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Nova gestão AESabesp 2013-2015

O ano de 2013 foi iniciado com um novo conselho na AESabesp, cuja gestão irá até dezembro de 2015.
Conheça sua formação e os registros de sua prestigiada cerimônia de posse.
Páginas 3, 4 e 5

Momentos de Tecnologia AESabesp

Nossa programação de Momentos de Tecnologia, constituída
por palestras técnicas realizadas em unidades da Sabesp,
começou com força total em 2013 e reserva uma vasta
agenda para o 1º trimestre do ano.
Página 7

Fenasan traz novidades para 2013

Programada para os dias 30 e 31 de julho e 01 de agosto, a
Fenasan traz novidades para 2013: mudou o seu Pavilhão,
traz novos conceitos de consciência ambiental e voltou a ser
realizada no meio da semana.
Página 8

Expediente
Órgão informativo da Associação dos
Engenheiros da Sabesp

Fundada em 15/09/1986
Diretoria Executiva:
Presidente - Reynaldo Eduardo Young Ribeiro
Vice-Presidente - Viviana Marli N. A. Borges
1º Diretor Secretário - João Augusto Poeta
2º Diretor Secretário Aram Kemechiam
1º Diretor Tesoureiro Walter Antonio Orsatti
2º Diretor Tesoureiro - Nélson César Menetti
Diretoria Adjunta:
Diretora Cultural - Sonia Maria Nogueira e Silva
Diretor de Esportes - Evandro Nunes de Oliveira
Diretor de Marketing - Paulo Ivan Morelli
Franceschi - PIM
Diretor de Polos - Antonio Carlos Gianotti
Diretora de Projetos Socioambientais: Maria
Aparecida Silva de Paula
Diretora Social - Viviana Marli N. A. Borges
Diretor Técnico - Olavo Alberto Prates Sachs
Conselho Deliberativo:
Antonio Carlos Gianotti, Carlos Augusto Pleul,
Cid Barbosa Lima Junior, Dejair José Zampieri,
Evandro Nunes de Oliveira, Gilberto Alves
Martins, Hiroshi Ietsugu, Iara Regina Soares
Chao, Ivan Norberto Borghi, Luciomar Santos
Werneck, Maria Aparecida S. de Paula, Paulo
Ivan Morelli Franceschi (PIM), Rodrigo Pereira de
Mendonça, Sonia Maria Nogueira e Silva e Yazid
Naked.
Conselho Fiscal:
Gilberto Margarido Bonifácio, Helieder Rosa
Zanelli e Nelson Luiz Stabile.
Conselho Editorial:
Luciomar Santos Werneck (Coordenador)
Darcy Brega Filho, José Marcio Carioca, Luiz
Yukishigue Narimatsu, Nivaldo Rodrigues da
Costa Jr. e Paula Rosolino.
Inovação Tecnológica:
Márcia de Araújo Barbosa Nunes (Coordenadora)
Polos AESabesp da Região Metropolitana RMSP
Coordenador dos Pólos da RMSP - Rodrigo
Pereira de Mendonça
Polo Costa Carvalho e Centro - Cláudia
Bittencourt
Polo Leste - Antonio Carlos Roda Menezes
Polo Norte - Eduardo Bronzatti Morelli
Polo Oeste - Francisco Marcelo Menezes
Polo Ponte Pequena - Alisson Gomes de Moraes
Polo Sul - Paulo Ivan M. Franceschi (PIM)
Polos AESabesp Regionais
Coordenador dos Pólos Regionais - Antonio
Carlos Gianotti
Polo Baixada Santista - Zenivaldo Ascenção dos
Santos
Polo Botucatu - Rogélio Costa Chrispim
Polo Franca - Mizue Terada
Polo Lins - Marco Aurélio Saraiva Chakur
Polo Presidente Prudente - Gilmar José Peixoto
Polo Vale do Paraíba - Sérgio Domingos Ferreira
Polo Caraguatatuba - Sidney Morgado da Costa
Comissão Organizadora do 24º Encontro
Técnico e Fenasan 2013
Presidente da Comissão: Gilberto Alves Martins
Diretor Fenasan: Olavo Alberto Prates Sachs
Diretora Encontro Técnico: Sonia Maria Nogueira
e Silva
Membros: João Augusto Poeta, Maria Aparecida
S. de Paula, Nélson César Menetti, Paulo Ivan M.
Franceschi (PIM), Tarcisio Luis Nagatani e Walter
Antonio Orsatti.
Apoio: Maria Flávia S. Baroni, Maria Lúcia da
Silva Andrade, Monique Funke, Paulo Oliveira,
Rodrigo Cordeiro e Vanessa Hasson.
Jornalista Responsável:
Maria Lúcia da Silva Andrade MTb. 16081
Colaboradores: Ednaldo Sandim (Conrerp.
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Associação dos Engenheiros da Sabesp
Rua Treze de Maio, 1642 - casa 01
Bela Vista - São Paulo- SP
CEP: 01327-002
Tel: 11 3263 0484 | Fax: 11 3141 9041
www.aesabesp.org.br
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Editorial
Estamos preparados para um
novo tempo de realizações
Prezados associados e amigos da
AESabesp,
Nesta primeira edição de nosso jornal da
Gestão 2013-2015 trazemos a cobertura
da solenidade oficial de posse de nosso
atual conselho, em uma cerimônia
prestigiada por grandes lideranças do
setor e da engenharia nacional, que
muito nos honraram com suas
presenças. Na sequência, também
apresentamos, um a um, todos os
conselheiros empossados.
Como primeiras ações dessa nova gestão,
procuramos atender ao perfil
participativo do nosso público, com a
criação de uma página no Facebook, uma
Coordenadoria de Assuntos Tecnológicos
e Inovação e a formação de uma
Comissão de Atualização Estatutária,
para as quais esperamos contar com a
colaboração de nosso corpo associativo.
Outra preocupação inicial, mas que
deverá ser contínua, é manter um

Planejamento Estratégico que seja
adequado para a excelência dessa gestão,
principalmente no que se refere à
manutenção da qualificação da
AESabesp como OSCIP.
Com essas medidas iniciais, pretendemos
fortalecer ainda mais a AESabesp nos
pilares da eficiência na prestação de
serviços aos nossos associados; do
incentivo ao desenvolvimento tecnológico
e da interação institucional com outras
entidades do setor de saneamento e com
a sociedade, de forma geral.
Com toda força de vontade de abraçar
esta missão, diretores, conselheiros e
funcionários esperam corresponder à
confiança que recebemos neste
momento.
Um grande abraço a todos!
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro
Presidente da AESabesp

Canal Aberto
Márcia Nunes assume a nossa
Coordenadoria de Inovação Tecnológica

outros temas que possam ganhar evidência
nesse período.
Márcia Nunes é graduada em engenheira civil,
especialista em Gestão de Projetos (Fundação
Vanzolini - USP) e Sanitarista (Faculdade de
Saúde Pública - USP), além de especialista em
Meio Ambiente e Sociedade (Escola de
Sociologia e Política - USP). Atualmente
trabalha no Departamento de Projetos e
Licenciamento Ambiental - REP da Diretoria
de Sistemas Regionais (DSR) da Sabesp.

AESabesp propõe
revisão do seu estatuto social

Quem ler o expediente ao lado, verá que a
Gestão AESabesp 2013-2015, não só está com
novos integrantes, como também com uma
nova e importante coordenadoria: a de
Inovação Tecnológica, que ficará sob a
condução da Eng. Márcia Nunes, que na
gestão passada exerceu a função de
coordenadora do Fundo Editorial da
AESabesp.
De caráter técnico e interativo, este núcleo
estimulará a promoção, integração,
organização e apoio aos processos de Pesquisa,
Desenvolvimento e Gestão da Inovação, no
âmbito de atuação da AESabesp voltada aos
temas de interesse do Saneamento Ambiental,
por meio da identificação e compartilhamento
de melhores práticas.
De acordo com a nossa coordenadora, para o
ano de 2013, estão elencados 3 temas para
desenvolvimento: Lodo de ETEs e ETAs;
Tecnologias de filtração (membranas de
microfiltração, osmose reversa, etc) e
Gestão Eficiente de Energia Elétrica. Já para
os anos de 2014 e 2015 os temas que serão
trabalhados devem ser voltados para energias
renováveis em saneamento; engenharia
sustentável no saneamento;
tratamentos alternativos de esgotos para
pequenas comunidades, tecnologias de
reuso/reciclo/reaproveitamento de água, entre
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Em reunião do Conselho da Gestão 2013-2015
da AESabesp, realizada em sua sede, em 26 de
fevereiro, foi proposta uma revisão do estatuto
social da entidade, que está democraticamente
aberta às sugestões de todos os associados,
que poderão dirigí-las ao e-mail:
aesabesp@aesabesp.org.br.
Para constituir este documento, que deverá ser
concluído em julho de 2013, foi designada
uma comissão aprovada pelo conselho
deliberativo, presidida pelo conselheiro Ivan
Norberto Borghi e composta pelos
conselheiros Cid Barbosa Lima, Helieder Rosa
Zanelli e João Augusto Poeta, além do
presidente da Comissão do 24° Encontro
Técnico/ Fenasan 2013, Gilberto Alves
Martins, da cordenadora administrativa Flávia
Baroni e da consultora jurídica, Vanessa
Hasson.

Acontece

Posse da gestão 2013-2015 da AESabesp

Em 29 de janeiro, a Associação dos
Engenheiros da Sabesp realizou, no Espaço
Vida, da Unidade Sabesp Ponte Pequena, a
cerimônia de posse das diretorias executiva e
adjunta e dos conselhos fiscal e deliberativo
da nova gestão 2013-2015, sob a presidência
do Eng. Reynaldo Eduardo Young Ribeiro. Nas
páginas 4 e 5 desta edição, estão devidamente
apresentados todos os integrantes das
Diretorias Executiva e Adjunta, das
Coordenadorias e dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal.
A solenidade foi aberta com a interpretação do
Hino Nacional, seguida pelo pronunciamento
do Eng. Hiroshi Ietsugu, presidente da
AESabesp na Gestão 2009-2012. Em seu
discurso de passagem de mandato, ele abordou
as grandes realizações e os desafios da sua
gestão, concluindo que ser presidente da
AESabesp lhe proporcionou um grande
aprendizado tanto profissional quanto pessoal.
“Nossas atitudes refletem nosso
posicionamento” destacou Hiroshi, que
parabenizou a nova gestão com votos de
sucesso a todos os seus componentes. Na

sequência, Hiroshi Ietsugu e Reynaldo Young
Ribeiro assinaram o “Termo de Compromisso de
Posse”.
Em seguida, o Eng. Reynaldo Young Ribeiro
discursou, pela primeira vez, como presidente da
AESabesp. Durante o seu pronunciamento, ele
abordou sua satisfação de partilhar aquele
momento com sua equipe e com os amigos
presentes; a sua trajetória de mais de 30 anos de
Sabesp, iniciada em Santos; os mestres do
saneamento que cruzaram o seu caminho, a
importância do associativismo para o
fortalecimento de uma classe profissional e as
metas e desafios do novo conselho que terá como
foco o estreitamento do relacionamento com o
associado. Ao final, o novo presidente agraciou o
seu antecessor, Hiroshi Ietsugu, com uma placa
personalizada e alusiva à sua marcante atuação,
na gestão 2009-2012.
Dando continuidade ao evento, o presidente do
CREA-SP, Francisco Kurimori, em nome de toda
categoria profissional por ele representada,
parabenizou a nova gestão e enfatizou a
importância da parceria das duas instituições
colocando-se a disposição para futuros trabalhos
e empreendimentos.
O diretor metropolitano da Sabesp, Paulo
Massato, também proferiu um pronunciamento,
no qual ressaltou a importância papel dos
engenheiros e técnicos para a Companhia, assim
como o papel das suas entidades representativas
que cresceram ao mesmo passo que a empresa.
Massato ainda mencionou o sucesso da união de
dois importantes eventos organizados pelas
entidades no último ano, como o Encontro
Técnico e o Encontro de Fornecedores, uma
parceria promissora para ambas instituições,
Sabesp e AESabesp.
O deputado estadual e secretário de Saneamento
e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo,
Edson Giriboni, também subiu à tribuna para
cumprimentar todos os presentes e a nova gestão.
Na oportunidade, mencionou a importância do
papel dos engenheiros para a Sabesp, e afirmou
que “atualmente a Sabesp possui os melhores e
mais gabaritados profissionais do setor”, ao
abordar sobre os desafios que um centro urbano

como São Paulo impõe, principalmente para a
implantação da universalização do saneamento
em todo o Estado.
Ainda fizeram parte da gabaritada platéia desse
evento: Dante Ragazzi Pauli - presidente
nacional da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária (ABES); Murilo Celso de
Campos Pinheiro - presidente do Sindicato dos
Engenheiros no Estado de São Paulo (SEESP);
Luiz Gravina Pladevall - presidente da
Associação Paulista de Empresas de
Consultoria e Serviços em Saneamento
(APECS); Pérsio Faulim de Menezes presidente da Associação Sabesp; Francisca
Adalgisa - presidente da Associação dos
Profissionais Universitários da Sabesp (APU);
José Luis Melo Pereira - presidente em exercício
da Associação dos Aposentados e Pensionistas
da Sabesp (AAPS); Lázaro Miguel Rodrigues presidente da Cooperativa de Crédito dos
Empregados e Servidores da Sabesp (CECRES);
Orlando Vulcano - presidente da Associação
dos Administradores da Sabesp (ADMSabesp);
Roberval Tavares de Souza - presidente da
ABES Sudeste e do Instituto Paulista de
Excelência da Gestão (IPEG); Valter Sigollo presidente do Conselho Regional de
Administração (CRA); Marcos Teixeira presidente da Associação de Engenheiros de
Santos; Fernando Gomes - diretor do Projeto
Integrado à Sabesp “Acquapolo”; Paulo Massato
- diretor da Metropolitana da Sabesp (na
ocasião, representando a diretora presidente,
Dilma Pena); João Baptista Comparini - diretor
de Tecnologia, Empreendimentos e Meio
Ambiente da Sabesp; Luiz Paulo de Almeida
Neto - diretor de Sistemas Regionais da Sabesp;
José Aurélio Boranga - assessor parlamentar
da presidência da Sabesp e demais convidados.
No encerramento da cerimônia, os novos
componentes da diretoria executiva e adjunta e
dos conselhos fiscal e deliberativo, da Gestão
2013-2015, foram convidados ao palco para
uma foto oficial e, na sequência, todos os
presentes foram convidados a brindarem o
início dessa gestão, num coquetel oferecido pela
AESabesp.

O secretário Edson Giriboni elogiou os
profissionais da Sabesp, como os “melhores e
mais gabaritados do setor”.

O diretor metropolitano da Sabesp, Paulo
Massato, ressaltou a importância papel dos
engenheiros e técnicos para a Companhia.

O presidente do CREA-SP, Francisco Kurimori
enfatizou a importância da parceria com a
AESabesp, para futuros trabalhos.

Os integrantes das Diretorias Executiva e
Adjunta e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
da gestão 2013-2015.

Grupo com amigos e presidentes das entidades
co-irmãs, Francisca Adalgisa (APU) e Pérsio F. de
Menezes (Associação Sabesp).

Platéia lotada com destaque para os diretores
da Sabesp e expressivas lideranças do setor de
saneamento e da engenharia nacional.

Os presidentes Hiroshi Ietsugu (2009-2012) e
Reynaldo Young Ribeiro (2013-2015).
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Conheça os integrantes da Gestão 2013-2015
Presidida por Reynaldo Eduardo Young Ribeiro, a gestão 2013-2015 é integrada, em sua Diretoria Executiva, pela vice- presidente: Viviana Marli
Nogueira de Aquino Borges, pelo 1° Diretor Secretário: João Augusto Poeta; pelo 2° Diretor Secretário: Aram Kemechian ; pelo 1° Diretor
Tesoureiro: Walter Antonio Orsatti e pelo 2° Diretor Tesoureiro: Nelson Cesar Menetti.
Fazem parte da Diretoria Adjunta os diretores: Sônia Maria Nogueira e Silva (Cultural); Evandro Nunes de Oliveira (Esportes); Paulo Ivan Morelli
Franceschi -PIM (Marketing); Antônio Carlos Gianotti (Polos); Maria Aparecida Silva de Paula (Projetos Socioambientais); Viviana Marli Nogueira de
Aquino Borges (Social) e Olavo Alberto Prates Sachs (Técnica).
Suas Coordenadorias são lideradas por Ivan Norberto Borghi (Comissão Estatutária), Luciomar Santos Werneck (Comissão Editorial) e Márcia
Nunes (Comissão de Inovação Tecnológica).
O seu Conselho Deliberativo é composto por Antonio Carlos Gianotti, Carlos Augusto Pleul, Cid Barbosa Lima Júnior, Dejair José Zampieri,
Evandro Nunes de Oliveira , Gilberto Alves Martins, Hiroshi Ietsugu, Iara Regina Soares Chao, Ivan Norberto Borghi , Luciomar Santos Werneck,
Maria Aparecida de Paula, Paulo Ivan Morelli Franceschi - PIM, Rodrigo Pereira de Mendonça , Sonia Maria Nogueira e Silva e Yazid Naked. E o
seu Conselho Fiscal conta com a atuação de Gilberto Margarido Bonifácio, Helieder Rosa Zanelli e Nelson Luiz Stabile.
Nessa apresentação, em ordem alfabética, a AESabesp valoriza a todos, de forma justa e igualitária, e reafirma os seus votos de confiança de que
esta será uma gestão plena de realizações, conduzida por uma equipe forte e competente.

ANTONIO CARLOS GIANOTTI - RGFF3
CONSELHEIRO DELIBERATIVO E DIRETOR DE
POLOS

ARAM KEMECHIAN - TGT
DIRETORIA EXECUTIVA: 2° DIRETOR
SECRETÁRIO

CARLOS AUGUSTO PLEUL - MEL
CONSELHEIRO DELIBERATIVO

CID BARBOSA LIMA JUNIOR - APOSENTADO
CONSELHEIRO DELIBERATIVO

DEJAIR JOSÉ ZAMPIERI - RET
CONSELHEIRO DELIBERATIVO

EVANDRO NUNES DE OLIVEIRA - MOI/P
CONSELHEIRO DELIBERATIVO E DIRETOR DE
ESPORTES

GILBERTO ALVES MARTINS - APOSENTADO
CONSELHEIRO DELIBERATIVO E PRESIDENTE
DA COMISSÃO FENASAN 2013

GILBERTO MARGARIDO BONIFÁCIO - REQ
CONSELHEIRO FISCAL

HELIEDER ROSA ZANELLI - RGF
CONSELHEIRO FISCAL

HIROSHI IETSUGU - ME
CONSELHEIRO DELIBERATIVO

IARA REGINA SOARES CHAO - TXE
CONSELHEIRA DELIBERATIVA

IVAN NORBERTO BORGHI - APOSENTADO
CONSELHEIRO DELIBERATIVO E PRESIDENTE
DA COMISSÃO ESTATUTÁRIA
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JOÃO AUGUSTO POETA - TGT
DIRETORIA EXECUTIVA: 1° DIRETOR
SECRETÁRIO

LUCIOMAR SANTOS WERNECK - MLI.12
CONSELHEIRO DELIBERATIVO E COORDENADOR
EDITORIAL

MARCIA NUNES - RO
COORDENADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

MARIA APARECIDA DE PAULA SANTOS - TII
CONSELHEIRA DELIBERATIVA E DIRETORA DE
PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS

NELSON CESAR MENETTI - MLE
DIRETORIA EXECUTIVA: 2° DIRETOR
TESOUREIRO

NELSON LUIZ STABILE - APOSENTADO
CONSELHEIRO FISCAL

OLAVO ALBERTO PRATES SACHS - MO
DIRETOR TÉCNICO

PAULO IVAN MORELLI FRANCESCHI (PIM) - MSEE
CONSELHEIRO DELIBERATIVO E DIRETOR DE
MARKETING

REYNALDO EDUARDO YOUNG RIBEIRO - TXE
DIRETORIA EXECUTIVA: PRESIDENTE

RODRIGO PEREIRA DE MENDONÇA - MNEA
CONSELHEIRO DELIBERATIVO E
COORDENADOR DE POLOS DA RMSP

SONIA MARIA NOGUEIRA E SILVA - APOSENTADA
CONSELHEIRA DELIBERATIVA E DIRETORA
CULTURAL

VIVIANA M. N. DE A. BORGES - MAGG
DIRETORIA EXECUTIVA: VICE- PRESIDENTE E
DIRETORA SOCIAL

WALTER ANTONIO ORSATTI - RO
DIRETORIA EXECUTIVA: 1° DIRETOR
TESOUREIRO

YAZID NAKED - APOSENTADO
CONSELHEIRO DELIBERATIVO

Sejam bem-vindos!!!
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Diretorias
Presidencia - Reynaldo Young Ribeiro

Workshop do Planejamento Estratégico AESabesp 2013
No sábado de 02 de março, diretores e
coordenadores da AESabesp participaram
de um dia inteiro de atividades no
Workshop do Planejamento Estratégico
AESabesp da Gestão 2013-2015. O evento
foi realizado nas dependências do Braston
Hotel, em São Paulo.
A partir das 8 horas da manhã, os
participantes foram saudados com um café
da manhã, seguido pela inicio dos trabalhos
conduzidos pela equipe da consultoria
“Regina Ramos - Centro de Capacitação
Profissional”. A abertura foi feita pelo
presidente Reynaldo Young, que destacou “o
caráter democrático da atual equipe,
formada por grandes formadores de
opiniões e cujas contribuições serão
imprescindíveis para fortalecer a entidade,
ao longo desta gestão, dentro de uma linha
de conduta séria e pró-ativa”.

Na sequência foram apresentados os cenários
de OSCIPs, no Brasil, que reúne em torno de
5.000 entidades com essa característica, sendo
que 1.500, cerca de 1/3, estão sediadas em
São Paulo, como a AESabesp. Nesse contexto,
a discussão girou entre os pontos favoráveis e
os desafios que esta qualificação pode trazer.
No decorrer dos trabalhos, também foram
realizadas dinâmicas de grupo que
mensuraram a visão dos seus componentes em
relação ao posicionamento da AESabesp
perante sua gestão interna, seu envolvimento
com a própria Sabesp e o seu papel na
sociedade, como OSCIP.
Para fundamentar ainda mais o exercício de
reflexão dos participantes foi feita a exibição de
um filme sobre os impactos e as necessidades
das “Mudanças de Paradigmas”, de conteúdo
muito útil para se combater uma acomodação.

Ao final do dia do 1º Workshop do
Planejamento Estratégico AESabesp, de
2013, cada diretoria estabeleceu novas
metas e deu a sua contribuição para a
elaboração de uma nova visão da Gestão
2013-2015, para a entidade, que ficou
assim constituída:
“Em 2016, a AESabesp quer ser
reconhecida como entidade representativa
de referência em organização social, voltada
ao desenvolvimento técnico e sustentável”
De acordo com o nosso presidente Reynaldo
Young, que elogiou os planejamentos da
gestão anterior no encerramento dos
trabalhos, “aquele dia foi muito útil e
gratificante, pois todos deram suas
contribuições e conceitos foram
amadurecidos para fortalecimento da
AESabesp”

Integrantes do Workshop do Planejamento
Estratégico AESabesp 2013

Os participantes levantaram importantes
questões sobre a entidade

O presidente Reynaldo Young ressaltou a
importância da união da equipe

AESabesp criou sua
página no Facebook

Agenda de Eventos AESabesp
Neste espaço, destacamos eventos das diretorias e eventos técnicos que podem aumentar os
seus conhecimentos no setor. A apuração foi feita no fechamento editorial da edição.
Acesse www.aesabesp.org.br/calendário e confira a programação atualizada.

Março
Dia 25 - Momentos de Tecnologia: OSIsoft:
Gerenciamento Operacional em Tempo Real
através do Pi System no Segmento de Águas e
Esgoto - Polo AESabesp Norte
Dia 26 - Momentos de Tecnologia: CGC: As
Tecnologias de Ponta para Consolidação de Solos
Introduzidas Recentemente pela CGC - Polo
AESabesp Botucatu
Dia 26 - Momentos de Tecnologia: OSIsoft:
Gerenciamento Operacional em Tempo Real
através do Pi System no Segmento de Águas e
Esgoto - Polo AESabesp Ponte Pequena
Dia 27 - Momentos de Tecnologia: A.R.I.:
Ventosas de Alta Performance - Polo AESabesp Sul

As redes sociais estão se tornando
rapidamente os principais meios de
comunicação e divulgação entre os usuários
da internet. A principal característica destas
redes é a interatividade, o que inclui a
facilidade com que os seus participantes
expõem suas opiniões e entram em contato
com pessoas que possuem pensamentos
parecidos.
Fundado em 2004 e detentor de mais de
500 milhões de usuários, o Facebook é
atualmente a maior rede social do mundo.
As visitas no seu site já ultrapassaram até
mesmo as do famoso buscador Google.
Portanto, a AESabesp não poderia deixar de
estar onde seus associados também estão.
Para ver a página da AESabesp, curtir e
deixar os seus comentários, é muito fácil.
Basta você acessar o seu perfil no Facebook
e digitar na barra de endereços:
http://www.facebook.com/aesabesp; ou
Aesabesp na barra de pesquisa.

Abril
Dia 03 - Momentos de Tecnologia: PI Brasil:
Automação Industrial, Instrumentação e
Manutenção - Polo AESabesp Oeste
Dia 05 - Momentos de Tecnologia: Osisoft Gerenciamento Operacional em Tempo Real
através do Pi System no Segmento de Águas e
Esgoto - Polo AESabesp Oeste
Dia 10 - Momentos de Tecnologia: FGS Brasil:
Soluções em Polietileno para Redes de
Saneamento. Melhores práticas para a Instalação
de PEAD - Polo AESabesp Vale do Paraíba
Dia 10 - Momentos de Tecnologia: Rotork:
Automação de Válvulas para o Saneamento - Polo
AESabesp Ponte Pequena
Dias 10 a 11 - Gestão do Saneamento
Associados AESabesp concorrem a 01 (uma)
inscrição de cortesia e demais associados terão
10% de desconto sobre o valor da inscrição.
São Paulo - SP
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Dias 17 a 18 - II Encontro Técnico
SINDESAM - ABIMAQ - Tecnologias para
Saneamento Básico e Ambiental
Associados AESabesp terão 10% de desconto e
concorrerão a 01 (uma) inscrição de cortesia.
(São Paulo - SP)
Dia 17 - Momentos de Tecnologia: Rotork:
Automação de Válvulas para o Saneamento Polo AESabesp Botucatu
Dia 19 - Momentos de Tecnologia: Rotork:
Automação de Válvulas para o Saneamento Polo AESabesp Caraguatatuba
Dia 23 - Visita Técnica do Polo AESabesp
Franca à Conaut Controles Automáticos Embu das Artes - SP
Dia 30 - Momentos de Tecnologia: Netzsch:
Bomba NEMO, Bomba Tornado, Triturador
M.Ovas, Novo Princípio de Bombeamento EEE/ETE - Polo AESabesp Botucatu

Maio
Dia 14 - Momentos de Tecnologia: FGS
Brasil: Soluções em Polietileno para Redes de
Saneamento. Melhores práticas para a
Instalação de PEAD - Polo AESabesp
Caraguatatuba
Dia 15 - Momentos de Tecnologia: Borges e
Katayama: Sistema de Desodorização via Filtro
Químico - Polo AESabesp Vale do Paraíba
Dia 22 - Momentos de Tecnologia: PI Brasil:
Automação Industrial, Instrumentação e
Manutenção - Polo AESabesp Botucatu
24 a 26 - IX Torneio Interpolos de Futebol
Society - Bragança Paulista - SP

Diretorias
Diretoria de Projetos Socioambientais - Maria Ap. de Paula Santos

Diretoria de Polos - Antonio Carlos Gianotti

Prefeitura de Mairiporã
busca parceria
junto à AESabesp

Momentos de Tecnologia na ML abordou
Tanques de Aço Parafusados

No dia 30 de janeiro, o Polo AESabesp Leste
promoveu mais uma edição da prática
Momentos de Tecnologia, desta vez com o tema
“Tanques de aço parafusados para uso no
saneamento básico”, apresentado pelo eng.
Flávio Marçal, da Tanks BR. O evento contou
com a presença de mais de 70 pessoas, entre
profissionais da ML e das Unidades MC, MA,
MM, MT, MN, RV, MS, RE, RO, TA e TE.
Na abertura, o gerente do Departamento de
Engenharia da Operação Leste, Nivaldo
Rodrigues da Costa Júnior, ressaltou a
importância de eventos desse tipo para
compartilhar experiências e conhecer novas
tecnologias. A ML já possui 5 reservatórios com
essa tecnologia: três no Centro de Reservação
Anchieta, em Itaquera, próximo ao novo estádio
do Corinthians com capacidade de 13.000 m³
cada e os reservatórios Savoy e Carmo, com 5.000 m³ cada. E ainda há previsão de utilização
desta tecnologia nos novos reservatórios dos Centros de Reservação de Suzano, Arujá e Ferraz
O prefeito de Mairiporã, Márcio Pampuri,
recebeu em seu gabinete, a coordenadora da de Vasconcelos.
De acordo com esta Unidade, “entre os benefícios dessa tecnologia podem ser citados o custo,
Diretoria de Projetos Socioambientais da
as facilidades de operação e manutenção, além da praticidade e rapidez na montagem do
AESabesp, Alessandra Buke, para viabilizar
uma possível parceria no que diz respeito ao tanque”. De acordo com o engenheiro Flávio Marçal, “um tanque de aço de cerca de 10
milhões de litros pode ser montado em 30 dias por uma equipe de 20 pessoas”.
reuso da água. Na oportunidade, o prefeito
Ao final da palestra, foi apresentada a nova composição do Polo AESabesp Leste - Gestão
propôs a realização de parcerias entre a
entidade e a administração pública visando a 2013-2015. Os componentes têm como atribuições representar o Polo nas reuniões com a
discussão e implantação de projetos voltados AESabesp, coordenar os eventos em parceria com a ML relacionados ao desenvolvimento
tecnológico e cultural dos associados como os Momentos de Tecnologia; e também eventos
às questões ambientais, especialmente de
sociais e esportivos, como incentivo à participação em jantares, bailes e torneios esportivos. Na
preservação e sustentabilidade. “A
foto, estão o coordenador esportivo Ricardo Batista; Nelson César Menetti (que atualmente é o
sustentabilidade é uma de nossas
2º diretor tesoureiro da AESabesp); a coordenadora social Márcia Novais Bomfim; o
plataformas de governo”, revelou.
coordenador geral Antonio Carlos Roda Menezes e a coordenadora cultural Eliane Cristina
A representante da Diretoria de Projetos
Rodrigues.
Socioambientais afirmou que a entidade
possui diversos projetos que vão desde os
voltados para educação ambiental e
saneamento, até aqueles aplicados
diretamente ao meio ambiente como o reuso
da água.
O secretário de Meio Ambiente, Antonio
Carlos Nery Pinho - Tuna, presente à reunião
alertou sobre a importância de implantar o
referido projeto na cidade, assim como
promover a conscientização da população
com relação à sustentabilidade. Ele ainda
convidou a AESabesp a participar das
comemorações do Dia das Águas, no dia 22
de março, no Centro Cultural e Educacional
Diretoria de Esportes - Evandro Nunes de Oliveira
do município.
Da mesma forma, Alessandra Buke também
também convidou o prefeito e o secretário a
participarem da Fenasan 2013, que será
realizada no Expo Center Norte, dias 30 e 31
de julho e 1 de agosto.

Diretoria de marketing - Paulo Ivan Morelli (PIM)

Trabalhos de TCC podem ser
publicados na Saneas
A diretoria de marketing, por meio de seu
conselho editorial, coordenado por Luciomar
Werneck, solicita aos contemplados com
bolsas de estudos da AESabesp, que já
concluíram seus cursos, que enviem o seus
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)
para a entidade, o que é uma prerrogativa
dessa concessão. E também convida os
interessados em adaptar esses trabalhos
para compor o banco de artigos técnicos da
Revista Saneas. .
Convênios e promoções: Confira ainda em
nosso Caderno de Convênios, no site
www.aesabesp.org.br, diversas promoções e
vantagens para os nossos associados, nos
mais diversificados setores, como bares,
restaurantes, casas de espetáculos, escolas,
academias, centros automotivos, entre
outros.
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24º Encontro Técnico - Fenasan 2013
Grandes perspectivas
para Fenasan 2013

24º Encontro
Técnico AESabesp

Inscrições de trabalhos
para o 24° Encontro Técnico

Programada para o período de 30 de julho a
01 de agosto de 2013, a Fenasan (Feira
Nacional de Saneamento e Meio Ambiente)
está consolidada como um dos maiores
eventos técnico-mercadológicos do País e da
América Latina, no setor de saneamento
ambiental.
O evento já conta com 80% da área de
exposição ocupada por grandes fabricantes
de equipamentos, prestadores de serviços e
concessionárias. A lista da empresas
confirmadas está disponibilizada no site
www.fenasan.com.br .
Promovida há 24 anos pela AESabesp
(Associação dos Engenheiros da Sabesp), a
Feira, em 2013, terá um novo espaço: o
Pavilhão Azul do Expo Center Norte em São
Paulo - SP, bastante adequado para abrigar
mais de 200 apoiadores/expositores e de
15.000 visitantes, índices alcançados na
edição de 2012 (foto).
Em 2013, a exposição também voltará a ser
realizada na 3ª, 4ª e 5ª feiras, que atende a
uma preferência tanto dos expositores
quanto dos visitantes do território nacional e
internacional, que comumente optam fazer
deslocamentos e negócios dentro da semana
útil. Tal medida também facilita a montagem
e desmontagem das estruturas dos estandes
fora dos finais da semana. Nesse quesito, as
práticas socioambientais de uso de material
sustentável e processo de reutilização e
reciclagem de resíduos contarão pontos para
a premiação do Troféu AESabesp 2013.

Em caráter simultâneo à Fenasan, será
realizado nos auditórios do próprio Pavilhão
Azul, o 24º Encontro Técnico AESabesp”, que é
uma referência nacional em apresentação de
trabalhos técnicos e debates sobre as políticas
do setor.
Em 2013, o tema central é “Energia para o
Saneamento Ambiental”, que abrangerá
palestras voltadas para inovações tecnológicas,
eficiência energética; aproveitamento
energético dos resíduos gerados nos processos
de tratamento; gestão empresarial e de
empreendimentos no setor; legislação e
regulação; manutenção eletromecânica ;
sustentabilidade e preservação do meio
ambiente; entre outros.
De acordo com o presidente da gestão 20132015 da AESabesp, Reynaldo Young, a
expectativa de bons resultados, na Feira e no
Congresso deste ano, é muito favorável,
principalmente por que o crescimento do setor
com grandes investimentos em tecnologias,
projetos e obras nas quatro bases atuais que
compõem o saneamento ambiental abastecimento distribuição de água,
esgotamento sanitário, manejo e drenagem das
águas pluviais e manejo de resíduos sólidos é uma realidade trabalhada tanto para atender
a necessidade da esfera pública quanto ao
interesse do mercado nacional e de grupos
estrangeiros.
Verifica-se, em 2013, uma forte projeção
mundial, tanto na Feira, quanto no Congresso,
devido ao interesse global no saneamento
ambiental brasileiro.

O envio de trabalhos técnicos para esse
Congresso deverá ser feito até o dia 21 de
março de 2013, com período de avaliação
estabelecido entre 22 de março e 24 de abril,
para que a comunicação de aceite ou recusa
aos autores seja feita até 29 de abril de
2013.
Pelo público de 2012 (foto), pode-se
mensurar que em 2013 o 24º Encontro
Técnico contará com a presença física de
mais de 2000 congressistas de todo o Brasil,
que por consequência multiplicarão suas
ações em seus núcleos de atuação, além da
divulgação em redes sociais, blogs, sites e
demais ferramentas de informação.
Portanto, a apresentação de trabalhos no
24° Encontro Técnico AESabesp é a
oportunidade ideal para projeção de seus
autores a milhares de técnicos do setor, com
repercussão em todo o território nacional e
em demais países que demonstram interesse
em conhecer, adotar e intercambiar
tecnologias com o Brasil.
Premiação: a Unidade da Sabesp que
apresentar o maior número de trabalhos
receberá o Troféu AESabesp Destaque
Encontro Técnico, no encerramento no
evento. E ainda todos os trabalhos
aprovados e apresentados concorrerão ao
sorteio de prêmios, oferecidos pela diretoria
cultural da entidade. Confira os temas e
envie os seus trabalhos por meio do Portal
Fenasan: www.fenasan.com.br/congresso .

Fenasan: Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente
Promotora: Associação dos Engenheiros da Sabesp
Horário: 13 às 20 horas (visitação gratuita para maiores
de 16 anos)
Congresso Técnico AESabesp
Horário: 9 às 18 horas (participação mediante
inscrições)
Data: 30.07, 31.07 e 01.08.2013
Local:
Pavilhão Azul do Expo Center Norte
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - São Paulo - SP
Serviços disponibilizados no local: Estacionamento,
Restaurante, Wi-Fi
Facilitação de transporte: haverá serviço gratuito de
vans de ida e volta, partindo da Estação Tietê do Metrô,
das 8 às 20 horas.
Mais informações:
www.fenasan.com.br
www.aesabesp.org.br

