bem como a busca da
universalização dos serviços de saneamento,
com sustentabilidade.
Posteriormente, esse fórum foi distribuído em
quatro auditórios, cada qual coordenado por
uma diretoria da empresa: Tecnologia,
Empreendimentos e Meio Ambiente, conduzida
pelo diretor João Baptista Comparini;
Metropolitana, conduzida pelo diretor Paulo
Massato; Sistemas Regionais, conduzida pelo
diretor Luiz Paulo de Almeida Neto, e Gestão
Corporativa, conduzida pelo diretor Manuelito
Magalhães.
Ao término do Encontro de Fornecedores, a
presidente Dilma Pena, o secretário estadual de
Saneamento e Recursos Hídricos, Edson
Giriboni, o presidente da AESabesp, Hiroshi
Ietsugu e os diretores da Companhia
percorreram os corredores da Fenasan, antes da
abertura da Feira.

Na final do 1° dia de Congresso, no dia 06.08, foi
realizada a esperada palestra de encerramento
com o médico e apresentador Dráuzio Varella,
denominada “Saúde e Qualidade Vida”, que lotou
auditório principal do Encontro. Com muita
propriedade, ele abordou a importância do
saneamento básico para o desenvolvimento da
saúde infantil, que norteia todas as etapas de
vidas dos indivíduos. Também exemplificou
cenários de sociedades onde o saneamento é
precário, comprometendo todos os níveis de
qualidade de vida: saúde, moradia, alimentação,
desenvolvimento físico e intelectual. O médico
mostrou ainda que a partir do tratamento da
água a expectativa de vida das pessoas dobrou
no século 20, o que juntamente com as vacinas e
os antibióticos, foi fundamental para a
longevidade humana.
Para citar a confiabilidade da água de São Paulo,
ele afirmou que “consome a água vinda da
torneira da sua casa”. Essas considerações foram
integradas à sua bandeira de que o grande
desafio do século XXI é buscar um estilo de vida
saudável, principalmente com prática de
exercícios físicos, que é receita mais eficaz para
reduzir doenças especialmente as epidemias
urbanas do mundo moderno, como a diabetes e
pressão alta.
Após encerrar o seu pronunciamento, o dr.
Dráuzio Varella respondeu a perguntas feitas
pela platéia e posou para fotos, com admiradores
do seu trabalho.

No encerramento do 2º dia do Congresso , em
07.08, foi apresentada a concorrida palestra
de encerramento “Um dia de viagem, dois dias
de planejamento”, proferida pelo famoso
navegador, Amyr Klink, que empolgou o
grande público presente.
A palestra foi constituída pela narração de
suas próprias experiências nas famosas
expedições, como as de 100 dias na travessia
do Atlântico Sul, com rota da África ao Brasil,
bem como ao redor da Antártica, na qual,
sozinho, em seu veleiro Paraty, enfrentou
situações de alto risco, a funcionalidade de
seu estaleiro na cidade de Itapevi-SP e seu
projeto de construções náuticas flutuantes,
que envolvem sofisticados recursos, baseados
na aprendizagem com simples canoeiros.
O autor chegou com bastante antecedência
para conhecer a Fenasan, onde foi abordado
por vários admiradores e atendeu a todos com
extrema simpatia. Ao iniciar a sua palestra,
elogiou a potência da Feira e do saneamento e
ainda observou que nos seus estandes,
repletos de válvulas, bombas e tubos, tinha
tudo o que ele gostava, cativando a simpatia
do público.
Registramos ainda a sua visita especial ao
estande da AESabesp, onde reuniu a nossa
equipe de trabalho para uma foto e conversou
com vários visitantes sobre as suas
experiências em alto mar.

Diretoria Secretaria -Nizar Qbar

Sucesso de livro lançado na Fenasan
No dia 8 de agosto, durante a Fenasan, no
estande da AESabesp, foi realizado o
lançamento do livro “Manual de Controle de
Qualidade e Operação do Sistema de
Abastecimento de Água”, de autoria de Nizar
Qbar, José Moreno, Regina Mei Onofre e
Rosiane N.G.L. de Souza, com prefácio do
Prof.Dr. Pedro Mancuso, da Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
Como a obra está fazendo muito sucesso,
principalmente entre os profissionais técnicos
da Sabesp, a AESabesp está intermediando a
sua aquisição ao custo de R$ 60,00 para
associados da AESabesp e do CRQ e R$ 80,00
para não-associados. Os interessados devem
entrar em contato com a AESabesp pelo e-mail
projetossocioambientais@aesabesp.org.br ou
tel.(11) 3284-6420.
De acordo com o autor Nizar Qbar, que é
diretor secretário da AESabesp, “a quantidade e
a qualidade da água, hoje, são as maiores
preocupações dos sanitaristas e há um déficit

Palestra de Amyr Klink
empolga a platéia

muito grande de publicações técnicas voltadas
para esses dois temas no Brasil. Dessa forma,
esta publicação vem atender a esta lacuna e
pode se tornar uma referência para consulta em
termos técnicos”.
O Manual é estruturado em 16 capítulos: Água e
saúde; Plano de Segurança da Água – PSA, Sist.
de Abastecimento de Água, Cloro: Propriedades
e Uso, Desinfecção, Manual do Cloro, Difusores
para ETA e ETE, Cuidados com a Reservação,
Operação da Rede de Distribuição, Unidade
Móvel de Desinfecção, Estudo Relativo a
Corrosão Interna das Tubulações, Fluoretação,
Poços, Dosagem de Produtos Químicos por
Bombas Dosadoras, Clorador por Difusão e
Dosador de Nível Constante.
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A Secretaria da AESabesp está
disponibilizando a seus
associados uniformes com
identificação da
entidade.
Os mesmos
podem ser
adquiridos na
sede nos
seguintes
valores:
R$ 80,00 para
associados e
R$ 160,00 para
não-associados.

Diretorias
Diretoria de Polos - Paulo Ivan Morelli Franceschi

Diretoria de Projetos Socioambientais - Luis Eduardo Pires Regadas

Ações da DPS na Fenasan 2012
A atuação da Diretoria de Projetos Socioambientais da AESabesp foi extremamente
significativa na edição do XXIII Encontro Técnico – Fenasan 2012, da qual destacamos
as seguintes ações:

Projeto Ecoeventus: um projeto que toma
por base a educação ambiental, visando a
conscientização e sensibilização de seus
participantes a fim de contribuírem para a
minimização da emissão dos gases de efeito
estufa (GEE), coordenado pela gestora Maria
Aparecida Silva de Paula Santos e a Dra.
Vanessa Hasson. No evento, esta ação ainda
contou com a ajuda de 07 voluntários: Felipe
Chagas Bezerra, Rosana dos Santos, Kaio
Matheus Santos Nogueira, Felipe Viana B. de
Gouveia, Juliane Cristina de Souza Galindo,
Marco Antônio Cardoso Bueno e Natália
Cardoso Bueno, para incentivar os
participantes no preenchimento do
questionário que calcula a pegada ecológica
do trajeto percorrido até o local da realização
do evento, para que seja contabilizada a
quantidade total da emissão dos GEE pósevento. Foi sorteado, no último dia do evento,
um par de tênis entre os participantes e a
sorteada foi Liliana Kassab.

O Projeto firmou a parceria entre as
cooperativas Coopervivabem – Cooperativa de
Produção dos Trabalhadores em Materiais
Recicláveis de São Paulo e a Cooperação –
Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem
da Região Oeste, que teve como objetivo a
destinação específica adequada para os
resíduos recicláveis consistentes em pet,
plástico, alumínio, isopor, papel e papelão e
embalagem tetra Pack, produzidos durante o
evento.
Projeto Feira Educativa Virtual: trata-se de
um ambiente online, contendo material
educativo, simuladores, voltados à gestão,
inovação, meio ambiente e funcionamento de
máquinas e equipamentos disponibilizado por
empresas patrocinadoras, contribuindo para
formação pessoal e profissional de estudantes
e outros interessados. Este projeto foi
apresentado durante o período do evento e
obteve uma participação significativa de
visitantes para conhecer seu funcionamento e
desenvolvimento, contamos com a presença
do gestor Elio Silva e nossa parceira Skill – Elearning Solutions. (www.feiravirtual.com.br).
Cursos: durante o Congresso, foram
oferecidos os cursos de “Estratégias para o
Enfrentamento das Mudanças Climáticas” e
“Diagnósticos de Perdas em Sistemas de
Abastecimento de Água”, sob a coordenação
da diretoria de Projetos Socioambientais e da
Diretoria Cultural, com grande interesse do
público participante.

1º "Curso de Formação de Assistente Técnico em Perícia
de Engenharia Sanitária e Ambiental" AESabesp.
Esse curso foi realizado entre os dias 17 e
21 de setembro, coordenado pelo Eng.
Constante Bombonatto Junior na sede da
AESabesp, exclusivo para os funcionários
da Sabesp, conforme solicitação.
Seu objetivo foi voltado para o treinamento
e desenvolvimento de profissionais do corpo
técnico da Sabesp, com a elaboração de
laudos, pareceres e notas técnicas, de
caráter ambiental, a fim de atender às suas
demandas. Devido ao sucesso da 1ª turma,
com 31 inscritos, está prevista a realização
de uma 2ª turma até o final de novembro.

“Momentos de Tecnologia”
de agosto e setembro

No bimestre e agosto e setembro, os
Momentos de Tecnologia, desenvolvidos nos
Polos da entidade, continuaram a se
destacar pela disseminação de novidades
tecnológicas no mercado de saneamento
ambiental. Nesse período, foram realizadas
as seguintes palestras:
15/08: Instrumentação analítica de
processo para monitoramento em estações
de tratamento de água e efluente - Polo
AESabesp Vale do Paraíba (Hexis Científica)
21/08: Universalização do saneamento:
Ete's pré-fabricadas como uma solução
viável para pequenas comunidades - Polo
AESabesp Botucatu (Mizumo)
31/08: Utilização de motobombas
submersas em sistemas de pressurização Polo AESabesp Sul (Ebara)
10/09: PIPE Solution Reparos em Tubos Polo AESabesp Leste (Pipe Solution)
13/09: A utilização de fibra de carbono para
reforços em pavimentos e em estruturas em
ambiente agressivo - Polo AESabesp Ponte
Pequena
13/09: Geossintéticos Aplicados em Obras
de Saneamento - Polo AESabesp Franca
(Maccaferri)
18/09: Inovações Tecnológicas dos Poços de
Visita e Poços de Inspeção em Polietileno
Rotomoldados - Polo AESabesp Botucatu
(Asperbras / Bandeirante)
21/09: Eficiência Energética na Indústria do
Saneamento - Polo AESabesp Sul (Siemens)
25/09: Smart Water - Soluções Integradas
em Gestão da Energia, Automação de
Processos e Telemetria - Polo AESabesp
Ponte Pequena (Schneider Electric)
27/09: Phoenix Contact - Inspirando
inovações - Polo AESabesp Vale do Paraíba
(Phoenix Contact)
28/09: Tecnologias Planal - Polo AESabesp
Norte (Planal)
A AESabesp oferece uma estrutura
funcional para os parceiros promotores dos
Momentos de Tecnologia, com pasta com
folder comercial da empresa, Jornal
AESabesp, Revista Saneas, bloco de
rascunho, caneta, serviço de Coffee-Break,
sala com ar-condicionado em auditório, com
flip-chart e datashow, Acompanhamento de
um profissional da AESabesp durante o
evento, banner informativo da palestra no
local do evento, banner eletrônico rotativo
no site www.aesabesp.org.br a partir de
dezembro de 2012.
Para apresentar a sua empresa nesses
eventos técnicos, entre em contato com a
AESabesp, pelos telefones (11) 3263-0484/
3284-6420 ou pelo e-mail:
diretoriademarketing@aesabesp.org.br .

Premiação dos Profissionais do Ano
A AESabesp convida todos os associados para a Cerimônia de Homenagem aos Destaques Profissionais do Ano, com a entrega do
Troféu AESabesp, aos profissionais que se destacaram em 2012, a ser realizada às 19 horas do dia 06 de dezembro, no Instituto
de Engenharia de São Paulo, situado na Av. Dante Pazzanese, 120, Vila Mariana. Em 2012, os profissionais homenageados
serão os engenheiros Dejair José Zampieri e Osvaldo Ioshio Niida. Após a premiação será oferecido um coquetel.
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Diretorias
Diretoria Social – Viviana Aquino Borges

Aniversário de 26 anos da AESabesp resgatou a magia dos anos 60

Realizada em 29 de setembro, no Círculo Militar de São Paulo, a
Festa de Aniversário de 26 anos da AESabesp resgatou a magia e o
estilo dos anos 60, em uma noite excepcionalmente animada, que
também deverá marcar época na história da entidade, pelo sucesso
de público e de crítica. O evento, sob a condução da diretora social,
liderada por Viviana Aquino Borges, em parceria com o Polo Costa
Carvalho/Centro, coordenado por Cidinha de Paula Santos, com
todo o apoio da gestão 2009-2012, presidida pelo Eng. Hiroshi
Ietsugu, foi prestigiado por cerca de 400 participantes.
Seu início foi às 20h30, com um caprichado coquetel seguido por
um elogiado jantar. O comando musical ficou sob a
responsabilidade da Banda Premier Brasil, que foi impecável na
seleção dos anos 60 e nas performances de palco, contagiando a
todos para se soltarem na pista. As elegantes garotas em seus
vestidos de bolinhas e os rapazes em estilo “Elvis não morreu”
predominaram o cenário animado da festa. Por isso, foi muito difícil
escolher os melhores modelos dos anos 60, que concorreram a
prêmios oferecidos pela AESabesp.
Para tanto foi formada uma comissão especial, integrada por
Cidinha de Paula Santos, Tarcisio Nagatani e Ednaldo Sandim, que
analisou e pontuou todos os concorrentes em seus mínimos
detalhes de roupas, acessórios e performances. E após acirrada
concorrência, os ganhadores da noite foram: 1º lugar feminino:
Vania Mota (contemplada pela AESabesp com um Tablet); 1º lugar
masculino: Geraldo Juncione (contemplado pela AESabesp com um
Tablet); 2º lugar feminino: Edna Delibero (contemplada com uma

máquina de café Nespresso, oferecida pela empresa HGE) e 2° lugar
masculino: Roberto Cardoso (contemplado com um agasalho da
AESabesp).
Após a premiação das caracterizações dos anos 60 feitas pelo
presidente Hiroshi Ietsugu e os diretores Nizar Qbar (secretário),
Reynaldo Young (técnico) e Yazid Naked (financeiro), a diretora
social Viviana Borges convidou o diretor de esportes, Evandro Nunes
de Oliveira, a sortear, entre os associados presentes, uma
espetacular viagem a Santiago do Chile. E a ganhadora foi a
conselheira da AESabesp, Sonia Maria Nogueira e Silva, que ficou
esfuziante com a boa estrela daquele momento.
Na sequência, foi realizado o sorteio do maior prêmio da noite: uma
arrojada motocicleta Scooter Suzuki. O diretor de marketing , João
Augusto Poeta, foi convidado a fazer o sorteio que premiou o nosso
coordenador de pólos da RMSP-Norte, Rodrigo Mendonça, deixandoo visivelmente emocionado e entusiasmado em todo o decorrer da
noite.
Essa festa histórica, cuja animação foi intensa do início ao
encerramento, também contou com as presenças de líderes das
seguintes entidades co-irmãs e parceiras: Daniel Castilho
(presidente da AAPS), Francisca Adalgisa (presidente as APU), Luiz
Pladevall (presidente da APECS), Pérsio Faulim de Menezes
(presidente da Associação Sabesp), Robson Ramos Branco
(representante da auditoria da Sabesprev), Uladyr Nayme
(presidente da ASEC) e Vera Bueno (diretora do Sindicato dos
Advogados).

Tarcísio Nagatani (com a esposa), Cidinha de
Paula e Ednaldo Sandim formaram a comissão
julgadora do Prêmio de melhor caracterização
dos anos 60.

As vencedoras da categoria feminina, Vânia
Mota e Edna Delibero, com o diretor técnico da
AESabesp, Reynaldo Young, na melhor linha dr.
Spock.

Os vencedores masculino, Geraldo Juncione
(incrível cópia de Elvis) e Roberto Cardoso,
com o presidente da AESabesp,Hiroshi
Ietsugu.

A ganhadora da viagem a Santiago do Chile,
Sonia Nogueira, com a diretora social, Viviana
Borges e o diretor de esporte, Evandro Nunes
Oliveira.

O diretor de marketing, João Augusto Poeta,
após o sorteio da moto Scooter Suzuki, que
contemplou o coordenador da RMSP-Norte,
Rodrigo Mendonça.

Grupo do Polo Leste, coordenado por Nelson
César Menetti, posa em frente á lendária
capa do disco Abbey Road (Beatles) na
incrível decoração da festa.
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