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Está próximo o maior evento do setor na AL

Premiação do Troféu
AESabesp terá novos
critérios em 2013

Programado para os dias 30 e 31 de julho e 01 de agosto de 2013, o 24º Encontro
Técnico AESabesp junto à Fenasan 2013 é reconhecido como o maior evento técnico
mercadológico da América Latina, no setor de saneamento ambiental.
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Uma homenagem às mulheres

Cozinha tailandesa em grande estilo

Campanha “Indicação Premiada”

Em homenagem às mulheres que
integram o corpo técnico da Sabesp, a
diretoria cultural, em parceria com a
Associação Sabesp e a APU, promoveu
um evento exclusivo para elas.
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A AESabesp, por meio de sua diretoria
social, realizou mais um evento de puro
lazer gastronômico voltado à exótica
Cozinha Tailandesa, que fez o maior
sucesso entre os participantes.
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Curta a AESabesp no Facebook e veja
como é bom participar desta
Campanha: ao indicar novos sócios,
automaticamente você já ganha
prêmios e ainda concorre a uma viagem
internacional!
Página 4

Expediente
Órgão informativo da Associação dos
Engenheiros da Sabesp

Editorial
A AESabesp acredita na competência
e capacidade de seus pares
Prezado(a)s Amigo(a)s
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Aparecida S. de Paula
Diretora Social - Viviana Marli Nogueira A.
Borges
Diretor Técnico - Olavo Alberto Prates Sachs
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Coordenador dos Pólos Regionais - Antonio
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Santos
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Polo Caraguatatuba - Sidney Morgado da Costa
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Apoio: Maria Flávia S. Baroni, Maria Lúcia da
Silva Andrade, Monique Funke, Paulo Oliveira,
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Nesta edição Nº 146 do Jornal AESabesp
vocês verão que em todos os eventos
importantes que envolvem o setor do
saneamento ambiental, de forma direta ou
indireta, a AESabesp tem estado presente pois
estamos sempre atentos para buscar dar
conhecimento para nossos sócios onde quer
que ele esteja acontecendo.
As boas experiências e as boas práticas
institucionais estão devidamente destacadas
neste informativo, principalmente as de
engenharia, como os momentos de tecnologia,
as visitas técnicas, o workshop de Polos e os
preparativos para a Fenasan 2013, que
juntamente com o nosso 24° Encontro
Técnico, formam o maior evento em
saneamento ambiental da América Latina.
Todavia, também trazemos informações muito
importantes de caráter sustentável, dentro da
esfera dos nossos projetos socioambientais e,

ainda, as realizações de cunho cultural e
social, como a homenagem ao mês da mulher,
apoio à campanha do agasalho e o animado
evento gastronômico, com a exótica culinária
tailandesa, que fez grande sucesso entre os
participantes.
Finalmente para reconhecer que a AESabesp
tem conquistado um espaço maior na
credibilidade dos seus associados, inclusive
com uma grande perspectiva de ampliar o seu
quadro, através da Campanha “Indicação
Premiada” demonstrando, mais uma vez, que
acreditamos na competência de nossos
associados e parceiros e queremos estar
sempre junto dos mesmos!
Um grande abraço !

Reynaldo Eduardo Young Ribeiro
Presidente da AESabesp

Canal Aberto
Samuel Moreira é eleito
novo Presidente da ALESP

de irreverência, de excentricidades, de senso
de responsabilidade, de solidariedade e de
comprometimento político, que deverão
remeter o leitor a uma época muito especial.
Os exemplares já estão nas livrarias e também
podem ser adquiridos pelo link:
http://www.ofitexto.com.br/p/causos-dacasa-do-politecnico.html

Política e Plano Municipal
de Saneamento Básico

Em sessão realizada em 15 de março, na ALESP
(Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo), o
deputado estadual Samuel Moreira, foi eleito
como o novo presidente desta casa, com 90 dos
94 votos, para o bienio 2013-2015, cargo ocupado
até a votação, pelo deputado Barros Munhoz.
Sabespiano, Samuel Moreira também é associado
na AESabesp, que o parabenizou pela conquista.
Reeleito em seu segundo mandato, como
deputado estadual, ele também já foi prefeito de
Registro em 2 mandatos e ganhou a indicação de
o “Melhor Prefeito do Estado de São Paulo”, de
acordo com pesquisa da revista Isto É.

Causos da Casa do Politécnico
Foi doado à
Biblioteca da
AESabesp, por
intermédio do eng.
Massato Terada, um
exemplar do livro
“Causos da Casa do
Politécnico”,
organizado por Pedro
José Tambellini.
Com grande
receptividade do
público,
principalmente dos
integrantes do setor
de engenharia, esta
obra reúne crônicas
da famosa moradia
de estudantes da Poli
nos anos 60 e 70. Ex-moradores e agregados
registram, nas 463 páginas do livro, histórias

2

Dirigida a gestores e técnicos do setor de
saneamento básico da Funasa e de municípios
com até 50.000 habitantes, associados da
Assemae, ocupante de cargo público municipal
ou do Distrito Federal com papel de decisão na
área do curso, técnicos de municípios que
receberam recursos federais sobre o tema,
gestores de órgãos públicos federais, estaduais,
regionais e municipais, integrantes de
movimentos sociais e catadores de materiais
recicláveis, membros de ONGs, membros de
universidades e profissionais liberais, essas
oficinas são gratuitas e duram, em média, 32
horas/aula.
Em cada oficina gratuita, serão apresentados
estudos dos aspectos legais da política e do plano
municipal de saneamento básico, das
metodologias de planejamento estratégico,
comunicação e mobilização social, elaboração,
aprovação, implantação e revisão do plano
municipal. Será feita discussão sobre a
necessidade da interação entre as demais
políticas do município e dos planos diretores, de
habitação e outros. Para participar da oficina é
necessário realizar a pré-inscrição que pode ser
feita no site www.planosmunicipais.org.br. A
Funasa e a Assemae conferirão certificado aos
participantes. As próximas estão previstas para
as cidades de Bauru, de 17 a 21 de junho, e de
Campinas, de 21 a 25 de outubro.

Acontece

AESabesp no Seminário de Segurança e Cooperação pela Água

O presidente da AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro, representou a entidade
na abertura do Seminário de Segurança e Cooperação pela Água, no Auditório
da Cetesb. A mesa também foi composta por Alceu Bittencourt - presidente
da ABES-SP, Carlos Roberto dos Santos - diretor de engenharia e qualidade
ambiental da Cetesb (na ocasião representando o presidente da Cetesb,
Otavio Okano), Uladyr Nayme - presidente da ASEC e Luiz Augusto Lima
Pontes - diretor executivo do Instituto Ema Klabin e membro da AIDIS
(Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental).
O evento, promovido pela ABES-SP (Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária) e ASEC (Associação dos Engenheiros da Cetesb), integrado às
comemorações do Dia Internacional da Água, celebrado em 22 de março,
reuniu vários expoentes do setor, para exibição de palestras técnicas
inerentes ao tema, como o atual ouvidor do CREA/SP, Ivo Nicolielo, que foi
nosso conselheiro, a diretora cultural da AESabesp, Sonia Nogueira e Silva e
muitos dos nossos associados.
Entre as exibições do 1º dia, o público de técnicos em saneamento
demonstrou destacado interesse para a apresentação do gerente de
Planejamento Integrado da Diretoria Metropolitana da Sabesp, Jairo Tardelli
(na ocasião representando o diretor Paulo Massato),com abordagens voltadas
à disponibilidade hídrica da região metropolitana de São Paulo. Em sua
apresentação, ele considerou que, atualmente, a região metropolitana de São
Paulo conta com o fornecimento de 50% de água oriunda de outras
localidades do estado para atender diariamente cerca de 19 milhões de
pessoas. Dentro deste panorama foram expostas as dificuldades impostas
pela expansão urbana como problemas com quadro de perdas de água, reais
e aparentes, bem como as atuais medidas de contenção, a apresentação do
projeto para o novo reservatório previsto para ser entregue em 2018 e a
importância da parceria com as prefeituras e com a população para
conscientização do uso regular da água.
Para o presidente da Associação dos Engenheiros e Especialistas da Cetesb
- ASEC, Uladyr Nayme, esse seminário foi propício para “revalidar valores,
trazer novidades e gerar novas condições para prover os projetos já em

andamento”. O líder corporativo também comentou sobre a complexidade
presente no setor do saneamento, uma vez que o domínio de serviços de água
e esgotos está ligado a outros setores como recursos hídricos, saúde, meio
ambiente e desenvolvimento urbano e, por isso, deve manter uma linha de
diálogo aberto com estas esferas para dar prosseguimento às suas
atividades.
Da mesma forma, o presidente da Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária - São Paulo, Alceu Guérios Bittencourt, avaliou a relevância desse
seminário ser realizado em um momento em que a discussão sobre a
qualidade da água já é uma questão globalizada e reconhecida como um bem
capital. No boletim de sua entidade, ele avaliou que “até recentemente a
discussão sobre a água como recurso de negociação financeira era restrito ao
meio acadêmico. Porém, a própria sociedade tem percebido que a água é um
bem caro, cujo custo faz diferença no setor produtivo e, por isso, a urgência
em se promover grandes debates”.
Já para o presidente da Associação dos Engenheiros da Sabesp, Reynaldo
Young, o fato do “valor econômico” da água também estar no centro das
discussões do setor, em escala nacional, significa que para a Sabesp, que já é
a maior companhia de água e esgoto do mundo em valor de mercado, este
comodity continuará atraindo investimentos em relação a outros setores da
economia que não estão sendo considerados, neste momento, tão atrativos. E
ainda ponderou : “em São Paulo, a Sabesp, considerada entre as cinco
maiores empresas mundiais em tratamento de água, garante aos seus
milhões de clientes a qualidade de seu principal produto”.
Durante os dois dias de evento, o público assistiu apresentações com
enfoques abrangentes ao uso racional da água, explanadas por peritos das
Câmaras Técnicas da ABES-SP, da Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - Sabesp; da Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental - Cetesb; da Secretaria de Meio Ambiente - SMA; da Agência
Nacional de Água - ANA; do Centro de Vigilância Sanitária; da Agência das
Bacias PCJ, do Projeto Aquapolo e da Coordenadoria da Defesa Civil.

AESabesp em reunião sobre
avaliação atuarial na Sabesprev

Seminário da APU discorre sobre
o destino do saneamento básico

A AESabesp, representada pelo seu presidente Reynaldo Young Ribeiro e
pelo seu diretor financeiro, Walter Antonio Orsatti, marcou presença na
reunião de dirigentes das Entidades representativas dos funcionários da
Sabesp, em 22 de março, na sede da Sabesprev.
Na oportunidade, a presidente da Fundação, Liège Oliveira Ayub, fez uma
apresentação da avaliação atuarial dos Planos de Benefícios Previdenciários e
de seus cálculos para o período atuarial 2013/2014.
Ainda dentro desse mérito, foi destacada a atuação de um profissional
especialista (designado como atuário) para calcular e estabelecer o nível de
contribuição necessário para o equilíbrio do Plano, de acordo com a legislação
vigente.
Na exemplificação, foi demonstrado que em 2012/2013 a taxa utilizada era
de 6,0% (anual). Já na avaliação de 2013/2014 ela foi reduzida para 5,5%
(anual). Isso significa que o patrimônio do Plano deve variar atuarialmente
daqui para frente com o aumento do valor da contribuição de cada
participante, em função da queda de juros na economia do País.
Com base nesta avaliação, ficou informado, na ocasião, que a partir de abril
de 2013, haveria uma alteração na Contribuição Normal dos Participantes
Ativos do Plano de Benefícios Básico (modelo BD) cujos valores seriam
informados em carta enviada pela Fundação à residência de cada
participante.

No dia 27 de março, foi realizado o seminário “A política de saneamento
básico: limites, avanços e as possibilidades de universalização”. Organizado
pela APU, o encontro foi marcado por discussões sobre as ações atuais e o
futuro do saneamento em São Paulo e reuniu vários expoentes do setor, no
Centro Brasileiro Britânico, em São Paulo .
O presidente da AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro, marcou sua presença,
junto às lideranças de entidades representativas do setor: Dante Ragazzi
Pauli - presidente da ABES nacional; Alceu Bittencourt (presidente da ABES SP); Pérsio Faulim de Menezes - presidente da Associação Sabesp; Valdemar
Venâncio - diretor de Relações Institucionais da AAPS; Edson Andrigueti gerente de Planejamento da Presidência da Sabesp; José Roberto Kachel consultor de empresas de engenharia e saneamento e Marcos Antonio Mroz secretário adjunto da Secretaria de Saneamento e Recurso Hídricos de São
Paulo, entre demais expoentes.
O conselheiro fiscal da APU, eng.Amauri Pollachi, discorreu sobre os
desafios do desenvolvimento dos profissionais da Sabesp, as políticas atuais
em torno do setor e suas futuras expectativas. Entre os demais temas
abordados, também foram discutidos a quantidade de poluentes gerados e
tratados, os desafios de se abastecer uma macrometrópole, como São Paulo e
a discussão sobre a recuperação e preservação dos mananciais na região
metropolitana de São Paulo.
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Institucional

Reforma na sede deixou a AESabesp com um belo visual
Um local bem mais arejado, com divisão
planejada e de visual moderno ficou a sede
matriz da AESabesp, na Rua 13 de Maio,
1642, Casa 1. Os associados e visitantes que
passarem por lá, além de ser muito bem
acolhido pela equipe de profissionais da sede,
vão gostar muito do ambiente.
Logo na entrada, na recepção, foi
remodelada uma segunda sala de reunião
(antes só havia uma), o hall de entrada foi
ampliado e ficou mais arejado com claridade
natural, além de receber a máquina de café
expresso e uma mesa com água, balas e
biscoitos.
No compartimento vizinho, onde funciona a
parte administrativa também foram dispostos

modernos móveis, para o maior conforto dos
funcionários e visitantes.
A instalação de ar condicionado ainda fez parte
da melhorias na sede, cujas obras foram feitas de
maneira rápida e sem alterar o funcionamento do
expediente da entidade.
Para o diretor secretário da AESabesp, João
Augusto Poeta, responsável pelo desenvolvimento
da obra: “é importante a sede ter uma espaço
físico harmonioso e funcional, tanto para quem
trabalha nela, quanto para quem visita, pois a
casa de uma Associação é um ponto de referência
do zelo que ela tem com o seu patrimônio, que no
caso da AESabesp é compartilhado com todos os
seus associados, para os quais as portas sempre
estão abertas”.

Além da condução do eng.Poeta, as obras
também foram acompanhados pela
coordenadora administrativa Flávia Baroni,
com a importante missão de conferir o seu
andamento no dia a dia. “Ela é o meu braço
direito e esquerdo, pois além de ser uma
profissional dedicada e responsável, tem bom
gosto e senso para conduzir tudo dentro das
exigências solicitadas”, destacou o diretor.
Vale dizer ainda que os antigos móveis da
AESabesp foram devidamente doados à Casa
André Luiz, onde se efetua o seu
aproveitamento por meio de um grande
trabalho de solidariedade e inclusão social.

Workshop do PES dos Polos em 2013 Diretoria de Marketing
Diretor: Paulo Ivan Morelli (PIM)
Curta a nossa página no Facebook e fique por dentro
da sensacional Campanha “Indicação Premiada
2013”. E veja também quais os benefícios que a
AESabesp oferece aos seus sócios, sejam eles
pessoas físicas ou jurídicas.

O final de semana de 26 a 28 de abril foi muito importante para a
AESabesp, pois foi tempo de reunir todos os seus coordenadores de Polos,
verdadeiros agentes multiplicadores dos benefícios dessa entidade em seus
núcleos de atuação, num Workshop do PES-Planejamento Estratégico
Situacional, onde foi possível planejar e mensurar o alcance das suas ações
em todo o Estado de São Paulo.
O evento foi realizado no Hotel Nosso Sonho, na cidade de Itatiba- SP, onde
foram apresentadas, por cada diretoria da entidade, tanto a executiva quanto
a adjunta, as suas metas para o ano de 2013 e de que forma será a interação
com os Polos, que deverão seguir estas diretrizes para promover suas
próprias realizações.
Foi unânime a presença dos coordenadores de Polos, que também fizeram
uma apresentação de cada um de seus núcleos, informando o que foi
realizado em 2012 e seus planos e objetivos para o ano de 2013, também
discutidos e avaliados durante esse seminário.
O evento reuniu diretores, coordenadores e conselheiros da entidade, com
atividades motivacionais, monitoradas pela equipe da consultoria “Regina
Ramos - Centro de Capacitação Profissional”. A abertura foi feita pelo
presidente Reynaldo Young Ribeiro e o diretor de Polos, Antonio Carlos
Gianotti, com a saudação a todos e a apresentação do painel da evolução e
novas perspectivas da AESabesp na gestão 2013-2015.

Posse do novo Polo em Itatiba
Nessa oportunidade em que pode se contar
com a presença da grande maioria das
lideranças da Gestão 2013-2015 da AESabesp,
também foi empossado o eng. Carlos Alberto
Miranda Silva , como novo coordenador do
recém criado Polo de Itatiba- RJ, na foto com o
presidente da AESabesp Reynaldo Young
Ribeiro e com o diretor de Polos, Antonio Carlos
Gianotti.
Além deste novo, a AESabesp conta com o
importante e essencial trabalho de seus
coordenadores nos Polos Baixada Santista, Botucatu, Caraguatatuba, Franca,
Lins Presidente Prudente, Vale do Paraíba, além das Regionais Metropolitanas
da Costa Carvalho/Centro, Leste, Ponte Pequena, Oeste, Norte e Sul.
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Diretoria Técnica
Diretor: Olavo Alberto Prates Sachs

24º Encontro Técnico AESabesp - Fenasan 2013
O maior evento técnico mercadológico da América Latina
Programado para o período de 30 de julho
a 01 de agosto de 2013, este evento, a cada
ano, concentra o maior e mais qualificado
público do setor, geralmente constituído por
executivos, técnicos, empresários, gestores,
pesquisadores e universitários.
A dois meses de sua realização, o evento
já conta com quase 100% da área de
exposição ocupada por investidores
/expositores, que são fabricantes de
equipamentos para o setor, criadores de
programas de desenvolvimento da área,
prestadores de serviços e de demais
segmentos complementares à esfera do
saneamento e meio ambiente. 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
Fenasan, em 2013, terá um novo espaço: o
Pavilhão Azul do Expo Center Norte em São
Paulo - SP, bastante adequado para abrigar
mais de 200 investidores /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
contempla tanto a disponibilidade do
público nacional e internacional, que prefere
deslocamentos fora dos finais da semana,

como a montagem e desmontagem de estandes
dentro da semana útil.
Em caráter simultâneo à Fenasan, será
realizado nos auditórios no mezanino do
Pavilhão Azul, o Congresso Nacional de
Saneamento e Meio Ambiente, também
denominado “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.

Demonstração de expositores na Feira

Encontro de Fornecedores em 2012

Realizações especiais complementares:
- No dia 29.07, às 19 horas, será realizada a
solenidade de abertura do evento, com os
associados da AESabesp e expositores.
- No dia 30.07, haverá palestra motivacional de
encerramento do dia, aberta ao público, com
Oscar Schmidt, um dos mais consagrados
atletas brasileiros, ídolo do basquete nacional,

Novidades na premiação do Troféu AESabesp 2013
Todos os investidores/expositores da Fenasan
2013 serão orientados por meio de uma
apresentação e orientação sobre as novidades da
premiação do Troféu AESabesp 2013, cuja
entrega é realizada na solenidade de
encerramento de cada edição da Fenasan,
constituindo-se um dos momentos mais
aguardados pelo público do evento.
Com prevalência para o conceito de
sustentabilidade, as categorias do Prêmio foram
mantidas: Melhor Estande, Atendimento ao
Cliente, Inovação Tecnológica e o tão esperado prêmio Destaque
Fenasan, para a empresa que obtiver a maior pontuação em todos os
critérios.
Lançada com muito sucesso em 2012, também será mantida a
comissão de avaliação, profissionais experientes do mercado em
implantação de normas: ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
Para 2013, está reservada uma grande novidade: a AESabesp
redefiniu a classificação das empresas por porte econômico, de
acordo com a definição do BNDES, conforme o quadro abaixo:

Classificação

Até R$ 16 milhões

Médias empresas (3 prêmios 1 por
categoria)

Maior que R$ 16 milhões e menor ou
igual a R$ 90 milhões

Grandes empresas (3 prêmios 1 por
categoria)

Maior que R$ 90 milhões

Grande concentração de público em 2012

Cursos no Congresso Técnico
Os cursos serão realizados das 9h00 ás 18h00 e as vagas são
limitadas para até 25 inscritos por curso. Como cortesia os inscritos
receberão gratuidade no Congresso e a bolsa personalizado do
Evento.
No dia 30.07 Introdução às Execuções de Obras, de Redes de
Águas e Esgotos por Método Não Destrutivo (MND)
Coordenador/Instrutor: Sérgio Palazzo
No dia 31.07 MASP_E: Aprendendo a Solucionar Problemas em
Sistemas de Esgotamento Sanitário Coordenador: Mário Augusto
Bággio / Instrutora: Carolina de Barros Bággio
No dia 01.08 Formulando e Executando Estratégia de Redução e
Controle de Perdas em Sistemas de Abastecimento de Água Coordenador/Instrutor: Mário Augusto Bággio. Demais instrutores:
Ary Maóski e Carolina de Barros Bággio.

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 às18 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
Disponibilidade no local: Estacionamento, Restaurante, Wi-Fi
Facilitação de transporte: 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

Receita operacional
bruta anual

Micro e Pequenas empresas (3 prêmios
1 por categoria)

que ficou conhecido como “Mão Santa”
graças ao incrível nível de acerto de seus
arremessos.
- No dia 31.07, haverá outras palestra
motivacional de encerramento do dia,
aberta ao público, com psicólogo e
professor, pósgraduado em Recursos
Humanos e Psicodrama, Rogério Martins,
que é autor do livro “Reflexões do Mundo
Corporativo” .
- No dia 01.08, a partir das 9 horas, será
realizado “Encontro de Fornecedores da
Sabesp”, um fórum concentrador
exclusivamente voltado aos fornecedores de
máquinas, equipamentos e serviços para
esta empresa concessionária. A primeira
edição desta realização, em 2012, alcançou
excelente projeção no setor, que estimulou
sua continuidade em 2013.
- No dia 01.08, a partir de 16:30, haverá a
Cerimônia de Encerramento do 24º
Encontro Técnico AESabesp - Fenasan
2013, com a entrega do Troféu AESabesp
aos destaques da edição.
-Nos dias 30 e 31 de julho e 01 de agosto,
os congressistas e visitantes do evento
poderão utilizar as Vans oferecidas
gratuitamente pela AESabesp, que serão
colocadas na Estação Tietê do Metrô,
ininterruptamente das 8 às 20 horas.
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Diretoria Cultural
Diretora: Sonia Maria Nogueira e Silva

Evento cultural voltado para o poder feminino
Como parte das comemorações da semana
da mulher, a AESabesp, por meio de sua
diretoria cultural, sob a liderança da Eng.
Sonia Maria Nogueira e Silva, realizou, em
parceria com as entidades co-irmãs:
APU(Associação dos Profissionais
Universitários da Sabesp) e a Associação
Sabesp, no dia 14 de março, no Auditório
Pudim do Complexo Pinheiros da Sabesp,
um evento iniciado com a palestra “O Poder
do Feminino nas Organizações”, ministrada
pelo professor psicólogo e especialista em
RH, Rogério Martins.
Além do público convidado, formado por
profissionais mulheres do corpo técnico da
Sabesp, o evento também foi prestigiado
pelo presidente da AESabesp, Reynaldo
Young Ribeiro; pelo segundo diretor
executivo-secretário da AESabesp, Aram
Kemechian; pelo presidente da Associação
Sabesp, Pérsio Faulim de Menezes; pela
diretora cultural da Associação Sabesp,
Luzia Helena Almeida, e pela conselheira
deliberativa da APU, Marcia Balades, na
ocasião, representando a presidente da

entidade, Francisca Adalgisa.
Também foram destacadas as presenças do
secretário de meio ambiente da Prefeitura de
Itapevi, Evangelista Azevedo Limas,
representando o prefeito municipal, Jaci Tadeu
da Silva e da engenheira Eliana Kitahara,
representando a diretoria de Sistemas
Regionais da Sabesp, liderada por Luiz Paulo
de Almeida.
Dando início ao evento, o presidente da
AESabesp Reynaldo Young Ribeiro enfatizou a
importância da mulher no mercado de trabalho
e em nome da entidade parabenizou todas as
sabespianas. A diretora cultural Sonia Maria
também prestou sua homenagem ao ler o
poema “Mulher” e, por fim, ressaltou as
múltiplas tarefas presentes na rotina da
mulher como casa, trabalho e filhos.
O presidente da Associação Sabesp, Pérsio
Faulim de Menezes, lembrou que no início de
sua carreira na Sabesp, há 40 anos, não era
como agora em que elas ocupam cargos mais
expressivos na empresa em superintendências,
gerências e assessorias, sentindo-se feliz e

admirado pelo progresso feminino. A
diretora cultural da Associação Luzia
Helena, também prestou sua homenagem
ao recitar o poema de sua autoria, “ Que
rosa é essa” emocionando todos os
presentes.
O palestrante Rogério Martins, em tom
animado e descontraído, contagiou a platéia
feminina ao discorrer sobre as
características únicas da mulher e sua
atual participação na sociedade,
conquistando a grande identificação de seus
exemplos com o público participante.
Dando continuidade ao evento, ao fim da
palestra, ocorreu o sorteio de brindes e
encerrando as apresentações, o coral da
Associação Sabesp cantou para as
homenageadas grandes sucessos de Tim
Maia e Beatles. A emocionante apresentação
do grupo foi aplaudida de pé por todos os
presentes, que depois se confraternizaram
num coquetel, fechando com chave de ouro
a bela homenagem à profissional técnica
sabespiana.

Interatividade com a platéia técnica feminina

AE, APU e Associação Sabesp em parceria nesse
evento

Equipe da AESabesp com Rogério Martins (à
direita).

Workshop “Motivação e Produtividade”
Em uma outra ação da diretoria cultural, na
noite de 07 de março, a AESabesp promoveu,
em sua sede social, na Rua 13 de Maio, a
realização do Workshop “Motivação e
Produtividade”, ministrado também pelo
psicólogo e professor, pósgraduado em
Recursos Humanos e Psicodrama, Rogério
Martins, autor do livro “Reflexões do Mundo
Corporativo” e possui diversos artigos sobre
gestão humana e empresarial.
De acordo com os seus organizadores, “o foco

desse workshop foi o de promover uma
reflexão sobre a própria motivação e também
de como motivar os outros, além de propor
atividades para aumentar a produtividade
pessoal e profissional”.
A metodologia do evento consistiu na
apresentação interativa de conceitos com
exercícios de motivação e busca de
superação. Foram utilizadas técnicas de
PNL, Psicodrama e Estudo de Caso, entre
outras.

Agenda Técnica de Eventos AESabesp
Junho
Data: 03 a 06.06 - Horário: 08h 30 às 17h30
Licenciamento e Regulação Ambiental
Local: Rua Oscar Freire, 2604
Investimento: Associados contarão com 01 (uma) inscrição
cortesia e mais 10% de desconto
Data: 04 a 06.06 Horário: 08h30 às 18h
IX Congresso para o desenvolvimento do saneamento nacional
Local: Hotel Blue Tree- Faria Lima
Endereço: Av. Brg. Faria Lima, 3989, Vila Olímpia
Investimento: Cortesia de 1 (uma) inscrição e desconto de 10%
para os demais associados.
Data: 05.06 - Horário: 09h às 12h
Momentos de tecnologia: PI Brasil: Automação industrial,
instrumentação e manutenção Pólo AESabesp Ponte Pequena
Local: Av. do Estado,561 Salas Ipês roxo e amareloData: 10 a 12 - Horário: 08h30 às 18h
Geologia conceitos e aplicações
Local: Rua Oscar Freire, 2604- Edutech Ambiental
Investimento: Cortesia de 1 (uma) inscrição e desconto de 10%
para os demais associados.
Data: 10 a 12.06 - Horário: 08h30 às 17h
Curso de calculo de incerteza de medição em ensaios
microbiológicos
Local: ABES-SP
Endereço: Rua Eugênio de Medeiros, 242 6º andar Pinheiros
Investimento: Associados contarão com 01 (uma) inscrição
cortesia e mais 10% de desconto
Data: 11 a 12.06 - Horário: 08h às 17h
FTEC- Fórum de Tecnologia para Saneamento Básico e
Industrial
Local: Hotel Blue Tree- Faria Lima

Endereço: Av. Brg. Faria Lima, 3989, Vila Olímpia
Investimento: Cortesia de 01 (uma) inscrição e desconto de 10% para
os demais associados.
Data: 12.06 - Horário: 14h às 17h
Momentos de tecnologia : Soluções em polietileno para redes de
saneamento. Melhores práticas de EAD
Local: Unidade RM Rua Dr. Costa Leite, 2000 Centro Botucatu
Data: 17 a 19.06 - Horário: 08h30 às 17h30
Gestão de resíduos sólidos
Local: Edutech Ambiental
Endereço: Rua Oscar Freire, 2604Investimento: Associados contarão com 01 (uma) inscrição cortesia e
mais 10% de desconto.
Data: 18 a 20.06 - Horário: 08h às 17h
Plano de Segurança da água para consumo humano
Local: Faculdade de Saúde Pública - USP
Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 715 São Paulo - SP
Investimento: R$ 747,00 (Associados contam com 10% de desconto)
Data: 19 a 20.06
Encontro estadual de Saneamento Ambiental
Local: Polo AESabesp Lins
Data: 21 a 29. 06 - Horário: 08h30 às 17h30
Remediação Ambiental
Local: Edutech Ambiental
Endereço: Rua Oscar Freire, 2604
Investimento: Associados contarão com 01 (uma) inscrição cortesia e
mais 10% de desconto.
Data: 21.06 - Horário 09h às 12h
Momentos de Tecnologia: Fernco- Reparo de redes subterrâneas de
esgoto
Local: Sabesp- ABV- Auditório Mananciais
Endereço: Rua Graham Bell, 647- Alto da Boa Vista
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Data: 21.06 - Horário: 20h30
Jantar dançante AESabesp 2013
Local: Buffet França Salão superior
Endereço: Av. Angélica, 750, Higienópolis
Investimento: R$ 130,00 (associados) e R$ 200,00 (não
associados)
Data: 28.06 - Horário: 08h às 16h30
Polos AESabesp Farão visita técnica à fábrica Amanco Sumaré
Local: Av. da Amizade, 1700- Vila Carlota- Sumaré
Julho
Data: 02 a 03.07 - Horário: 09h ás 18h
10º Congresso brasileiro de eficiência energética e
expoeficiência (COBEE)
Local: Centro de Convenções Frei Caneca, São Paulo
Endereço: Rua Frei Caneca, 569
Data: 05.07 - Horário: 08h às 17h
Curso Licenciamento Ambiental e responsabilidade à luz da
portaria 2914-MS
Local: ABES-SP
Endereço: Rua Eugênio de Medeiros, 242 6º andar Pinheiros
Investimento: R$ 349,00 (Associados contam com 10% de
desconto)
Data: 10.07 - Horário: 09h às 12h
Soluções em polietileno para redes de saneamento. Melhores
práticas para a instalação de PEAD
Local: Ponte Pequena- salas Ipê roxo e amarelo
Endereço: Av. do Estado, 561
Data: 29.07
Cerimônia de abertura da 24ª Fenasan e 24º Encontro Técnico
AESabesp
Local: Expo Center Norte- Pavilhão azul
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 São Paulo

Diretoria de Polos

Está próxima:
A noite mais elegante do ano

Diretoria de Polos: Antonio Carlos Gianotti

Pólo Franca em
visita técnica à Conaut

Abordagem técnica
nos Momentos de Tecnologia

Associados do Polo AESabesp Franca, sob a
coordenação da eng. Mizue Terada, estiveram,
em 07 de maio, em uma visita ao Parque
Industrial da empresa Conaut, na cidade de
Embu das Artes - SP. Na oportunidade, a
comitiva, formada por gestores, coordenadores e
técnicos da Sabesp, pode conhecer de perto toda
a linha de produtos e todas as etapas do processo
de fabricação dos medidores eletromagnéticos de
vazão dessa empresa, que é expositora da
Fenasan e realizadora de vários Momentos de
Tecnologia na programação da AESabesp.
Durante a visita à fábrica e aos laboratórios,
foram explanadas palestras sobre “A Visão de
Mercado em Medidores de Vazão” e a análise dos
seus diferenciais, com estudos de cases,
elaborados pelo Gestor da Área de Saneamento da
Conaut, Andres Forghieri. A visita também
contou com o eng. de Aplicação em Processos da
Conaut, José Carlos Vieira Ribeiro, que orientou
os participantes nas questões técnicas de
instalação, capacidade, cuidados e aplicações em
campo.

A Programação “Momentos de Tecnologia” da
AESabesp vem contando com um público cada vez
mais qualificado. Na foto, registramos a
apresentação, em 10 de abril, da empresa “WEG
Drives & Controls Automação», que reuniu 31
técnicos, no Pólo AESabesp de Franca, com
presenças de representantes de Universidades e
Empresas do setor da região francana, além de
funcionários da Unidade Regional Pardo e Grande da
Sabesp - RG.
Devido à grande repercussão e presenças dos
profissionais técnicos nos nossos Momentos de
Tecnologia AESabesp, lembramos que desde
novembro de 2012, todos profissionais que tem
participado dos mesmos recebem o seu certificado
de participação.
Lembramos ainda que as empresas que se
interessarem em mostrar os seus produtos, sistemas
e serviços em nossos Momentos de Tecnologia, devem
contatar a gerência de marketing da AESabesp, pelo
e-mail: paulo.oliveira@aesabesp.org.br . Veja também
a nossa agenda dessa programação no site
www.aesabesp.org.br .

Diretoria de Projetos Socioambientais:
Diretoria de Projetos Socioambientais - Maria Aparecida Silva de Paula

Membros da diretoria em Mairiporã,
no Dia Internacional da Água

além do “Livro Sonho de Presente”, de autoria do
nosso associado Elio Silva, que demonstra a
importância do amor entre pais e filhos.
Projeto Ecoeventus tem nova gestão

Da esquerda para direita Kaio Nogueira
(AESabesp), Silvano Silva (palestrante),
Alessandra Buke (AESabesp), Antonio Carlos
Nery Pinho (Secretário do Meio Ambiente de
Mairiporã) e Maria Aparecida S.de Paula Cidinha (Diretora de projetos socioambientais
da AESabesp).
A AESabesp, por meio de sua Diretoria de
Projetos Socioambientais, foi convidada para
participar do Dia Internacional da Água no dia 22
de março, as 8h30, no Centro Cultural
Monsenhor José Lélio Mendes Ferreira, auditório
Hiroshi Fábio Taneno, realizado pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente de Mairiporã, com a
participação de cerca de 300 alunos da rede
municipal de ensino desse município.
As crianças e professores presentes assistiram à
palestra “O planeta dos nossos pais”, proferida
pelo voluntário da AESabesp, Silvano da Silva.
A diretoria da AESabesp ainda distribuiu
squezes para todas as crianças, doou para as
bibliotecas das escolas participantes os “Gibis do
Zico”, onde é abordado a importância da
responsabilidade ambiental e sustentável, com a
linguagem adequada ao público infanto-juvenil,

O Projeto Ecoeventus, integrado ao rol de
atividades e ações da Diretoria de Projetos
Socioambientais, está sob nova gestão. A nova
gestora é nossa associada e coordenadora do Polo
Costa Carvalho, Cláudia Bittencourt, enquanto a
Maria Aparecida S. Paula (Cidinha), co-autora e
gestora anterior do mesmo, assumiu a gestão da
Diretoria de Projetos Socioambientais.
Até o fechamento desta edição, a diretoria estava
preparando a sua aplicação no IX Torneio Interpolos
de Futebol Society, cuja cobertura virá no próximo
Jornal 147. Atividades como o diagnóstico e
refinamento das práticas ambientais, programadas
para a apresentação de Cláudia e Cidinha da
AESabesp, foram somadas as ações já desenvolvidas
pelo Hotel Villa Santo Agostinho em Bragança
Paulista.
O planejamento para esse evento foi formado por
realização de palestra de sensibilização e educação
ambiental para os associados e staff do hotel, coleta
de óleo e produção de sabão em conjunto com os
participantes do evento como atividade de
convivência, além da disseminação e sedimentação
de valores que representam a vivência em exercício
de proteção ao meio ambiente. De acorodo, com a
diretoria, “ o objetivo destas ações é dar continuidade
à introdução progressiva de práticas ecologicamente
corretas, minimizando e gerenciando os impactos
ambientais”.
AESabesp presente na Caminhada: “O Brasil
precisa conhecer o autismo”
Cerca de 1000 participantes, entre familiares,
entidades e pessoas ligadas à causa do autismo, com
o apoio do Movimento pró Autista, Associação dos
Engenheiros da Sabesp, Associação dos Empregados
da Sabesp, Associação dos Aposentados e
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Pensionistas da Sabesp, CET, Polícia Militar e
Câmara dos Vereadores de São Paulo, estiveram
na Caminhada “O Brasil precisa conhecer o
autismo”, realizada na manhã de 7 de abril de
2013 (domingo), na Av. Paulista, em São Paulo.
A concentração foi sede das associações, na rua
Treze de Maio, onde cada participante ganhou um
balão de gás azul e camisetas dos patrocinadores,
dentre o quais a Aesabesp, que foi representada
pela diretora de Projetos Socioambientais, Maria
Aparecida de Paula, acompanhada por sua mãe
dona Ivonete Santos, pelos diretores Walter
Orsatti (financeiro), Paulo Ivan Morelli
“PIM”(marketing); pelo assistente administrativo
Denis Santos com sua noiva Giovanna La Gatto,
além do presidente da AESabesp gestão 20072009, Luiz Narimatsu, com sua esposa Emiko.
Destacamos as presenças de vários funcionários
da Sabesp, como Ednaldo Sandim, convidado a
ser mestre de cerimônia do evento.Também
tivemos o apoio da empresa Tecdata, com seus
voluntários. Maria Lúcia Andrade, assessora de
comunicação da AESabesp, mãe de um autista de
20 anos, João Vitor, foi uma das organizadoras e
idealizadoras desse evento.

Diretoria Social
Diretora: Viviana Marli Nogueira A. Borges

Evento gastronômico apresentou a Cozinha tailandesa

Silva

e

Nogueira

Maria

Sonia

Yamada, que foi convidado a preparar um
Sukiyaki, em outro evento gastronômico da
AESabesp.
Para dar um toque brasileiro nessa noite,
o eng. José Aparecido, mais conhecido como
“Douvalor”, outro talento da Companhia,
deu o tom musical neste Jantar com a sua
melodiosa voz e um impecável violão, num
excelente repertório de MPB. E durante os
intervalos de sua apresentação, um som
típico tailandês, de peculiar musicalidade,
tomava conta do ambiente.
Todos os presentes apreciaram esta noite
de puro lazer gastronômico.

Diretora:

feminino

poder

o

para

voltado

cultural

de salmão, pasta de curry e vagem, com molho
de amendoim e pepino).
E para encerrar com uma sobremesa com o
autêntico sabor da Tailândia, foi servida uma
porção de “Kao Neau Mamuang” (arroz doce
com leite de coco e manga).
A noite reuniu os diretores, conselheiros,
funcionários e associados da AESabesp e ainda
foi apoiada e prestigiada pelo tarimbado chef
de cozinha, Wady Roberto Bon, que também é
assessor da “T” na Sabesp, além da assessora
da R, Eliana Kitahara, do presidente do
Sinaenco, João Alberto Viol e do chef de
cozinha japonesa e eng.aposentado, Sérgio

Evento

O restaurante do Buffet Do-Ré-Mi, na rua
13 de Maio, foi superprestigiado na
badalada noite de 30 de abril. A AESabesp,
por meio de sua diretoria social, conduzida
por Viviana Borges, promoveu um saboroso
evento gastronômico de grande sucesso.
Dessa vez, a apresentação foi voltada à
exótica Cozinha Tailandesa, pilotada pela
chef nativa da Tailândia, Jidapa Tisa, já
conhecida no Brasil, como “Miss Pop”, do
famoso Restaurante Tiger.
Com sabor apimentado e exótico, mas de
apresentações, preparos e resultados sutis e
delicados, a culinária tailandesa é muito
saborosa e apreciada pelos mais refinados
paladares no Ocidente. Arroz, peixes,
carnes cozidas, frutas e condimentos são
ingredientes básicos para preparar seus
pratos tradicionais e marcantes.
No jantar da AESabesp foi servido um
cardápio bem orginal e que contemplou
todos os gostos. Na entrada, foi servido
“Satay Gai” (espetinhos de frango com
molho de amendoim); seguido por “Pho Pia
Sod” (rolinhos primavera com molho chili).
Como salada típica, foi oferecido “Yam Pla
Salmon” (salada de salmão com molho
tailandês); seguida pelos pratos: “Panang
Neau” (filet mignon ensopado no molho de
curry, leite de coco e manga); “Pad Thai”
(talharim de massa de arroz com camarões e
temperos exóticos) e “Tod Man Pla” (bolinho

Mesa com diretores e coordenadores da AESabesp:
João Augusto Poeta, Luciomar Werneck, Olavo
Sachs, Carlos Pleu, Ivan Borghi e Walter Orsatti.

A diretora social Viviana Aquino Borges, com a chef
tailandesa Jidapa Tisa (Pop) e o presidente da
AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro.

O momento do preparo dos pratos exóticos que
compuseram o cardápio da noite desse singular
evento gastronômico.

Reynaldo Young, Eliana Kitahara, Mário Leitão,
Sonia Maria Nogueira e Silva, com Sérgio Yamada
(convidado a preparar um Sukiyaki na AESabesp).

Animação musical com “Zé Negão Douvalor”, com a
canja de Nelson Stabile, interpretando Nelson
Gonçalves.

Nelson Stabile Filho, Cid Barbosa, Nelson Stabile,
Viviana Borges, Denis Santos, Flavia Baroni, João
Augusto Poeta, João Viol e Eliana Kitahara.

João Augusto Poeta , Paulo Ivan Morelli (PIM), Carlos
Pleul, Dejair Zampieri, Evandro Nunes de Oliveira,
Viviana Borges, Nélson Menetti, José Aparecido
(Douvalor), Ivan Borghi e Olavo Sachs.

Mesa com o diretor de Esportes, Evandro Nunes e sua
esposa Valdirene, acompanhado de coordenadores dos
polos RMSP e Regionais.

Mesa animada pelo chef de cozinha e assessor da
“T”, Wady Roberto Bon, que trouxe seus amigos para
saborear e aprovar a exótica cozinha tailandesa.

