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Sucesso absoluto no nosso IX Interpolos

Esporte, integração e qualidade de vida fizeram do nosso “IX Torneio Interpolos de
Futebol Society AESabesp” um sucesso absoluto de público e de crítica.
O Polo Vale do Paraíba, pela 4ª vez, se sagrou campeão,
numa acirrada final com o Polo Metropolitano Sul.

XIII Encontro Estadual de
Saneamento Ambiental de Lins

24º Encontro Técnico
AESabesp Fenasan 2013

A noite mais animada
e elegante do ano!

Em junho, a AESabesp Polo Lins
promoveu uma das realizações mais
importantes do centro-oeste paulista,
voltado ao desenvolvimento de novas
tecnologias para o setor.

A AESabesp tem a grande satisfação de
realizar o maior evento técnicomercadológico do setor de saneamento
ambiental. Espera-se a visitação de mais
de 17.000 pessoas.
Página 8

Sempre em clima de alto astral, o
Jantar Dançante da AESabesp agregou
bom ambiente, boa música, boa mesa,
gente bonita e emocionantes sorteios
em sua programação.
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Editorial
Bons momentos

compartilhados
Prezado(a) Associado(a)
Esta edição do Jornal AESabesp será
veiculada durante o nosso 24º Encontro
Técnico AESabesp, junto à Fenasan
2013, realizações conjuntas que geram a
expectativa de compartilharmos uma
importante realização técnica e
mercadológica do setor de saneamento
ambiental. Mais de 220 empresas, com a
estimativa de mais de 17.000 visitantes
estarão conosco entre 30 de julho e 01 de
agosto, no Expo Center Norte.
Motivada pela tradicional receptividade, a
AESabesp já planeja sua realização em
2014, quando este grande evento
completará 25 anos de uma vitoriosa
trajetória. Nossa Diretoria Técnica já está
fazendo o levantamento dessa rica
história, para podermos comemorar
adequadamente uma data tão especial.
Outras atividades desenvolvidas pela
AESabesp, igualmente importantes,
também vem sendo cuidadosamente
trabalhadas por nossos competentes
colegas de diretoria. Dentro desse
contexto, destacamos a impecável
organização do nosso IX Interpolos,
realizado em maio passado, na cidade de
Bragança Paulista, que obteve a

satisfação unânime de todos os
participantes.
Em junho também aconteceu, com
grande destaque, o XIII Encontro Técnico
Estadual de Saneamento Ambiental de
Lins, que mobilizou os profissionais da
engenharia de toda a região do centro
oeste paulista e registrou a importância
da atuação da AESabesp também por
meio de seus pólos regionais.
Na sequência desse evento, em 21 de
junho, a AESabesp novamente brindou o
seu público, com a realização do
tradicional Jantar Dançante, considerado
como a noite mais elegante do ano, que
neste 2013 foi carregada de emoções.
E assim, a diretoria da AESabesp, vem se
dedicando e colaborando com o
desenvolvimento técnico-cultural de seus
associados, da sua vida social, desportiva
até mesmo pessoal, para que sejam
sempre valorizados, por meio desses
importantes momentos, nossos valores
associativos.
Um grande abraço e uma boa leitura!
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro
Presidente da AESabesp

Canal Aberto
Yamada, o mestre do
Sukiyaki na AESabesp

ingredientes e molhos, mas manteve a
utilização de panelas de ferro, onde todos os
comensais se serviam. Assim, esse ritual
ganhou um valor espiritual típico da
filosofia japonesa, que é o de reafirmar os
laços familiares, afetivos e de amizade
através da mesa, resguardando sua cultura
e tradição.

Kaio ganhou bolsa
para estudar em Dublin

O eng. Sérgio Yamada, há 4 anos
aposentado pela Sabesp, vem aproveitando
esse tempo da melhor forma possível:
estuda inglês, cavaquinho e ainda se dedica
a aprimorar uma de suas habilidades: a
culinária japonesa. Além de cozinhar muito
bem, ele está escrevendo um livro com
receitas nipônicas e brasileiras, com “foco
no gosto de São Paulo”, afirma este paulista
nascido em Araçatuba e hoje morador no
bairro da Aclimação, na capital.
Para apresentar o seu talento, ele gosta de
preparar pratos especiais para os amigos.
“Todo mês, faço de cobaia a minha turma da
UNESP de Guaratinguetá, formada em 73,
há 40 anos”, ele brinca. Mas quem teve o
privilégio de experimentar a sua rica
culinária foram os conselheiros da
AESabesp, em uma noite de inverno,após a
reunião do Conselho, quando Yamada, a
convite da diretora cultural, Sonia Nogueira,
serviu um sukiyaki para “ficar na história”.
Esse prato, hoje sofisticado e tradicional,
tem origem camponesa e datada na era
medieval japonesa. A palavra Sukiyaki é um
termo composto, onde Suki significa rastelo
e Yaki significa assar, deste modo, sukiyaki
significa assar com rastelo.
Com o passar do tempo, o prato ganhou
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É muito gratificante ver jovens
profissionais trilhando um caminho para o
seu desenvolvimento pessoal e intelectual.
Por isso a AESabesp deseja sucesso ao seu
estagiário da Diretoria de Projetos
Socioambientais, Kaio Nogueira (na foto,
com a diretora de projetos Socioambientais,
Maria Aparecida S.de Paula).
No gás dos seus 22 anos, Kaio trabalha e
está concluindo o curso de Engenharia
Ambiental e Urbana - Universidade Federal
do ABC/UFABC, que já um grande feito.
Porém, ele ainda conseguiu uma bolsa de
estudos para frequentar o Dublin Institute
of Technology (DIT), uma das mais
modernas e técnicas universidades da
Irlanda, situada em sua capital, Dublin,
para o curso “Planning and Environmental
Management” (Planejamento e Gestão
Ambiental).
Certamente, o Brasil utilizará muito o
preparo de jovens inteligentes e esforçados,
como você, Kaio!

Acontece

XIII Encontro Estadual de Saneamento Ambiental de Lins

Esse evento reuniu mais de 1.500
pessoas na arena do Blue Tree Park, na
cidade de Lins, interior de São Paulo,
nos dias 19 e 20 de junho, numa
realização do Polo Lins da AESabesp.
Ele é considerado como um dos
momentos mais importantes voltado ao
desenvolvimento de novas tecnologias
para o setor de saneamento, na região
centro-oeste paulista, por promover o
intercâmbio de ações. Durante os dois
dias, convidados e visitantes
adquiriram novos conhecimentos por
meio das palestras sobre a eficiência
energética, energias renováveis no
saneamento ambiental, resíduos
sólidos, reuso de água na agricultura,
emissão de gases no efeito estufa,
gerenciamento dos recursos hídricos e
evolução do tratamento de esgoto. Na
foto central acima, registramos uma
apresentação sobre melhorias nas áreas
operacionais, ministrada pelo
superintendente da Unidade de Negócio
Médio Tietê, Mario Eduardo Pardini
Affonseca.
Em caráter simultâneo à
apresentação de palestras técnicas,
também foi realizada uma Feira com
exposição de materiais e equipamentos
para saneamento, que concentrou
grandes fabricantes e prestadores de
serviços, em 27 estandes, dentre os
quais o da própria AESabesp, que
difundiu a sua qualificação como
OSCIP e deu suporte aos participantes
do evento. Na área externa, ainda foram

montados estandes de entidades
filantrópicas, ambientais, vinculadas ao
exército e à saúde, com demonstração de
equipamentos diversos.
Tendo como anfitriões o presidente da
AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro, e o
coordenador do Polo Lins da AESabesp,
Marco Aurélio Saraiva Chackur, a
solenidade de abertura contou com o
apoio e a presença do Superintendente da
Sabesp na Unidade de Negócio Baixo
Tietê, Antonio Rodrigues da Grela Filho;
do vice prefeito de Lins, Rogério Barroso
(representando o prefeito da cidade Edgar
de Souza), do vereador Aparecido Correia
(representando o presidente da Câmara
Municipal, Marino Bovolenta Jr.), do
presidente do CREA - SP, Francisco
Kurimori: do presidente da Associação
Sabesp e diretor da Mútua de SP, Pérsio
Faulim de Menezes; do diretor do
Sintaema da Regional de Lins, José Celio
Sardi; do diretor do Senag, Jânio Banwart
(representando a presidente, Keiko Obara
Kurimori); do Tenente Coronel Leonardo
Cardoso, comandante do 44º Batalhão da
Policia Militar de Lins, e do presidente do
Sindicato dos Engenheiros do Estado de
São Paulo- Delagacia de Lins, Juliano
Munhoz Betani. Na foto acima à esquerda,
registramos as autoridades presentes ao
Encontro.
O presidente da AESabesp, Reynaldo
Young, ressaltou a importância daquele
encontro, que reuniu um número
expressivo de participantes, ao constatar o
crescimento do evento comparado às

edições anteriores. O superintendente
da RT, Antonio da Grela, também
discorreu sobre a projeção desse evento
em Lins, com atendimento estendido às
cidades vizinhas, principalmente as
operadas pela Sabesp, como Botucatu,
Itapetininga, Franca e Presidente
Prudente.
Linense e personalidade notoriamente
conhecida na cidade, o presidente do
CREA-SP, Francisco Kurimori,
destacou o crescimento e a seriedade e
comprometimento dos técnicos da
Sabesp na realização desse Encontro.
Dentro desse contexto, o presidente da
Associação Sabesp e diretor da Mútua
de São Paulo, Pérsio Faulim de
Menezes, citou o empenho dos
colaboradores em aprimorar e
aperfeiçoar a qualidade dos serviços
prestados para a população e
congratulou a equipe do Polo Lins
pelos 13 anos de desenvolvimento
desse evento.
Presente à realização, o vice prefeito de
Lins, Rogerio Barroso destacou a sua
satisfação pelo evento ter como sede a
cidade de Lins, já que esse município
foi um dos primeiros no estado a
concretizar o plano de universalização
do saneamento. Para o representante
do poder executivo, um encontro que
discute e apresenta melhorias de
aplicação de tecnologias para o
saneamento, é uma oportunidade que
possibilita o gerenciamento e melhoria
da saúde da população.

AESabesp presente em reunião do CBH- AT
Uma série de encontros de entidades do setor de saneamento
e a sociedade civil já estão discutindo a renovação da outorga do
Sistema Cantareira, prevista para o segundo semestre de 2014,
bem como a disponibilidade hídrica para o abastecimento do
estado. Dessa forma, a Secretaria Executiva do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH- AT) convocou os
membros do colegiado para uma sessão plenária extraordinária,
em São Paulo, em 13 de junho. Compondo a mesa de trabalhos
estavam Francisco Nascimento de Brito, presidente do CBH-AT;
Miron Rodrigues da Cunha, vice- presidente; Gilson Gonçalves
Guimarães- secretário executivo e Daniel Ferreira da Fonseca,
prefeito da cidade de Cajamar. A AESabesp foi representada pelo
seu presidente Reynaldo Young e pelo seu coordenador editorial,
Luciomar Werneck.
Na ocasião, foi discutida a deliberação que dispõe sobre a
indicação de empreendimentos para financiamento com
recursos oriundos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos FEHIDRO, bem como o plano de desenvolvimento e proteção
ambiental - PDPA dos Mananciais do Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras e elaboração das respectivas leis específicas.
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Diretorias de Esportes e Polos
Diretores: Evandro Nunes de Oliveira e Antonio Carlos Gianotti

O IX Interpolos foi um sucesso absoluto entre os associados
Fotos: Rafaela Freitas

Realizado nos dias 24,25 e 26 de
maio, esse evento é organizado pela
parceria das diretorias de Esporte e de
Polos, conduzidas respectivamente por
Evandro Nunes de Oliveira e Antonio
Carlos Gianotti. Nessa edição, também
contou com a organização do Pólo
AESabesp da Metropolitana Norte,
dirigido por Eduardo Morelli, integrado
à coordenadoria metropolitana de Pólos,
liderada por Rodrigo Mendonça.
Se consagrando como um verdadeiro
sucesso de público e de crítica, o
Interpolos, em 2013, contou com 240
participantes, que lotou toda a
capacidade do bonito e confortável
hotel “ Villa Santo Agostinho”, na
cidade de Bragança Paulista, que
disponibilizou uma completa estrutura
de lazer, tanto para os atletas do
torneio, quanto para todos que
compareceram nesse animado
acontecimento esportivo, caracterizado
por ser um momento de
confraternização entre associados, seus
familiares e amigos.
Em sua abertura foram ministradas
as palestras “Sensibilização Ambiental”
(com Maria Aparecida S.de Paula diretoria de Projetos Socioambientais) e

“Soluções Huesker para tratamento de
efluentes em ETAs, ETEs Industriais” (com
Eduardo Guanaes, engenheiro da
Huesker). Na sequência, foi servido um
coquetel de boas vindas, seguido por um
Jantar. No sábado (25), foram iniciadas
todas as competições até domingo (26),
quando houve a premiação com um
grande churrasco de confraternização e
encerramento.

“Sensibilização Ambiental” foi o tema levado
pela nossa diretora de Projetos
Socioambientais, Cidinha de Paula.

O auditório ficou durante a palestra da Huesker,
proferida pelo eng. Eduardo Guanaes.

Polo Vale do Paraíba foi tretracampeão!
Incrivelmente, a equipe do Vale do
Paraíba, pela 4ª vez, se sagrou campeã do
Interpolos, numa partida acirrada com o
bom time do Polo Metropolitano Sul (vice).
Nessa modalidade principal do torneio, o
Polo Metropolitano Leste ficou com o 3º
lugar. O artilheiro do campeonato foi
Emerson Rogério de Andrade (Vale do
Paraíba) e o melhor goleiro foi Luciano
Darros (ML).
Nas demais modalidades, tivemos os
seguintes destaques:

Delatorre Junior (Norte - Costa
Carvalho e Centro).
Torneio de Dominó: 1º Genivaldo Alves
Reis e Jamil Wagner Amorim (Oeste),
2º - Antonio Carlos Gianotti e Alex
Henrique Veronez (Franca)
Torneio de Truco: 1º - Alex Henrique
Veronez e Stefânia Brocaneli (Franca),
2º - Carlos Roberto Ramos e Sinval
Albino Viana (Franca), 3º - Bruno Cesar
Febraio e Anderson Luiz dos Santos
(Sul)
Torneio de Tênis de Mesa Feminino:
1º - Stefânia Brocaneli (Franca),
2º - Ana Cláudia Nunes (Franca),
3º - Adriana Vieira Carvalho Ferreira
(Franca).
Torneio de Tênis de Mesa Masculino:
1º - José Romero da Costa Oliveira (Sul)
2º - Paulo Cesar da Silva Gaspar (Sul) e
3º - Eduardo Bronzatti Morelli (Norte Costa Carvalho e Centro).

Torneio de Sinuca: 1º - Sergio Barci
(Franca), 2º - Ernesto Gonzales (Norte Costa Carvalho e Centro), 3º - Irineu

Vista panorâmica do Hotel Villa Santo
Agostinho, que sediou o Interpolos em 2013.

Patrocínios e apoios
Em 2013, o IX Interpolos AESabesp contou com os imprecindíveis patrocínios OURO das
empresas MND Construções Subterrâneas e Huesker Ltda. (expositora da Fenasan e
realizadora de vários Momentos de Tecnologia) e dos patrocínios PRATA das empresas
Allonda Equipamentos Ambientais e Construtora Passarelli.
Através das palestras apresentadas nos Momentos de Tecnologia, as empresas que
apoiaram esse evento foram: Amanco, A.R.I Brasil Comércio Imp. e Exp. Ltda.,
Associação Profibus, Ativa Agro Ambiental, Borges & Katayama, CGCBR - Geotecnia e
Construções , Conaut Controles Automáticos, FGS Brasil, Gaiatec Comércio e Serviço de
Automação e Sistemas, Maccaferri do Brasil Ltda., Mizumo, Netzsch do Brasil, Osisoft,
PAM - Saint Gobain, Rotork, WEG Equipamentos Elétricos & Tag Sistemas de
Automação, Sanit, Tanks BR Importação e Representação Comercial & CST, VLC Equipamentos e Sistemas de Filtração e Sedimentação e Xylem Brasil Soluções para
Água.

4

Diretorias de Esportes e Polos
Diretores: Evandro Nunes de Oliveira e Antonio Carlos Gianotti

(continuação)

Além de Futebol, foram disputadas partidas
de Sinuca, Tenis de Mesa, Dominó e Truco

Diretores e coordenadores de Polo da AESabesp
levaram o seu prestígio ao grande evento

A arte do futebol mobilizou todas as equipes,
tanto com belos passes em campo quanto com
a animação das torcidas

A animada equipe da Metropolitana Leste 3ª
colocada

A brava equipe da Metropolitana Sul vicecampeã

A vitoriosa equipe do Vale do Paraíba
tetracampeã em 2013

Diretoria de Projetos Socioambientais
Diretora: Maria Aparecida Silva de Paula

Ações socioambientais no Interpólos 2013

Corpo e mente em exercício no 1º Passeio Ciclístico

A exemplo de anos anteriores, sempre com boa receptividade dos
participantes, a Diretoria de Projetos Socioambientais (DPS) foi
convidada a desenvolver ações socioambientais no Interpolos 2013,
por meio do seu projeto Ecoeventus AESabesp, onde após
diagnóstico são selecionadas ações para serem implantadas no local
de cada realização da entidade.
Nesse Interpolos, além da palestra de abertura da diretora Maria
Aparecida S.de Paula, registrada na página anterior, a equipe da DPS
organizou a sua tradicional preparação e distribuição do sabão
ecológico, a partir da reciclagem do óleo de cozinha, e uma
mobilização solidária, entre todas as diretorias da AESabesp, que
resultou na doação de 50 cobertores para o asilo da “Sociedade São
Vicente de Paulo” e 96 toalhas de rosto e mão, para a “Creche
Colibri”, ambas de Bragança Paulista, com um trabalho social muito
respeitado nesta cidade.
O impacto dessa ação foi muito positivo, pois o diretor do asilo fez
um discurso emocionado abordando a importância do trabalho da
AESabesp nas questões sociais, seguido pela diretora da creche, que
também destacou o seu contentamento em receber as doações e
solicitou que esse trabalho tivesse continuidade em outras cidades.
O plantio de mudas foi outro momento simbólico de repensar as
ações voltadas ao meio ambiente, onde além da minimização da
quantidade de resíduos e reciclagem foi feito o plantio de 15 mudas
de árvores, sendo uma para cada Polo. De acordo com a diretora
Cidinha de Paula: “o sucesso das ações socioambientais é
coletivo,pois deve-se a participação de todas as diretorias, dos
colaboradores da AESabesp, dos associados e da comunidade local”.

Elogiado pelos participantes e organizadores, o “1º Passeio
Ciclístico AESabesp”, pelo Centro Histórico de São Paulo, foi
realizado na manhã do sábado de 15 de junho, em uma iniciativa da
DPS, com base no projeto do associado, Ednaldo Sandim, enviado à
OSCIP AESabesp. O evento reuniu ciclistas de várias regiões de São
Paulo, que se concentraram na sede social da AESabesp para receber
orientações da equipe de monitores do passeio, liderada pelo
professor e consultor de ciclismo Arturo Alcorta, e abasteceram suas
energias com sucos e frutas, em um café da manhã oferecido pela
entidade. Além do presidente Reynaldo Young Ribeiro e diretora da
DPS, Cidinha de Paula, marcaram presenças o diretor financeiro,
Walter Orsatti; o diretor de esporte, Evandro Nunes de Oliveira; o
coordenador de Polos Metropolitanos, Rodrigo Pereira de Mendonça;
o gerente de marketing, Paulo Oliveira, a coordenadora de Projetos
Socioambientais, Alessandra Buke e o estagiário Kaio Nogueira.
Partindo da AESabesp, a direção do percurso rumou para o centro
antigo de São Paulo, em visita à Biblioteca Municipal Mário de
Andrade, Viaduto do Chá, Largo São Francisco, Praça do Patriarca,
Praça da Sé, Solar da Marquesa de Santos, Pátio do Colégio, Edifício
Banespa, Largo São Bento, Rua Líbero Badaró, Vale do Anhangabaú,
Av. São Luiz, com paradas e apresentação da importância desses
monumentos. No retorno à sede, aconteceu o sorteio de uma bike
zero quilômetro. A ganhadora, que comemorou aos pulos, foi a
ciclista Cecília Cadima, esposa do associado Roberto Silva, da TA/
Ponte Pequena. O “1º Passeio Ciclístico AESabesp” contou com os
patrocínios da Agenda4 Marketing e Eventos e da Neopix Design.
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Diretoria Social:
Diretora: Viviana Marli Nogueira A. Borges

Emoção e glamour no Jantar Dançante AESabesp 2013
Fotos: Estevão Buzato
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A mais recente edição do Jantar Dançante da AESabesp foi realizada
na noite de 21 de junho, no Buffet França, pela nossa diretoria social,
liderada por Viviana Borges. O presidente da AESabesp, Reynaldo E.
Young Ribeiro; os diretores Antonio Carlos Gianotti, Evandro Nunes de
Oliveira , João Augusto Poeta, Maria Aparecida S. de Paula, Nelson
Cesar Menetti, Olavo Prates Sachs e Walter Orsatti; os coordenadores
Ivan Borghi, Luciomar Werneck e Márcia Nunes; além dos conselheiros
Carlos Augusto Pleul, Gilberto Margarido, Helieder Rosa Zanelli,
Nelson Luiz Stabile, levaram o seu prestígio à festa.
Também foram destacadas as presenças do presidente da APECS
(Associação Paulista de Empresas de Consultoria e Serviços em
Saneamento e Meio Ambiente), Luiz Roberto Pladevall; do presidente da
Associação Sabesp, Pérsio Faulim de Menezes; do presidente da AAPS,
Valdemar Venâncio; do presidente do Sintaema, Renê Vicente dos
Santos, da presidente da APU, Francisca Adalgisa da Silva, além dos
superintendentes da Sabesp, Marco Antonio Lopez Barros (MA) e
Roberval Tavares de Souza (MS).
O evento teve início às 20h30, com um saboroso coquetel de entrada,
seguido por um refinado jantar, com entrada, dois pratos e sobremesa
e bebidas incluídas. Durante todo o evento, competente banda “São
Paulo Show”, com um eclético repertório musical garantiu a frequência
permanente da pista de dança.
Após o jantar, o ponto alto da festa foi o emocionante sorteio de
brindes, conduzido pelo presidente Reynaldo e pela diretora Viviana.
Primeiramente foram sorteados três tablets, oferecidos pela empresa
Torrano Seguros, representada na festa pela sua diretora, Elidia

Torrano, que contemplou os associados Plínio Montoro, Nercy Donini e
Gilberto Margarido. A Torrano também ofereceu, em caráter
extraordinário, uma moderna bicicleta dobrável, cuja sorteada foi a
sempre presente, Eliana Kitahara.
Na sequência foi a vez do sorteio de uma viagem para a Costa do
Sauípe, oferecida pela empresa Costa do Sauípe Resorts, representada
pelo seu diretor, Fabiano Fernandes, que contemplou o associado
Sylvio Leite. Entre os prêmios oferecidos pela CECRES, o associado
Antonio Matos ganhou um DVD player e o associado Maurício da Silva
Rosário ganhou uma TV 40”, sorteados pelo eng. Ivan Borghi.
Então, se deu o momento mais aguardado do jantar: o sorteio de
uma viagem para Miami, oferecida pela AESabesp. O diretor técnico da
entidade, Olavo Prates Sachs, foi convidado a procedê-lo, quando
argumentou em tom de brincadeira: “e se eu tirar o meu nome...”.
Parece que suas palavras tinham um poder, pois foi isso que
aconteceu: ele sorteou a si próprio. Contudo, com sua habitual
elegância, ele declinou do maior prêmio da festa. E, assim, nesse clima
de emoção, um segundo sorteio foi feito, conduzido pelo conselheiro
fiscal, Helieder Rosa Zanelli. Dessa vez, a sonhada viagem foi para um
veterano ganhador de Prêmios nos eventos da AESabesp, o conhecido
Anderson Cleyton Barbosa, associado da MS.
Ao final dessa noite inesquecível, todos os casais ainda foram
brindados, pela AESabesp, com uma charmosa tábua de queijos
personalizada, e foi servido um saboroso e completo serviço de café
para rebater o friozinho da madrugada. A galeria das fotos desse
evento está disponibilizada no site: www.aesabesp.org.br.

Eng. Gert Kaminski e sua esposa sempre
trazem seu prestígio a esse evento, do qual foi
um dos idealizadores

Caravana de Franca trouxe o seu prestígio para
São Paulo

Amigos da Metropolitana Leste também
marcaram presenças.

Presença dos dirigentes do Sintaema (Renê) e
Associação Sabesp (Pérsio)

O casal Pladevall (presidente da APECS) com os
anfitriões da noite

A animada e elogiada banda “São Paulo
Show”
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Diretoria Social
Diretora: Viviana Marli Nogueira A. Borges

(continuação)

Plínio Montoro: o primeiro ganhador do
sorteio de um tablet

Na sequência, a segunda sorteada foi Nercy
Donini

E o terceiro tablet da noite saiu para Gilberto
Margarido

Eliana Kitahara foi para a casa de
bicicleta nova

Sylvio Leite ganhou o pacote para a Costa do
Sauípe Resorts

Maurício Rosário ganhou uma TV de 40”

Antonio Matos ganhou um DVD Player
oferecido pela Cecres

Olavo Sachs abdicou da viagem a Miami...

... Que foi para as mãos de Cleyton Barbosa

Evento enogastronômico na AESabesp agradou exigentes paladares
Na noite de 13 de junho, foi realizado no espaço social da
AESabesp, o evento enogastronômico “3º Sabor / A arte em
descobrir”, conduzido pelos “sommeliers” Alexandre Guidi,
Alexandre Oliveira, Carina Moraes, Carla Moraes e Samuel
Gonçalves, que fizeram a apresentação de vinhos da vinícola Dal
Pizzol, da região de Bento Gonçalves, na serra gaúcha.
O evento foi prestigiado pelo presidente da AESabesp, Reynaldo
Young Ribeiro; pela vice-presidente e diretora social, Viviana de
Aquino Borges; pelo conselheiro fiscal, Gilberto Margarido
Bonifácio; pelo coordenador do Polo AESabesp de Itatiba, Carlos
Alberto Miranda Silva e pelo diretor secretário, João Augusto
Poeta, que foi o responsável por trazer esta ação saborosa para a
AESabesp, junto ao sommelier Alexandre de Oliveira, conhecido
como “Pequeno', que é funcionário na Sabesp Ponte Pequena e
mede mais de 1m90.
Na oportunidade, o especialista em vinhos, Samuel Gonçalves,
fez uma apresentação geral da história dessa bebida/alimento no
mundo, em 5000 aC., e no Brasil, em 1532, “introduzida pelas
mãos de Braz Cubas, na Capitania de São Vicente”. Depois
discorreu sobre a vinificação, conceitos e qualificação dos vinhos,
complementando com a indicação das técnicas sensoriais de
degustação: visual, olfativa e gustativa.
Após a esta parte introdutória, as explicações foram feitas na
prática, com a degustação de vinhos acompanhados por pratos
de harmonização, iniciando com um espumante Brutt,
acompanhado por torradinhas com geléia de morango e
gorgonzola, de entrada. Na sequência, foi servido um caldo verde,
em harmonização com vinho da uva touriga nacional, safra 2011.
O prato principal foi uma carne assada, estilo barreado, muito

bem harmonizado com um vinho Dal Pizzol Ancellotta,
amadurecido por um período de 15 meses em tonéis de madeira.
Este vinho apresenta coloração de um vermelho intenso, com
aromas de frutas vermelhas maduras, além de paladar generoso
e persistente, daqueles que ficam por mais tempo na boca e
deixam boas lembranças.
E, para encerrar, a sobremesa foi composta por tortinhas de
limão e um espumante moscatel, apropriado para acompanhar
doces. A proposta do evento foi a de proporcionar um
surpreendente 3º sabor, como resultado da harmonização ideal
de vinho com os pratos servidos. Foi alcançada com mérito, pois
o público presente ficou muito satisfeito e aprovou todo o
cardápio.
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Diretoria Técnica
Diretor: Olavo Alberto Prates Sachs

Os grandes profissionais do País
estarão no 24º Encontro
Técnico AESabesp

Nos mesmo dias e local da realização da
Fenasan, a AESabesp realizará o seu
24º Congresso Técnico, com horário de
programação das 9 às 18 horas,
consolidado como o encontro em que se
reúne os mais graduados profissionais
técnicos do setor de saneamento
ambiental.

Cursos de Especialização
no Congresso Técnico
Também serão realizados três cursos,
das 9h00 às 18h00 com vagas limitadas.
As inscrições foram realizadas pelo email: cursos@aesabesp.org.br e podem
ser feitas no local do evento (sujeito a
disponibilidade de vagas). São eles:
Dia 30.07: “Introdução às Execuções de
Obras, de Redes de Águas e Esgotos por
Método Não Destrutivo (MND)” /
Coordenador/Instrutor: Sérgio Palazzo.
Dia 31.07 MASP_E: Aprendendo a
Solucionar Problemas em Sistemas de
Esgotamento Sanitário / Coordenador:
Mário Augusto Bággio / Instrutora:
Carolina de Barros Bággio
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.

Premiação dos anais
do Encontro Técnico
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Palestras motivacionais com
Oscar Schmidt e Rogério Martins
cultural

Estamos prestes à realização do mais
completo evento técnico-mercadológico
do setor de saneamento ambiental, no
período de 30 de julho a 01 de agosto
de 2013, no Expo Center Norte
(Pavilhão Azul), em São Paulo - SP.
Com horário de visitação gratuita das
13 às 20 horas, a expectativa da
Fenasan 2013 é de receber mais de
17.000 visitantes. Foram confirmadas
as presenças de mais de 220
investidores/expositores, geralmente
empresas fabricantes de equipamentos
para o setor, criadoras de programas de
desenvolvimento da área, prestadoras
de serviços e de demais segmentos
complementares à esfera do
saneamento. A maioria, mesmo as
multinacionais, já opera no mercado
brasileiro e há anos investe no potencial
da Fenasan. Contudo, 9 delas são
estrangeiras - com bases nos EUA,
Alemanha, Espanha, Portugal, Reino
Unido, Turquia, China e Israel, que
trará sua “Missão Econômica”,
composta por 9 empresas. Veja a lista
de expositores e demais informações
sobre a Feira no site
www.fenasan.com.br .

Sob o tema “Energia para o Saneamento
Ambiental”, assunto que está na pauta
das prioridades nacionais, o evento
contará com 8 mesas redondas e 108
palestras técnicas, de autorias de
docentes de universidades, de técnicos de
Companhias de Saneamento de todo o
País e de grupos privados, voltados para
eficiência operacional, recuperação de
áreas degradadas, novas tecnologias,
preservação ambiental e políticas públicas
do setor. Veja a grade de apresentações
nos sites www.fenasan.com.br ou
www.aeabesp.org.br , clicando na
logomarca do encontro Técnico.
Aos congressistas serão oferecidas a Bolsa
personalizada do evento, além de dois
Coffes Breaks ao dia (manhã e tarde),
participação em sorteio de livros técnicos
e de 20 sessões de massagens com os
massoterapeutas do Instituto Oniki
(presentes nos 3 dias do evento). Os
autores dos trabalhos apresentados ainda
concorrerão ao sorteio de um tablet por
dia.
A exemplo do ano passado, quando
alcançou uma grande repercussão, na
quinta-feira, 01 de agosto, das 9h00 às
14h00, no 2º andar do Pavilhão, será
realizado o “Encontro de Fornecedores da
Sabesp”.

Evento

Fenasan 2013: a maior Feira do setor
na AL é realizada em São Paulo

No encerramento do 1º dia do Congresso
Técnico AESabesp, dia 30 de julho, às
17h30, será realizada uma palestra com
Oscar Schmidt, considerado um dos
melhores palestrantes motivacionais do
País, além de sua impecável trajetória
como atleta olímpico. Exemplo de força e
superação, o grande esportista Oscar
Daniel Bezerra Schmidt também é
conhecido como o "Mão Santa". Nenhum
dos adjetivos usados para descrever Oscar
é tão adequado quanto este, que
praticamente virou sobrenome. Afinal, ele
é um dos maiores colecionadores de
recordes do esporte mundial, ao longo de
32 anos de conquistas nas quadras.
E no encerramento do 2º dia, 31 de julho,
às 18h30, será a vez da apresentação do
especialista em relações humanas,
Rogério Martins. Muito conhecido pelo
público sabespiano, por meio das
palestras proferidas na Companhia,
Martins é graduado em psicologia, possui
pós-graduação em recursos humanos e
psicodrama e é autodidata em
Programação Neurolinguística (PNL).

Em 2014, o Encontro Técnico AESabesp
/ Fenasan completará 25 anos. Dessa
forma, a entidade irá resgatar toda a
história dessa realização considerada o
maior evento técnico-mercadológico da
América Latina, com todos os seus
anais, devidamente organizados e
colocados à disposição. Porém, para
iniciar esse processo, faltavam os
trabalhos da 6ª edição, realizada no ano
de 1995. Por isso foi lançado o concurso,
agraciando com um tablet a primeira
pessoa que entregasse esse precioso
material.
O engenheiro aposentado, José Roberto
Guimarães de Almeida, que hoje atua na
AAPS (Assoc.dos Aposentados e
Pensionistas da Sabesp), foi o ganhador
desse prêmio, por colaborar com uma
parte tão importante da nossa história.
Ele tinha esses manuscritos e justifica
que, naquele ano, a diretoria da
AESabesp, da qual fazia parte como
diretor de comunicação, decidiu optar
pela modernidade e digitalizar todos os
seus impressos em disquete. “Eu que
sou meio desconfiado, além de não
deletar os originais, os guardei. O tempo
passou, os computadores nem lêem mais
disquetes, mas os manuscritos estavam
lá muito bem guardados”, afirmou
Guimarães ao ganhar o prêmio das mãos
do diretor técnico, Olavo Sachs, e do
presidente, Reynaldo Young.

