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24º Encontro Técnico AESabesp - Fenasan 2013

Promovido pela AESabesp, o maior evento da América Latina, no setor de saneamento
ambiental, contou com 17 mil participantes, 223 investidores-expositores, 8 mesas
Redondas, 3 cursos de especialização, 100 palestras técnicas e 2 palestras magnas de
encerramento, com Oscar Schmidt e Rogério Martins.

Campanha Relivro

Congresso Técnico

Troféu AESabesp

A Diretoria Cultural da AESabesp
lançou sua Campanha Relivro (Reuso
de Livros Técnicos), destinada aos
estudantes de engenharia para dar
andamento aos seus cursos.
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Sob o tema “Energia para o Saneamento
Ambiental”, o 24º Congresso Técnico
AESabesp reuniu vários especialistas,
principalmente em suas 8 mesas
redondas.
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As práticas voltadas à sustentabilidade,
ao reaproveitamento, ao reuso e à
consciência ambiental, nos estandes,
definiram os ganhadores dessa
premiação.
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Editorial
AESabesp propõe uma
abertura de novos caminhos
Prezado(a) Amigo(a) Associado(a),
Este segundo semestre de 2013 foi iniciado
com a promoção do 24º Encontro Técnico e
Fenasan 2013, uma realização que a cada ano
se reafirma como o maior evento técnico e
mercadológico da América Latina em
saneamento ambiental, por ser capaz de
mobilizar todas as esferas do setor de
saneamento ambiental num único espaço:
profissionais técnicos do mais alto
reconhecimento, expoentes do universo
acadêmico e as grandes empresas fornecedoras
de equipamentos e prestadoras de serviço.
Os temas das mesas redondas, o alcance das
palestras especiais, a receptividade dos
expositores da Feira e os destaques que foram
ganhadores do Prêmio AESabesp, que priorizou
as práticas voltadas à sustentabilidade, o
reaproveitamento, o reuso e à consciência
ambiental nos estandes, estão muito bem
relatados nesta edição do Jornal AESabesp.
Além disso, dentro da proposta de abertura de
novos caminhos, a AESabesp, por meio de sua
Diretoria Cultural lançou, neste período, uma
de suas ações de maior destaque social para o
futuro da engenharia brasileira: a “Campanha
Relivro (Reuso de Livros Técnicos)” que destina

livros novos e usados utilizados nos cursos de
engenharia à população estudantil,
principalmente para a parcela que não tem
condição financeiras de adquiri-los. Veja em
nosso site como ela funciona e como você
também pode colaborar e ajudar a divulgá-la.
Outro trabalho com um objetivo muito
importante de nossa Diretoria de Marketing
também foi concluído em agosto. Trata-se da
“Campanha Indicação Premiada” que trouxe
136 novos sócios, para os quais damos boas
vindas e a quem levaremos todos os benefícios
que só a AESabesp proporciona aos seus
associados.
E dentro de uma extensão séria e competente
da diretoria de Polos, também foi inaugurada a
sede própria do Polo AESabesp de Franca, que
é um tradicional impulsionador das atividades
gerais da Entidade. Com esses
empreendimentos, pretendemos ampliar ainda
mais a nossa atuação e desejamos a todos que
esses novos companheiros sejam plenos de
participações e realizações.
Um grande abraço e uma boa leitura!

Reynaldo Eduardo Young Ribeiro
Presidente da AESabesp

Canal Aberto
AESabesp marca presença na posse da ABES-SP

Em solenidade realizada na noite de 6 de
agosto, no Centro Britânico Brasileiro, foi
empossada nova diretoria da seção paulista da
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental - ABES, para o biênio 2013-2015,
presidida por Alceu Guérios Bittencourt, eleito
pela chapa “Saneamento, Meio Ambiente e
Cidadania”. Com base neste lema, a entidade
aponta como sua principal incumbência: “alinhar
os interesses dos profissionais associados ao
desafio de implementar os paradigmas da atual
política de saneamento no estado de São Paulo”.
Bittencourt é engenheiro civil, com formação
também em administração de empresas, atual
diretor da Companhia Brasileira de Projetos e
Empreendimentos - Cobrape. No pronunciamento
de posse, ele agradeceu aos colegas da gestão
concluída, ao apoio das entidades que contribuem
para o sucesso das atividades e dos parceiros
pessoais e profissionais. Também manifestou o
interesse por preservar a função da ABES como
agente de institucionalização do setor de
saneamento. Enfatizou a importância da ABES
como entidade que congrega profissionais das
mais diversas formações para o aprimoramento

do setor e a necessidade de investimento nos
jovens profissionais.
O presidente da AESabesp, Reynaldo Eduardo
Young Ribeiro, que também integra o atual
Conselho da ABES-SP, prestigiou a cerimônia,
que contou com a presença de vários expoentes
do setor. Na foto abaixo, está com o presidente da
ABES-SP, Alceu Bittencourt, à esquerda, e com o
superintendente da Metropolitana Leste da
Sabesp, Márcio Gonçalves de Oliveira (também
integrante do atual Conselho da ABES-SP) e com
o presidente da ASEC - Associação dos
Engenheiros da Cetesb, Uladyr Ormindo Nayme.

Cronograma da renovação da outorga do Sistema Cantareira
A Agência Nacional de Águas (ANA) apresentou,
em 7 de agosto, o mais recente cronograma das
discussões da renovação da outorga do Sistema
Cantareira. A reunião foi realizada na sede da
ANA, com as presenças de vários órgãos gestores
envolvidos com essa ação, entre os quais o
próprio Presidente da ANA, Vicente Andreu, o
Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do
Estado de São Paulo, Edson Giriboni, a
Presidente da Sabesp, Dilma Pena, o
Superintendente do DAEE (Departamento de
Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo),
Alceu Segamarchi, e o Presidente do Consórcio
PCJ (Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí) e Prefeito de Indaiatuba (SP), Reinaldo
Nogueira.
Ficou decidido que toda a comunidade poderá
participar do processo e enviar contribuições até o
dia 8 de novembro de 2013. De posse dessas
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contribuições, o cronograma estabeleceu o dia 6
de dezembro de 2013 para a apresentação de
uma proposta orientadora para o processo final
de discussão entre os entes do sistema, com a
conclusão da renovação da outorga em 22 de
março (Dia Mundial da Água), com validade a
partir do dia 6 de agosto de 2014, data em que
vence a outorga de 2004.
A AESabesp tem participado das reuniões do
Consórcio PCJ sobre a outorga do Sistema
Cantareira, por meio de sua Câmara Técnica de
Conservação e Proteção dos Recursos Naturais,
liderada pelo eng. Antonio Aparecido Zampronio
(Unidade de Negócio Capivari/Jundiaí, da Sabesp
- RJ). Quem tiver documentos técnicos, artigos
ou teses sobre o tema e julgar importante, pode
fazer o encaminhamento dessa contribuição para
o seu e-mail: azampronio@sabesp.com.br.

Acontece

CAMPANHA RELIVRO
Reuso de Livros Técnicos
Uma forte iniciativa sociocultural vem
sendo encampada pela AESabesp,
por meio de sua Diretoria Cultural,
conduzida pela eng. Sonia Maria Nogueira
e Silva, com o lançamento da sua
Campanha Relivro, destinada aos
estudantes de engenharia do Estado de
São Paulo que necessitam de livros
técnicos para dar andamento aos seus
cursos.
Essa ação começou a ser divulgada
entre os expositores da Fenasan 2013 e
no Encontro Técnico da AESabesp
alcançando, de imediato, uma forte
receptividade entre os participantes. Hoje,
além de contar com a atuação efetiva dos
polos da AESabesp, ela também conta
com os apoios das demais entidades
representativas dos funcionários da
Sabesp, como a Associação Sabesp
(Associação dos Funcionários da Sabesp),
APU (Associação dos Profissionais
Universitários), AAPS (Associação dos
Aposentados e Pensionistas da Sabesp) e
da ADMSabesp (Associação dos
Administradores da Sabesp).
O objetivo desta ação é suprir a

necessidade de uma demanda social,
educacional e financeira, ao propor o
reaproveitamento dos livros de engenharia,
cujos preços não estão ao alcance da
população estudantil desprovida de poder
aquisitivo.
Como funciona:
Qualquer pessoa física os jurídica que
quiser ser um doador de livros, deve se
cadastrar pelo e-mail
relivro@aesabesp.org.br e enumerar os livros
que dispõe (título da obra, autor e ano). Se
preferir, também poderá levar sua remessa à
sede da AESabesp, na Rua Treze de Maio,
1642 casa 1, em São Paulo-SP, ou nos seus
polos regionais. Eventualmente, somente
para grandes e significativas quantidades de
livros, o doador poderá solicitar à AEsabesp
para que faça retirada do material, ação esta
que deve ser previamente solicitada e
agendada no e-mail relivro@aesabesp.org.br.
Já os agentes receptores devem adotar a
forma mais conveniente para o recebimento,
de acordo com suas prioridades. As
alternativas para essa retirada são:
- Retirar pessoalmente na sede da
AESabesp, situada na Rua Treze de Maio,

1642 casa 1, Bela Vista, São Paulo - SP,
- Retirar pessoalmente nos polos
regionais da AESabesp no interior de São
Paulo, situados nas Unidades da Baixada
Santista, Botucatu, Caraguatatuba,
Franca, Itatiba, Lins, São José dos
Campos e Presidente Prudente;
- Solicitar a entrega pelos Correios.
Em cada polo regional da AESabesp, a
entidade providenciará a colocação das
caixas de arrecadação dos livros dessa
Campanha e, ainda fará os registros
desses repasses, bem como incentivará
doadores em todo o Estado, com foco nas
escolas de engenharia, nas empresas
expositoras da Fenasan e nas bibliotecas
públicas.
Para a triagem do material, a AESabesp
conta com a expertise da bibliotecária
Isabel Amato, que atuará dentro da
entidade, especificamente para esta
Campanha. Posteriormente a triagem e a
catalogação do material recebido durante
a Campanha, a profissional fará uma
pesquisa entre as Universidades Públicas,
que, por e-mail, manifestarem o interesse
em receber a doação dos livros.

A diretora cultural Sonia Nogueira conta toda a concepção desse Projeto

A bibliotecária Isabel Amato, o presidente e
diretora cultural da AESabesp, Reynaldo
Young Ribeiro e Sonia Nogueira e Silva.

Jornal AESabesp: Como surgiu a idéia
dessa Campanha?
Sonia Nogueira: Foi uma sugestão do
presidente Reynaldo, que me pediu que a
analisasse. Imediatamente a considerei
excelente e então decidimos juntos que
este será um dos grandes projetos da
Diretoria Cultural para a gestão 20132015.
Jornal AESabesp: Houve alguma
identificação real que fez com que vocês
apostassem nesse projeto?
Sonia Nogueira: Sim! O presidente
Reynaldo relatou que sua filha Isabela,
que é estudante de engenharia na
Unicamp de Limeira, precisava viajar de
uma cidade para outra para consultar
alguns livros na biblioteca pública de
outro município mais abastecido e
estruturado do que a cidade onde
frequenta o curso para sua formação. E

assim como ela, havia outros estudantes que
faziam a mesma coisa e alguns outros com
pouquíssimos recursos para adquirir livros
básicos de engenharia. Foi a partir dessa
situação, que sentimos a necessidade de nos
mobilizar para atender a esta necessidade.
Jornal AESabesp: Nos seus tempos de
estudante, a senhora também já deparou
com este tipo de dificuldade?
Sonia Nogueira: Claro que sim. Eu também
não tinha recursos financeiros suficientes
para comprar os livros da faculdade que
frequentei, em Belém do Pará. Minha
alternativa quando não os encontrava na
biblioteca era tomá-los emprestados dos
colegas mais abonados.
Jornal AESabesp: Aprovada a idéia inicial,
como foi a estrutura dessa Campanha?
Sonia Nogueira: Definimos uma logomarca
para a Campanha e começamos as primeiras
divulgações, com o apoio da equipe da
AESabesp. Na sequência, contratamos a
bibliotecária, Isabel Amato, que é exfuncionária da Logus Engenharia, já prestou
serviços no passado para a Sabesp, voltados
ao Projeto Alto Tiete para fazer a triagem,
separação e catalogação dos periódicos,
trabalhos técnicos e demais documentos.
Portanto, trata-se de uma profissional
experiente dentro das ações que
pretendemos desenvolver.
Jornal AESabesp: E quais são essas ações?
Sonia Nogueira: Já elaboramos um folder
orientativo, que foi distribuído dentro das
pastas do Congresso Técnico AESabesp
/Fenasan 2013, nos dias 30, 31 de julho e
01 de agosto, realizado no Expo Center
Norte, que alcançou grande sucesso. E
recentemente lançamos a Campanha nos
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meios de comunicação da AESabesp,
pedimos apoio e divulgação às demais
entidades e estipulamos os requisitos
para doação, inscrição nas bibliotecas
públicas e entrega dos livros em local prédeterminado e agendado pela AESabesp.
Jornal AESabesp: Como a senhora
define o “ato da doação”, que afinal é um
exercício de desapego para alguns?
Sonia Nogueira: Livros não são objetos
decorativos e sim plataforma e meios de
transmitir ou aprimorar conhecimento.
Os livros doados não sumirão da face da
terra a não ser que haja uma catástrofe.
Eles estarão espalhados nas bibliotecas e
em outros cantos. Então temos que
pensar que o lugar deles não é na estante
acumulando poeiras e até insetos e
roedores e, sim, nas mãos de quem tem
necessidade de ler, de estudar, de
adquirir conhecimentos para ampliar
seus horizontes e se aprimorar, criando
espaço para aumentar o seu capital
intelectual, que é uma riqueza que nunca
poderá ser tomada por ninguém.
Jornal AESabesp: E como se sente a
diretoria cultural da AESabesp ao lançar
uma Campanha com estes valores?
Sonia Nogueira: Feliz por contribuir com
o desenvolvimento de um ato nobre de
solidariedade, principalmente com
aqueles estudantes que estão iniciando
sua carreira profissional e que não tem
condições financeiras de assumir,
durante sua formação, esses custos que,
dependendo do segmento ou
especialidade profissional, são
extremamente elevados.

24º Encontro Técnico - Fenasan 2013

Solenidade de abertura reuniu expoentes do setor

Em virtude dos três dias oficiais do evento,
30 e 31 de julho e 01 de agosto, serem
reservados para sua extensa programação, a
solenidade abertura foi realizada na noite do
dia 29, com a presença de vários expoentes
do setor de saneamento ambiental, líderes
de entidades de classe, de expositores e de
associados da AESabesp, cuja maioria
integra o corpo técnico da Sabesp. A
composição da mesa do evento contou com
o presidente da AESabesp, Reynaldo
Eduardo Young Ribeiro; o diretor técnico da
AESabesp, Olavo Alberto Prates Sachs; o
presidente do CREA-SP, Francisco Kurimori;
o diretor de Tecnologia e Meio Ambiente da
Sabesp, João Paulo Tavares Papa
(representando a diretora presidente da
Sabesp, Dilma Pena) e o secretário estadual
de Saneamento e Recursos Hídricos do
Estado de São Paulo, Edson Giriboni.

Também prestigiaram a cerimônia os diretores
da Sabesp, Luiz Paulo de Almeida Neto
(Sistemas Regionais) e Paulo Massato
(Metropolitano); os assistentes executivos da
Sabesp, Dante Ragazzi Pauli e José Aurélio
Boranga; o presidente da ABES-SP (Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária) , Alceu
Bittencourt; o presidente da Sindesam
(Sindicato Nacional das Indústrias para
Saneamento Básico Ambiental), Valdir Folgozi;
o presidente da APECS (Associação Paulista de
Empresas de Consultoria e Serviços em
Saneamento e Meio Ambiente), Luiz Roberto
Gravina Pladeval; a presidente da ABEA
(Associação Brasileira das Engenheiras e
Arquitetas) , Keiko Kurimori; o vice-presidente
do SEESP (Sindicato dos Engenheiros do
Estado de São Paulo), João Carlos Gonçalves
Bibbo; o vice presidente da ABRATT
(Associação Brasileira de Tecnologia Não

Destrutiva), Hélio Rosas, o diretor da AAPS
(Associação dos Aposentados e Pensionistas
da Sabesp), Valdemar Venâncio, o diretor da
Associação Sabesp, Hélio Nazareno Padula e
demais representatividades.
A Orquestra Paulistana de Viola Caipira OPVC, regida pelo maestro Rui Torneze, deu
o tom artístico à solenidade, com uma
elogiada apresentação do Hino Nacional
Brasileiro. Trata-se de um projeto social,
desenvolvido na cidade de São Paulo, que
arregimenta trabalhadores e estudantes,
com incentivo à participação de
componentes da terceira idade. Após a
solenidade de abertura, os presentes foram
convidados a participarem de um coquetel
de abertura, oferecido pela AESabesp, onde
a Orquestra continuou a sua apresentação
com apreciadas canções regionais e
populares.

Mesas redondas discutiram temas cruciais para o setor
Na mesa “Energias alternativas e aplicações no
saneamento”, coordenada pelo diretor de
Sistema Regionais da Sabesp, Luiz Paulo de
Almeida Neto, e formada pelo deputado
federal, Arnaldo Jardim e o presidente da
Abeama (Associação Brasileira de Energia
Alternativa e Meio Ambiente), Ruberval Baldini,
foram discutidas medidas alternativas de
geração de energia e suas funcionalidades.

A mesa “Um novo desafio: profissionais
qualificados no setor de saneamento”,
coordenada pelo engenheiro da Sabesp, João
Batista Comparini, foi composta pelo professor
da USP, José Rodolfo Scarati Martins, e pelo
representante da ABES-SP, eng. Hélio Padula,
que discutiram a necessidade de capacitação
técnica dos profissionais de saneamento.

Já a mesa “Recomposição de pavimentação em
serviços de saneamento ambiental”,
coordenada pelo presidente da ABES nacional,
Dante Ragazzi Pauli, e composta pelo gerente
do setor técnico de engenharia da Sabesp,
Joaquim Marins Neto, e pela professora da
Escola de Engenharia do Mackenzie, Rita
Moura Fortes, discutiu a utilização de serviços
operacionais .

A mesa “Gestão integrada de recursos hídricos
- o uso da água”, coordenada pelo responsável
pelo Programa de Mananciais da Sabesp,
Ricardo Guilherme Araujo, foi composta pela
especialista da USP, prof. Mônica Porto e pelo
presidente do Consórcio PCJ (Bacias dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí), Francisco
Lahóz, que discutiram a renovação das
outorgas de sistemas de distribuição de águas.

“Aproveitamento energético do biogás de
estações de tratamento de esgotos” foi o tema
da mesa coordenada pelo superintendente de
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da
Sabesp, Américo Sampaio, que contou com a
apresentação do especialista e representante
da GIZ - Agência de Cooperação Alemã, Vitor
Bustani.

Na mesa “Água de reuso e sustentabilidade
hídrica”, coordenada pelo superintendente de
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da
Sabesp, Américo Sampaio e composta por
Rodolfo Costa e Silva e Pedro Mancuso
(Sabesp), pelo professor da USP, Ivanildo
Espanhol, e pelo presidente do Sindesam,
Valdir Folgosi, foi amplamente discutida a
utilização da água de reuso.

Na mesa “Plano de contingência operacional do
sistema de abastecimento de água”,
coordenada pelo superintendente da MN da
Sabesp, José Júlio Sanches, composta pelo
representante do DAEE, Giuliano Deliberador e
os profissionais técnicos da Sabesp, Alexandre
Tassoni e José Francisco Proença, foram
levantadas as necessidades e manutenção
para um eficiente abastecimento de água.

“A participação da sociedade civil na promoção
do saneamento ambiental” foi a mesa
coordenada pela advogada, Vanessa Hasson,
com a participação do diretor regional da
Abong- SP (Associação Brasileira de
Oraganizações Não Governamentais) , Marcos
José Pereira da Silva, e do secretário executivo
da ABAS (Associação Brasileira de Águas
Subterrâneas), Everton de Oliveira.
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Realização do “V Encontro de Fornecedores da Sabesp”

Pela segunda vez consecutiva, foi promovido no mesmo local do Encontro Técnico AESabesp, o “Encontro de Fornecedores da Sabesp”.
Essa quinta edição desse evento lotou o 2º andar do Pavilhão Azul do Expo Center Norte, com vários representantes das empresas do setor,
cuja expressiva maioria também era formada por expositores da Fenasan.
A mesa de abertura dos trabalhos foi composta pela diretora presidente da Sabesp, Dilma Seli Pena; pelo diretor de Tecnologia,
Empreendimentos e Meio Ambiente da Sabesp, João Paulo Tavares Papa; pelo diretor de Gestão Corporativa da Sabesp, Manuelito Pereira
Magalhães Junior; pelo diretor de Sistemas Regionais, Luiz Paulo de Almeida Neto; pelo diretor Metropolitano, Paulo Massato Yoshimoto, e
pelo superintendente de Captação de Recursos e Relacionamento com Fornecedores, Mário Sampaio, representando a diretoria financeira da
Companhia.
Antes de dar início às atividades do dia, a diretora presidente ressaltou a satisfação em participar de um dos eventos mais relevantes do
calendário do saneamento, referindo-se à Fenasan e parabenizou a equipe da AESabesp por essa realização. Na sequência, apresentou os
atuais dados referentes à universalização do saneamento no estado de São Paulo, no ano de 2012, com destaque para as 47 cidades que já
alcançaram essa condição e os demais municípios prestes a alcançá-la.
“A obtenção destas conquistas resulta do trabalho contínuo e do alto nível de comprometimento técnico dos profissionais da Companhia
juntamente com o empenho de seus fornecedores ao disponibilizar equipamentos com alto nível de funcionamento e tecnologia avançada”,
afirmou a presidente da Sabesp, que ainda ressaltou que a Companhia se atualizou na área operacional e criou novas metodologias de
trabalho com relação à gestão de investimento e governança responsável, tornando-se uma multiplicadora de conhecimento tecnológico.
Em seguida, o superintendente de Captação de Recursos e Relacionamento com Fornecedores, Mário Sampaio, apresentou o histórico da
Sabesp e sua atual situação como empresa de economia mista.
Após a solenidade de abertura e considerações realizadas pela mesa e pelo público, esse fórum foi distribuído em diferentes salas auditórios,
cada qual coordenada por uma diretoria da empresa.

Auditórios lotados para a palestra de
Oscar Schmidt

Poder feminino na Palestra de
Rogério Martins

Os expositores estavam satisfeitos com o
alcance da Feira, inclusive no volume de
contatos gerados em seus três dias de
realização e com o alto nível técnico dos
participantes.
Diretor da T em visita à Feira

A exemplo do que ocorre em todos os anos
nesse evento, que traz os maiores
palestrantes do País para o seu público, no
final da tarde de 30 de julho, os auditórios
do Congresso foram todos abertos, para
formar um espaço magno para comportar o
grande público da palestra aberta de
encerramento do primeiro dia do Congresso,
denominada “Obstinação”, ministrada, com
muita propriedade, pelo atleta
mundialmente consagrado Oscar Schmidt.
O local ficou completamente lotado.
Com uma apresentação vibrante que
caracteriza sua personalidade, Oscar
abordou suas conquistas e mostrou
cenários de sua trajetória no esporte, para
exemplificar valores de vida pautados em
ações, como: Visão, Decisão, Obstinação e
Paixão. O ponto alto foi a exibição de um
vídeo do jogo histórico entre o Brasil e os
EUA, no qual a seleção brasileira reverteu
um placar com 20 pontos de diferença e
ganhou o título de campeão panamericano.
Ao encerrar sua palestra, Oscar abordou a
preocupação presente com o seu quadro de
saúde, em referência ao seu tratamento de
um tumor no cérebro. Com bastante
segurança abordou sua atual condição física
e psicológica, o apoio familiar, a emoção de
ter sido abençoado pelo papa Francisco e
com o seu carisma, literalmente, encantou o
público presente, que longamente o
aplaudiu em pé.

A palestra de encerramento do segundo dia do
Congresso, em 31 de julho, foi realizada pelo
especialista em RH, Rogério Martins, que
abordou o tema “O Poder Feminino”. Na
oportunidade, discorreu sobre a importância
que as instituições e o mercado estão dando às
características femininas, para os profissionais
de ambos os sexos, no ambiente profissional,
como facilidade de relacionamento, senso de
equipe, uso de motivação ao invés de emissão
de ordens, entre outras.
Martins também propôs várias dinâmicas
interativas com a platéia, sempre com o foco na
“celebração” de cada momento. A descontração
foi a tônica dessa palestra, que sugeriu uma
postura humana e bem humorada, em meio a
tantas atribuições sérias das vidas dos nossos
Congressistas.

O diretor de Tecnologia, Empreendimentos e
Meio Ambiente da Sabesp, João Paulo
Tavares Papa, acompanhado pelo presidente
da AESabesp, Reynaldo Young, percorreu os
corredores da Fenasan e afirmou estar
surpreendido com o seu tamanho e o
grande volume de visitação.
Premiações do estande AESabesp

Aprovação dos expositores

No estande da AESabesp foram iniciadas
várias ações voltadas aos associados e
participantes da Feira, que resultou na
entrega de vários prêmios, como tablets,
livros e bicicleta.
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Diretoria de Marketing
Diretor: Paulo Ivan Morelli (PIM)

Campanha “Indicação Premiada” trouxe 136 novos sócios
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e hoje reside em Itu-SP, de onde veio
acompanhada pelo seu marido Lair Santalucia
Campos (foto à direita da página), especialmente
para receber o prêmio e rever os amigos.
Todos comemoraram esta nova era de boas
vindas aos novos participantes da Gestão 20132015 da AESabesp, com muita animação.
Conheça os sócios recém-chegados na AESabesp:
Adão Ferreira Chaves, Admir Lazaro Brondolise,
Adriano Aparecido Vicente, Adriano Luis
Ramponi, Adriano Henrique Carrijo, Advan
Pereira de Alencar, Aires Gomes Sabino,
Alexandre da Costa, Alinar Silva Lima, Amos
Luciano Carneiro, Anderson Aparecido Barbosa,
André Fernando da Silva, André Luis Ayres Dias,
Andre Luis Sotero Salustiano Martim, Angelo
Figueiredo, Antonio Aparecido de Oliveira,
Antonio Carlos Penha, Antonio Carlos Teixeira,
Aristides Abrantes Simões Neto, Arthur
Alexandre Neto, Ativa Agro Ambiental (Jurídico),
Benedita Aparecida Gorete Ferreira Alves, Bruno
Sales Bitencourt Costa, Carlos Cesar Moaris
Vasconcelos, Carlos Eduardo Alves dos Santos,
Caroline Pereira Carvalho, Celso Luiz Ramos
Araujo, Claudio Rodrigues Alves, Cristina Maria
Matsuyama, Dalton Shinji Ogasawara, Daniela
Rosetti, Dcomp Soluções (Jurídico), Denilson
Ferreira Campos, Dionisio Sant' Ana Pereira,
Durval Fernandes Junior, Edmilson Barbosa do
Prado, Eduardo Conrado Duque, Eduardo Dias
Melo, Eduardo Lucas Fares Garcia, Ednaldo
Carvalho Sandim, Edson Macedo de Souza, Elcio
Chiodi , Eduardo da Silva Santos, Eliana Guarda,
Erica de Oliveira Souza, Fabricio Felix dos Santos,
Felipe Noboru Matsuda Kondo, Fernando Roberto
Cavalcante, Fernando Uvara Anastacio, Fernco do
Brasil (Juridico), Francisco Graciano Silva Jr.,
Francisco Nicomendes Batista Neto, Gaiatec do
Brasil (Jurídico), Gilberto Belarmino da Silva,
Gilberto Mathias Baptista, Gisele Machado Mota,
H2 Life Brasil (Jurídico), Hernandez de Almeida
Ferreira Cruvinel, Hirouuki Ito, Ivan Ferreira
Freire, Jairo Carrera Filho, Isabel Aparecida
Amato, Jaqueline Aparecida da Rocha, Jean
Mineiro Ribeiro , Jedaías Honorato Souto, José
Evento

Toda a equipe de diretores, coordenadores e
funcionários da AESabesp comemorou os
resultados da Campanha “Indicação Premiada
2013”, promovida pela sua diretoria de
marketing, liderada por Paulo Ivan Morelli
(PIM), que agradece o empenho dos
colaboradores e dá boas vindas aos 136 novos
sócios da entidade.
Para celebrar o resultado favorável, os novos
sócios foram brindados, em evento realizado
na noite do dia 27 de agosto, com uma
inscrição no Encontro Técnico AESabesp, um
kit churrasco (homens) ou um kit maquiagem
(mulheres) e concorreram ao sorteio de um
Tablet, cuja ganhadora foi Caroline Pereira
Carvalho, indicada por Claudio Fusuma. Doze
sócios que indicaram 06 ou mais novos nomes
durante essa Campanha também foram
contemplados com um tablet, 9 sócios que
indicaram de 3 a 5 novos nomes e da mesma
forma ganharam um tablet. Já um sócio que
indicou 2 nomes e os 24 sócios que indicaram
um nome ganharam, a exemplo dos recém
chegados, kits churrasco ou kits maquiagens.
A AESabesp ainda fez uma deferência
especial entre os grandes indicadores com 6 ou
mais novos nomes, com um sorteio de 1
passagem aérea com acompanhante + hotel
para o Chile, contemplando Walber Nagot,
como o ganhador oficial, e Sidney Morgado da
Costa, como suplente. Os demais concorrentes
foram Alberto Y. Hirata, Antonio Ramos
Batagliotti, Aristides Abrantes Simões Neto,
Carlos Alberto Miranda Silva, Eduardo
Bronzatti Morelli, Jorge Lemos Correia, Nelson
Cesar Menetti, Plinio dos Santos e Rodrigo
Mendonça. O gerente de marketing da
AESabesp, Paulo Oliveira, abdicou de
participar do sorteio, embora tenha alcançado
o alto índice de 7 indicações.
Também foi entregue um tablet para a
sorteada que curtiu a página da AESabesp no
Facebook, Maria Luiza Uchoa Campos, entre
os 672 internautas que participaram desta
ação. Ela é advogada aposentada pela Sabesp

Antonio Simões, José Carlos Mendes Fragoso,
José Carlos Prado Meneghello, Jose Roberto
Fumach, José Vesari Filho, Josué Paulo
Manfredo, Josenilton Andrade da Silva, Julio
Cesar Alves da Silva, Julio Cesar Faustino
Silveira, Karina Roberta de Lima, Linecker
Kurebayashi Pimentel, Luiz Benedito De
Castro Telles, Luiz Carlos de Freitas, Luiz
Carlos Pereira Lopes, Luiz Roberto Gravina
Pladevall, Luis Simis, Maicon Cesar da Costa
Oliveira , Marcel Anthonio Henrique Micheloni
Silva, Marcelo Gomes, Marcelo Rodrigues da
Silva, Márcio Leandro Lins Soares, Marco
Antonio de Oliveira, Marcos Alexandre
Uyehara, Maria Aparecida de Oliveira, Maria
Lucia da Silva Andrade, Maria Lucia
Magalhães, Maria Salete Dulcinoti Prado,
Mariana Xavier Munhoz, Marisa Almeida Paula
Ferreira, Mauricio da Silva Rosario, Mauro
Ignacio, Michel Pierre Debrit, Milton Gonçalves
do Nascimento, Milton Gonçalves Ferreira,
Neiton Santos Fernandes, Nelson de Campos
Lima, Nelson Zene Junior, Osvair Cecilio de
Souza, Paulo Cesar Beli,Paulo Cesar da Silva
Gaspar, Paulo Cesar Freitas de Oliveira, Paulo
Marcos Bueno da Silva, Paola Pedron, Pedro
Rogério de Almeida Veiga, Rafael Gonçalves
Assumpção, Renan Sergio Moreira, Roberto
Graciliano dos Santos, Roberto Silva, Rodrigo
Chimenti Cabral, Ronaldo Câmara Pinheiro,
Sandreli Droppa Leta, Serdan Com.Serv.
Mecânicos e Emp. Imob. Ltda. (Jurídico),
Setuko Mércia Koto Viana, Sidney Inácio de
Almeida, Sidney Morelato, Silvia Renata Rosa,
Silvio Rogerio Franco Caraça, Tatiane Cristina
Neves Siqueira, Tulza Barros de Gois
Cavalcanti, Ulisses Alberto Moreira,Valério
Messias da Silva, Vera Lucia Rotger Aranha
Gazal, Viktor Boyadjian Pereira, Vitor Shoji
Minami, William Hippolito Pessini, Wellington
Ricardo Soares dos Santos de Oliveira, Rosana
Aparecida Dalla Piazza, Wagner Monteiro
Campos, Wesley Leite da Silva e Wilson
Gabriel da Silva Junior.

Diretoria de Esportes
Diretor: Evandro Nunes de Oliveira

AESabesp terá equipe na XIX Maratona Internacional de São Paulo

A AESabesp, por meio de sua Diretoria de Esportes, quer marcar
presença na famosa prova de rua “XIX Maratona Internacional de São
Paulo Maratona 42k, Corrida 25k, Corrida 10K, Caminhada 3 k”,
marcada para o dia 06 de outubro de 2013, em São Paulo SP.”. Para
formar uma boa equipe, sorteou 10 inscrições gratuitas para participação
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na modalidade de corrida 10 k. Os contemplados foram: Anderson
Cleiton Barbosa, André Regys Silva Romão, Douglas Rodrigues da
Silva, João Elio de Oliveira Filho, Luciano dos Santos Araujo, Marcel
Anthonio Henrique Micheloni Silva, Marcia de Araujo Barbosa
Nunes, Monica Fernandes Di Mase, Plinio Montoro Filho e Valéria
Moia Monte Alegre Angeli.
A largada e chegada ocorrerão na Avenida Pedro Álvares Cabral Ibirapuera - “Monumento Obelisco Mausoléu ao Soldado
Constitucionalista da Revolução de 1932 e Monumento ao Arquiteto
Ramos de Azevedo”, conforme percursos detalhados e divulgados no
site oficial do evento.
Com essa ação, a AESabesp, por meio de sua Diretoria de Esportes,
visa incentivar os associados à prática esportiva e o bem estar.
Também parabeniza os contemplados e deseja uma boa corrida aos
associados que participarão da modalidade. Para aqueles que
quiserem registrar a participação no evento, podem encaminhar as
fotos para o e-mail diretoriadeesportes@aesabesp.org.br e
divulgaremos no site e nos próximos boletins.

Diretoria de Polos
Diretor: Antonio Carlos Gianotti

Inauguração da Sede do Polo AESabesp de Franca

Em 05 de julho foi realizada a inauguração da sede do Polo Franca da
AESabesp, que é o primeiro Polo da entidade a ter uma sede própria. Essa
unidade está situada em um espaço dentro da Associação dos Funcionários
da Sabesp, um grande ponto de lazer de qualidade, frequentado pelos
sabespianos e demais moradores da região.
O evento, que teve como anfitriã a coordenadora do Polo Franca, eng. Mizue
Terada, contou com as presenças de vários associados, Gerentes da RG e do
Presidente da AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro; do 1º Diretor Tesoureiro
Walter Orsatti; do Diretor de Polos, Antonio Carlos Gianotti; dos Conselheiros
Fiscais Helieder Rosa Zanelli e Gilberto Margarido Bonifácio; além do

presidente da Associação Sabesp, Pérsio Faulim de Menezes, do diretor
regional da Associação Sabesp na UN Pardo e Grande, Denilson Assaid Ruys
e do diretor do departamento da Associação Sabesp de Franca, Cláudio
Antonio Borges.
A formação desse importante Polo está constituída pela coordenadora Mizue
Terada, pelo vice coordernador Alex H. Veronez, e ainda com o apoio
logístico de Fernando Colombo , Gilson Marcos R.Reis, Marcos M.Cason,
José Márcio, Fabrício R.Tasso e Welton A.Cintra. Após a cerimônia de
inauguração foi realizado um agradável churrasco de confraternização que
contou com o show musical do cantor e associado Everton Veríssimo.

Diretoria Técnica
Diretor: Olavo Alberto Prates Sachs

Nagatani vence o Concurso “AESabesp leva você à WATEC, em Israel”
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O associado Tarcísio Luís Nagatani, da Unidade
MAG da Sabesp Departamento de Planejamento,
Gestão e Operação da Produção, foi o vencedor do
concurso “AESabesp leva você à WATEC 2013”.
Trata-se de uma conferência internacional sobre
tecnologia de água e controle ambiental, a ser
realizada em Tel Aviv, Israel, entre os dias 22 a 24
de outubro.

Diretoa:SnMNgulv

Evento

Evento

A principal prerrogativa para concorrer nesse
concurso, era a do participante escrever um texto de
quatro parágrafos sobre a importância da AESabesp
na sua vida. Concorreram 30 inscritos e 26 redações
finais em uma disputa acirrada.
Para o diretor técnico da AESabesp, Olavo Alberto
Prates Sachs “fazer parte da comissão de avaliação
desse concurso, junto com a diretoria de projetos
socioambiental e a diretoria social/vice-presidência,
foi uma atividade das mais gratificantes, uma vez
que foram enviadas verdadeiras declarações de amor
à profissão, ao saneamento ambiental, à Sabesp, à
AESabesp e principalmente à vida. Assim como foi
agradável trabalhar nesta nossa missão foi ao mesmo
tempo muito difícil escolher um único associado para
participar da WATEC Israel 2013, onde junto com
técnicos israelenses e de outras nações, teremos a
oportunidade de conviver com uma vitrine com as
mais avançadas tecnologias e soluções do mundo
todo”.

Dessa forma, ele agradece os 26 autores dos
textos finais do concurso, que ainda receberão
um brinde pela sua importante colaboração. São
eles: Aldo Roberto Silva Diniz, Alisson Gomes de
Moraes, Anderson William Furdiani, André Luiz
Andrade das Neves, Antonio Carlos Mansoldo,
Antonio Mendes Baptista Neto, Augusto Cesar
Marques Leme , Eliana Boa Ventura, Fabiana
Rorato de Lacerda Prado , Eduardo Bronzatti
Morelli, Iara Regina Soares Chao , José do Carmo
de Souza Júnior, Katia Maria Milani Menezes,
Levi Bacarin, Luciano Reami, Mario Kazuo Sato ,
Mariza Guimarães Prota , Nagip César Abrahão,
Paulo Cesar Francisco, Sebastião Caetano F.
Lima , Roberto Antonio de Lima, Sérgio Eduardo
Nadur, Silene Cristina Baptistelli , Silvia Regina
A. Pimentel, Sirley Olimpio Di Michele e o
escolhido Tarcisio Luis Nagatani, cujo texto
campeão, descrevemos abaixo:

O privilégio de ser um associado AESabesp
Não há como separar a história da AESabesp, da história da Sabesp e do saneamento no estado de São Paulo e no Brasil. Por isso, muito me orgulha ser
um associado AESabesp; ter o privilégio de estar ao lado dos profissionais desbravadores e responsáveis pela concepção e implantação de quase toda a
infraestrutura de saneamento existente em nosso estado. Ser um profissional associado à AESAbesp é ter acesso e compartilhar o vasto conhecimento
adquirido por gerações de grandes profissionais e vivenciar os fatos que farão parte da nova história do saneamento, nos anos que virão...
Ser um profissional associado à AESabesp é fazer parte de um grupo de profissionais diferenciados, que procuram fazer do seu dom e profissão, a
construção de um mundo melhor, onde o respeito às pessoas e o respeito à vida, deve ser item primordial.
Ser um profissional associado à AESabesp é fazer parte do grupo do “bem”, é poder conviver e desfrutar dos momentos familiares, muito “bem”
acompanhados, se envolver nas discussões sobre o futuro do saneamento,muito “bem” embasado, e por fim, é sentir-se “bem” realizado!

Diretoria de Projetos Socioambientais
Diretora: Maria Aparecida Silva de Paula

Ações da DPS na Fenasan 2013
Pelo quarto ano consecutivo, a Diretoria de Projetos Socioambientais desenvolveu ações voltadas à educação ambiental, visando a conscientização
e sensibilização da sociedade, por meio do seu Projeto Ecoeventus, durante os três dias do 24º Encontro Técnico- Fenasan 2013, além de reiniciar o
cadastramento de especialistas e projetos para aumentar e atualizar a sua “Carteira de Especialista e Projetos”.
Neste ano, foi ampliada a quantidade de
estagiários de 09 para 12 participantes, dando
oportunidades para que eles se desenvolvam
profissionalmente. Outra ação inovadora muito
bem avaliada pelos participantes da Feira foi a
inclusão de profissionais com “deficiência
intelectual”, que embora recebam esta
qualificação foram muito eficientes em seus locais
de trabalho.
O estímulo feito aos visitantes, no sentido de
utilizarem transportes alternativos (metrô, serviço
de vans oferecido pela AESabesp, bicicleta, entre
outros) ao invés de automóveis e assim promover

uma mudança de hábitos antipoluentes, foi bastante
intensificado. Na própria Feira, foi aplicado um
questionário de pesquisa de transporte, do qual cerca
de 10% do público presente participou de forma
espontânea. No último dia do evento, foi feito um
sorteio de uma bicicleta entre os participantes que
responderam o questionário, que contemplou os
ganhadores Gleiciele de Souza Nunes e Eduardo
Bronzatti Morelli.
A AESabesp contou com a parceria da Cooperativa
Filadelphia para efetuar a gestão dos resíduos sólidos
do evento, com a separação e destinação ambiental
de aproximadamente uma tonelada e meia de
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resíduos, que foi reaproveitado e convertido em
renda familiar.

24º Encontro Técnico Fenasan 2013
Encerramento com entrega do troféu AESabesp aos melhores de 2013
O encerramento do Congresso Técnico foi um dos momentos mais esperados de todo evento, no qual o Diretor Técnico, Olavo Alberto Prates
Sachs, apresentou os índices de excelência alcançados neste ano (dispostos na 1ª página desta edição). Na sequência, a Diretora de Projetos
Socioambientais da AESabesp, Maria Aparecida Silva de Paula, anunciou que a AESabesp lançará, em 2014, o prêmio Jovem Profissional,
destinado aos técnicos com até 30 anos. A solenidade também foi prestigiada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, representada pelo
Ten.Cel. Edson Teixeira da Costa, pelo Cap. Carlos Henrique Former e pelo Major Luiz César Freire, que, em nome da corporação, elogiou a
realização.Concluindo a cerimônia, o presidente da AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro, fez um agradecimento a todos que participaram da
edição de 2013 e da própria história desse evento que em 2014 completará 25 anos. Sua realização já está marcada para o período de 30 de
julho a 01 de agosto de 2014, no mesmo Pavilhão Azul do Expo Center Norte. E depois foi a hora de maior expectativa entre os expositores: a
da entrega do troféu AESabesp aos melhores de 2013, nas seguintes categorias:

Melhor Estande
(Escolhidos sob os critérios de ações sustentáveis durante a Feira)
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Inovação Tecnológica

Helibombas

Schwing Equipamentos

Cássio Lima

Sulzer

Atendimento ao Cliente

Bombas Leão

Categorias Especiais
Destaque AESabesp - Encontro Técnico

Destaque “Destaque AESabesp Fenasan 2013”

Comissão do Prêmio AESabesp 2013

A UN Leste da Sabesp foi a que apresentou o
maior número de trabalhos técnicos no
Encontro Técnico. A entrega do Troféu foi
feita pela diretora cultural da AESabesp,
Sonia Maria Nogueira e Silva, ao eng. Nivaldo
Rodrigues da Costa Jr., do Departamento de
Engenharia da UN Leste, que representou o
superintendente da ML, Márcio de Oliveira.

A premiação máxima da Fenasan 2013 foi para
a Higra Industrial, empresa nacional fabricante
de bombas anfíbias e aeradores submersos,
localizada em São Leopoldo - RS, por apresentar
excelência em todos os critérios da premiação:
melhor estande, com foco em ações sustentáveis,
inovação tecnológica e atendimento a cliente. A
comemoração da equipe foi geral.

Sob a condução da diretoria de Projetos
Socioambientais, liderada pela química Maria
Aparecida Silva de Paula, a comissão de
avaliação de 2013 foi composta por
especialistas em tecnologias e em meio
ambiente, que utilizou padrões de avaliação,
voltados às práticas sustentáveis, de acordo
com o porte das empresas.

