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25º Encontro Técnico
Fenasan 2014

Um público de 19.000 pessoas, exposição de 248 estandes, apresentação de 80 palestras,
8 mesas redondas e 3 minicursos, marcaram os 25 anos do maior
evento do setor na América Latina. Pág. 7 a 13

Visita à Reserva
do Cantareira

Técnicos da AESabesp realizaram
uma visita ao Sistema Cantareira
para ver de perto o funcionamento
operacional da chamada Reserva
Técnica. Pág. 3

Encontro
Estadual de Lins

Lideranças municipais de Lins
e do setor marcaram presença
em mais um promissor evento
regional promovido pela
AESabesp. Pág. 6

Jantar Dançante
da AESabesp

Sempre animado por associados
e convidados, o Jantar Dançante
da AESabesp 2014 superou suas
expectativas de público e de
aprovação. Pág. 4 e 5
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EDITORIAL
Prezados amigos e amigas,
É com muita satisfação que trazemos nesta edição de nosso jornal os principais
acontecimentos que marcaram o 25º Encontro Técnico e a Fenasan 2014, fazendo justiça
à comemoração de seus 25 anos de existência e comprovando, neste ano de Jubileu e
Prata, o quanto é importante estarmos unidos em torno de uma causa essencial para a
sociedade brasileira.
Com público recorde, o evento técnico-mercadológico mais importante da América
Latina em saneamento ambiental trouxe profissionais de todos os estados brasileiros
que, somados aos vindos de diversos países, consagrou essa realização como o grande
celeiro do conhecimento e do desenvolvimento tecnológico do setor. A AESabesp, nesse momento em que
os recursos hídricos brasileiros são debatidos calorosamente por toda a sociedade, sente-se honrada em ser
promotora de um evento com tamanha envergadura e responsabilidade.
Também é fundamental destacar a apresentação de muitos trabalhos técnicos inéditos no congresso, além de
produtos com tecnologia de ponta e serviços técnicos de primeira linha que foram apresentados por nossos
expositores, gerando uma grande expectativa para a próxima edição, em 2015, que ocorrerá no Pavilhão
Vermelho do Expo Center Norte.
Além desse evento nossos associados também encontrarão, nesta edição, registros de nosso tradicional Jantar
Dançante, do Encontro Técnico de Saneamento Ambiental, realizado no município de Lins, da visita técnica
ao chamado “volume morto” do Sistema Cantareira, lançamento de novas publicações técnicas em conjunto
com a Fundação Saneamento e Energia e outros assuntos que despertarão seu interesse para, cada vez mais,
participar dos nossos propósitos como entidade representativa dos funcionários da Sabesp.
Um grande abraço e boa leitura !
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro | Presidente da AESabesp

Dante assume
o segundo mandato na
presidência da ABES
nacional
O associado e colaborador da AESabesp e assistente executivo da Presidência da Sabesp, eng. Dante Ragazzi
Pauli, foi reeleito, em junho, e assumiu, em 07 de agosto, em Brasília, a
presidência da ABES nacional, função
pela qual responde desde 2012. Anteriormente, em 2009, também foi presidente da ABES-SP.
Em seu discurso, o presidente falou
dos desafios que os próximos dois
anos reservam: “precisamos ressaltar
a importância do fortalecimento da
base, envolvendo municípios, estados e Governo
Federal e colaborar cada
vez mais para
o desenvolvimento do saneamento no
país”.
Na solenidade, estiveram presentes
diversas personalidades da engenharia nacional, como o presidente do
Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), José Tadeu da
Silva, representantes das seções estaduais da ABES, associações parceiras,
como APECS, Assemae e a AESabesp,
representada pelo seu presidente
Reynaldo Young Ribeiro.

CANAL ABERTO

Premiação das“Empresas
de Saneamento do Ano”
No dia 4 de
junho, a Revista “Saneamento Ambiental”
realizou, em
São Paulo-SP,
a premiação
das “Empresas
de Saneamento do Ano”.
As eleitas foram: Embasa - Empresa Baiana de Águas
e Saneamento (categoria estadual), representada
pelo seu presidente, Abelardo de Oliveira Filho.
Cesama - Companhia de Saneamento Municipal
de Juiz de Fora (categoria municipal), representada
pelo seu presidente, André Borges de Souza. GS Inima - (categoria controle privado), representada pelo
seu presidente nacional Paulo Roberto de Oliveira,
que opera em parceria com a Sabesp, sob a administração de Eliane Rodrigues de Almeida Aflório, a
Estação de Tratamento de Esgoto da cidade de Mogi
Mirim – SP.
Entre os pronunciamentos, ganhou destaque o apelo do presidente da Embasa, Abelardo de Oliveira
Filho, para se formar um “Fundo Nacional para a
Universalização do Saneamento”, por considerar que em
várias regiões brasileiras tem cidades muito carentes e
que o saneamento ainda precisa ser reconhecido como
setor de infraestrutura e de investimentos para atender minimamente a sustentabilidade dos municípios
mais pobres.
O presidente da AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro,
prestigiou a outorga e se solidarizou com esta proposta.

ACONTECE

Visita à operação da Reserva Técnica no Sistema Cantareira

Um grupo de Diretores e Conselheiros da AESabesp, formado pelo
presidente Reynaldo Young Ribeiro;
diretores Olavo Prates Sachs (técnico), Sonia Nogueira e Silva (cultural) e Walter Orsatti (financeiro);
coordenadores Rodrigo Pereira de
Mendonça (Polos da RMSP) e Aurelindo Rosa Santos (RMSP Oeste),
realizou, em 27 de junho, uma visita técnica ao Sistema Cantareira
para conhecer mais detalhes sobre o
funcionamento operacional da chamada Reserva Técnica, em operação
desde maio de 2014.
A visita teve início na Barragem Atibainha, onde várias adequações funcionais foram realizadas, tais como:
construções de barriletes para tubulações e canais para ampliação da

vazão e a instalação de 14 bombas
flutuantes - acopladas à tubulações
flexíveis- que extrairão água da Reserva Técnica para permitir uma vazão de até 22.000 litros/s.
Estas instalações emergenciais, que
buscam água abaixo da linha de
captação do sistema, foram integralmente concebidas e implantadas pelas equipes técnicas das áreas de Produção (MA); Empreendimentos da
Metropolitana (ME) e Manutenção
Estratégica (MM) da Sabesp e estão
evitando o desabastecimento durante este período de estiagem.
O grupo esteve acompanhado naquele local pelo encarregado Marcos
Geraldo Gomes, responsável pela
manutenção do Sistema Atibainha,
que destacou a questão da boa qualidade dos recursos hídricos do local
(uma das grandes preocupações dos
consumidores paulistanos) em todas
as etapas deste sistema, informando também que em relação ao tema
quantidade existe ainda uma real
incerteza quanto ao abastecimento.
Esta garantia só viria plenamente com
o aumento da afluência de matéria
prima: a chuva.

antes já instaladas, alimentadas por
potentes geradores de energia.
Destacou o eng. Nilo que todos os
equipamentos eletromecânicos e
de bombeamento utilizados são
100% nacionais, o que veio a ampliar a rapidez da obra, bem como
a confiabilidade operacional em
relação ao funcionamento e manutenção dos mesmos.
Na avaliação dos técnicos presentes todas as possibilidades possíveis são importantes para o Sistema Cantareira atender a RMSP e
ainda complementar a contribuição hídrica para a bacia do PCJ,
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dadas as incertezas climáticas em relação à continuidade deste período
de seca.
Finalmente, o presidente da AESabesp, eng. Reynaldo Young
agradeceu à Diretoria Metropolitana da Sabesp por esta oportunidade, que é fundamental para
ampliar a conscientização dos
associados para a economia de água,
bem como destacou a competência
técnica dos engenheiros da empresa
que mais uma vez se superaram na
busca de novas tecnologias e de soluções alternativas de abastecimento considerando a otimização dos
recursos hídricos disponíveis.

Em seguida o grupo, dessa vez acompanhado pelo eng. Nilo Cruz, coordenador dessas obras emergenciais,
deslocou-se até o Reservatório Jaguari/ Jacareí, cujo vertedor de saída da
água está ligado ao chamado Túnel 7,
conduto que encaminha o fluxo de
água, por gravidade, às demais represas do Sistema. Nesse local, também
estão sendo executadas adequações
técnicas para aumentar a capacidade
de transporte da água, com abertura
de canais e rebaixamentos de níveis
de passagem da água, otimizando o
funcionamento das 12 bombas flutu-

JUNHO, JULHO E AGOSTO 2014

JANTAR DANÇANTE
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Jantar Dançante da AESabesp 2014 superou as expectativas

Com a presença maciça de associados e convidados, o Jantar
Dançante da AESabesp 2014, foi
realizado na noite de 06 de junho,
no Buffet Colonial. A edição deste
ano superou as expectativas, que
já eram bem favoráveis, pois em
duas semanas antes do evento, os
ingressos já tinham sido esgotados.
E o melhor é que o público presente confirmava que essa tradicional e
esperada festa estava ainda melhor
do que nos anos anteriores.
Essa realização da diretoria social, liderada pela eng. Viviana Marli Aquino Borges contou com a presença e
o apoio dos diretores e conselheiros
gestão 2013-2015, presidida pelo
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eng. Reynaldo Young Ribeiro. Também ganharam destaque as presenças
dos presidentes de gestões anteriores
da entidade: Ivan Norberto Borghi
(1987 – 1989), Plínio Montoro Filho
(1989 – 1991), Eliana Kitahara (2003
– 2005) e Walter Antonio Orsatti
(2005 – 2007).
Entre as personalidades do setor de
saneamento, o Jantar foi prestigiado
com as ilustres presenças do secretário da Secretaria de Saneamento de
Recursos Hídricos do Estado de São
Paulo, Mauro Arce, e do secretário
adjunto da SSRH, Márcio Rea, além
de Dante Ragazzi Pauli (presidente da
ABES Nacional), Alceu Bittencourt
(presidente da ABES São Paulo),

Roberto Pladeval Gravina (presidente da APECS), Pérsio Faulim de
Menezes (presidente da Associação
Sabesp), Francisca Adalgisa da Silva
(presidente da APU), José Augusto
Darcie (diretor da CECRES), Sylvio
Leifert (superintendente de Empreendimentos da Sabesp), Edison
Airoldi (superintendente de Planejamento da Sabesp), Roberval Tavares
(superintendente da Metropolitana
Sul da Sabesp), Plínio Montoro (assistente executivo da Diretoria de Projetos Regionais da Sabesp/ R) e Wady
Roberto Bon (assistente da Diretoria
de Tecnologia, Empreendimentos e
Meio Ambiente da Sabesp/ T).
Também participaram dessa noite os atuais diretores da AESabesp:
Antonio Carlos Gianotti, Evandro
Nunes de Oliveira, João Augusto

Poeta, Maria Aparecida Silva de
Paula, Nelson Cesar Menetti, Olavo
Prates Sachs, Sonia Maria Nogueira
e Silva e Walter Orsatti; os coordenadores Ivan Borghi, Luciomar
Werneck e Márcia Nunes; além
dos conselheiros Carlos Alberto de
Carvalho, Carlos Augusto Pleul,
Gilberto Margarido, Helieder Rosa
Zanelli, Iara Regina Soares Chao e
Nelson Luiz Stabile.
O evento teve início às 20h30,
com um saboroso coquetel de entrada, seguido por um refinado
jantar, com bebidas incluídas. Assim que foi aberta, a pista de dança ficou constantemente lotada,
embalada pelo som eletrizante da
banda “São Paulo Show”, muito
bem conceituada pelo repertório
e performance.

JA
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JANTAR DANÇANTE
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Outro ponto alto da noite foi o esperado sorteio de brindes, conduzido pelo presidente Reynaldo e pela diretora Viviana. Primeiramente foi sorteada uma Adega
Climatizada, oferecida pela empresa Agenda 4, representada pelo seu diretor,
Paulo Oliveira. O associado contemplado foi o conhecido ex-diretor e atuante
da AESabesp, Nizar Qbar

Na sequência foi a vez do sorteio de um Tablet Galaxy Samsung, oferecido pela
empresa Benny Tours, representada pela sua diretora, Assunciona Bennytes, contemplando o associado, Carlos Canechio

Outro valioso prêmio, uma TV Samsung Led , foi oferecido pela Clínica Odontológica
Nipo Mineira, representada pelo seu diretor Hiroshi Kanashiro, que contemplou o
associado Plinio Alvarenga

Já uma valiosa TV LG Led 42” foi oferecida pela CECRES, representada pelo seu diretor financeiro José Augusto Darcie, que contemplou a associada, Patrícia Taliberti

Então, se deu o momento mais aguardado do jantar: o sorteio de uma viagem a Buenos
Aires, oferecida pela AESabesp, com direito a acompanhante, que contemplou o nome
da nossa coordenadora de Inovações Tecnológicas, Márcia Barbosa Nunes

Ao final dessa charmosa noite, todos os participantes ainda foram brindados,
pela AESabesp, com uma manta estilizada e um saboroso café para rebater o
friozinho da madrugada

JUNHO, JULHO E AGOSTO 2014

ENCONTRO LINS
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Encontro Técnico Estadual de Saneamento Ambiental de Lins
Colaboração de Raquel Braganholi (texto), Luiz Narimatsu e Saladino Cardoso (fotos)

Nos dias 10 e 11 de junho, foi realizado o XIV Encontro Técnico Estadual
de Saneamento Ambiental de Lins,
promovido pela AESabesp - Polo
Lins, que reuniu vários expoentes do
setor, autoridades da esfera pública
municipal e cerca de 1.500 pessoas
na arena do “Blue Tree Park”, durante
os dois dias, com palestras técnicas
nas áreas de inovações tecnológicas
e meio ambiente e a exposição de 26
estandes voltados à exposição de novas tecnologias para o setor.

Lins); Francisco Yutaka Kurimori,
presidente do CREA-SP; Pérsio Faulim de Menezes, presidente da Associação Sabesp e diretor da Mútua
de SP; Keiko Obara Kurimori, presidente do Senag; Juliano Munhóz
Beltani, presidente do Sindicato dos
Engenheiros do Estado de São Paulo
- Delegacia de Lins; José Célio Sardi, diretor do Sintaema da Regional
de Lins e Duarte Martins, coronel e
subcomandante do 37º Batalhão do
Exército, com sede em Lins.

A solenidade de abertura do Encontro
de Lins foi iniciada com as boas vindas do presidente da AESabesp, eng.
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro, e
do coordenador do Pólo AESabesp
Lins, eng. Marco Aurélio Saraiva
Chackur, a todos os presentes: expositores, visitantes e colaboradores.

Em seu pronunciamento, o professor e prefeito de Lins, Edgar de
Souza, disse se sentir orgulhoso em
participar de um evento dessa magnitude em tecnologia em saneamento, uma área fundamental para
a qualidade de vida das pessoas.
Enfatizou, ainda, que infelizmente
no Brasil se investe muito pouco
em novas tecnologias. “Temos que
continuar lutando para que haja
uma mudança, pois não é admissível, por exemplo, que tenhamos
cerca de R$ 8 bilhões reservados
para pesquisas nas universidades e
que não são investidos para cumprir o seu papel. Ficam depositados
nos bancos que são os seus guardiões. É com esse tipo de coisa que

A mesa de abertura foi composta por
Edgar de Souza, prefeito municipal
de Lins; Luís Paulo de Almeida Neto,
diretor de Sistemas Regionais da Sabesp; Antônio Rodrigues Da Grela
Filho, superintendente da Sabesp
na Unidade de Negócio Baixo Tietê; vereador Valdecir do Ponto Chic,
(representando Marino Bovolenta,
presidente da Câmara Minicipal de

Abertura dos trabalhos do Encontro Estadual de Lins
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a população não concorda e contra
a qual vem se manifestando. E nós
temos de fazer nosso papel nessa
luta”, concluiu.
O diretor de Sistemas Regionais
da Sabesp, Luís Paulo de Almeida
Neto, ressaltou a alegria em poder
estar presente no Encontro de Lins
de 2014 e destacou a relevância
do evento que acontece há 14 anos
seguidos e que tem conseguido
driblar as dificuldades e se manter ativo. “Isso é muito importante,
pois revitaliza os conhecimentos
dos profissionais da empresa com a
troca de experiências e intercâmbio
de novas tecnologias que o evento
proporciona”, afirmou.
O superintendente da UN Sabesp
Baixo Tietê, cuja sede é Lins, Antônio Rodrigues da Grela Filho,
também abordou os desafios enfrentados pela empresa nessa crise
de abastecimento de água do Cantareira e inclusive de municípios das
regiões próximas onde também não
tem chovido e destacou a importância do corpo técnico da empresa
que vem trabalhando com muita
competência para que possamos
atravessar este período com a máxima tranquilidade possível. “É um
trabalho incansável realizado pelas
nossas equipes. O saneamento não
para nunca, não fecha.
Para que tudo funcione é necessário que várias pessoas estejam de
plantão sempre. Este espaço é um
momento de troca de experiências
e novos aprendizados muito importante para todos”, assegurou.

O vice-prefeito de Lins, Rogério Barros, e
equipe da Sabesp em visita à Exposição

Conceituados expositores e qualificado
público caracterizaram a Exposição

A transmissão do evento foi ao vivo pela
internet. Na foto, a diretora cultural da
AESabesp, Sonia Nogueira, em entrevista

As boas vindas aos visitantes na
véspera da realização

25º ENCONTRO
TÉCNICO AESABESP
– FENASAN 2014
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Abertura e comemoração dos 25 anos

Duas solenidades marcaram a realização do 25º Encontro Técnico AESabesp: a sua abertura, realizada na noite de
29 de julho,e a comemoração de seus 25 anos, realizada em na noite de 31 de julho
A solenidade de abertura contou com a
presença de vários expoentes do setor
de saneamento ambiental, gestores da
esfera pública, de expositores e de associados da AESabesp, cuja maioria
integra o corpo técnico da Sabesp. A
mesa foi composta pelo secretário adjunto da Secretaria de Saneamento e
Recursos Hídricos do Estado de São
Paulo, Márcio Rea; pelo diretor metropolitano da Sabesp, Paulo Massato
(no ato, representando a presidente
da Companhia, Dilma Pena); pelo
presidente do CREA-SP (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo), Francisco
Kurimori; pelo presidente da AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro e pelo
diretor técnico da AESabesp, Olavo
Prates Sachs. A cerimônia teve início
com a exibição de um vídeo histórico

alusivo aos 25 anos da realização, desde o do 1º Encontro Técnico e Fenasan
e a entonação do Hino Nacional, interpretado pela engenheira da Sabesp
e cantora lírica, Myriam Moreira. Na
sequencia, o presidente da AESabesp,
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro,
abriu os pronunciamentos, discorrendo sobre a importância dos 25 anos
do evento, para o fortalecimento do
setor, das tecnologias desenvolvidas
e o atendimento à sociedade. Ainda qualificou os expositores da Feira
como as empresas mais representativas do País e os congressistas como
os mais renomados técnicos. O diretor
da Sabesp Paulo Massato discorreu
sobre a forte crise hídrica no Estado
de São Paulo, como consequência de
intempéries climáticas globais, e destacou que o corpo técnico da Sabesp
deu uma resposta imediata gerando
condições de abastecimento de água,
tanto pelo Sistema Cantareira, o mais
afetado, como soluções de integração
dos reservatórios. Parabenizou a AESabesp, por representar os técnicos em
saneamento mais qualificados do Bra-

sil e em paridade com a
excelência do setor em
nível internacional.
Registramos
ainda,
nessa cerimônia, as
presenças do diretor
de Sistemas Regionais
da Sabesp, Luiz Paulo
de Almeida Neto; dos
presidentes da ABES
(Associação Brasileira
de Engenharia Sanitária) nacional e
de São Paulo, Dante Ragazzi Pauli e
Alceu Bittencourt; do presidente do
Sindicato dos Engenheiros do Estado
de São Paulo; Murilo Celso de Campos Pinheiro, do presidente do Sindesam, Valdir Folgosi; do representate
da AIDIS - Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental, Lima Pontes; do presidente
da Associação Sabesp e diretor geral
da Mútua - SP - Caixa de Assistência
dos profissionais do CREA-SP, Pérsio
Faulim de Menezes, do presidente da
CECRES - Cooperativa de Crédito
da Sabesp, João Gonçalves Bibbo; do

presidente da AAPS - Associação dos
Aposentados e Pensionistas da Sabesp, José Luiz de Melo, da presidente
da APU- Associação dos Profissionais
Universitários, Francisca Adalagisa
da Silva; Lyege Ayubi, presidente da
Sabesprev, entre outros expoentes do
setor.
Após a solenidade, foi oferecido um
coquetel, com a elogiada apresentação
da Orquestra Sanfônica de São Paulo,
regida pelo maestrina Renata Sbrigh,
composta por virtuosos músicos acordeonistas de 18 a 90 anos de idade, que
animaram todos os presentes.

Celebração dos 25 anos o maior evento em saneamento da América Latina

Como celebração aos 25 anos de Encontro Técnico - Fenasan, iniciado em
1990, sob a gestão do eng. Plínio Montoro, com uma concentração de poucos
trabalhos apresentados no Auditório da
Cetesb e uma pequena exposição sob a
marquise da Sabesp Costa Carvalho, a

AESabesp homenageou
as personalidades que
transformaram
essa
ação, ao longo desse período, no maior evento
técnico-mercadológico
em saneamento ambiental da América
Latina. Para representar os sócios beneméritos, foram chamados ao palco os
engenheiros Nélson Luiz Stabile e Gert
Kaminsk. E para representar os sócios
honorários, os engs. Eduardo Augusto
Bulhões e Magali Scarpelini de Menezes.
Eles receberam certificados e lembranças

alusivas a esta comemoração, também
enviadas a todos os integrantes dessas
duas categorias associativas.
Na sequência, foram homenageados
todos os presidentes da AESabesp, que
já conta com 14 gestões: (1986 – 1987)
eng. Paulo Ferreira, (1987 – 1989) eng.
Ivan Norberto Borghi, (1989 – 1991) eng.
Plínio Montoro Filho, (1991 – 1993) eng.
José Taniguti, (1993 – 1995) eng. Nercy
Donini Bonato, (1995 – 1997) José Everaldo Toffano Vanzo, (1997 – 1999) eng. Edson Santana Borges, (1999 - 2001) eng Cid
Barbosa Lima Junior, (2001 – 2003) eng.

João Baptista Comparini, (2003 – 2005)
eng. Eliana Kitahara, (2005 – 2007) eng.
Walter Antonio Orsatti, (2007 – 2009)
eng. Luiz Narimatsu, (2009 - 2012) eng.
Hiroshi Ietsugu e a atual (2012 - 2015),
conduzida pelo eng. Reynaldo Young Ribeiro. A solenidade foi encerrada com um
coquetel oferecido pela AESabesp.
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Mesas redondas e palestras sobre temas importantes e atuais

Escassez de água, uso do sistema de lodos ativados, revitalização de córregos, adequação água de abastecimento,
utilização de água de reuso, políticas sociais e demais abordagens de fundamental interesse estiveram entre os
temas debatidos no Encontro Técnico AESabesp de 2014

A mesa-redonda “Gestão de recursos
hídricos, escassez, abastecimento da
macrometrópole – quais as alternativas?”, com as participações de João
Comparini (Sabesp), Devanir Garcia
(Agencia Nacional de Água), Roberta Baptista Rodrigues (RB Recursos
Hídricos), Adriana Cuartas (Centro
Nacional de Monitoramento e Alertas
de Desastres Naturais) e Antonio Carlos Zuffo (Unicamp) provocou uma
superlotação no Auditório. De acordo
com as idéias trazidas à tona no debate,
algumas medidas devem ser urgentemente tomadas para minimizar a falta
de água na região: redução de perdas,
necessidade de uma legislação eficiente em caráter de urgência, reforço da
educação ambiental, incentivo ao reuso, biomonitoramento, racionamento
como instrumento de planejamento e
gestão, entre outros. Foi consenso entre
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os participantes a necessidade de aplicação da Política Nacional de Recursos
Hídricos de forma integrada, reunindo
governos municipais, estaduais, federal
e, também, a população”.

Na platéia, uma presença notória na
primeira fila: a do senador Eduardo Suplicy, que, no encerramento, parabenizou a AESabesp pela ação e ressaltou a
necessidade da união de todas as esferas
para o enfrentamento da crise hídrica
de São Paulo.

Américo de Oliveira Sampaio (Sabesp),
Pedro Além Sobrinho (Escola Politécnica USP) e Adrianus Cornelius Van
Haandel (UFPB) debateram os “100
Anos de Lodos Ativados no Mundo”,
sistema que foi anunciado em Manchester, na Inglaterra, no ano de 1914.
Durante a mesa redonda, foi montado
um breve histórico do surgimento do
sistema no mundo e sua implantação
no Brasil. O sistema de lodos ativados
com aeração prolongada foi o prefe-

rido no país entre os anos de 1970 e
1980 e se popularizou no Brasil devido
ao surgimento de programas de controle de poluição das águas, o uso de
aeradores mecânicos de alta rotação
e, sobretudo, ao surgimento de novos
projetistas. Também foram apresentadas novas tecnologias de lodos ativados.
“Desenvolvimento de ações inclusivas
para o mercado de trabalho – casos de
sucesso” foi uma temática debatida,
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na qual os congressistas ressaltaram
a importância do desenvolvimento
de metodologias e projetos de inclusão para portadores de algum tipo de
deficiência, com a participação das
representantes do Ministério do Trabalho, Arlete Silva e Guirlanda M. M.
de Castro Benevides, da pedagoga
e gestora do Programa de Emprego
Apoiado da Associação Pepa-Projeto
Especial para Adolescentes e Adultos,
Cláudia Brondi, e da consultora Cacilda Costa Paranhos, que discorreram sobre benefícios e sanções de leis
voltadas à empregabilidade de pessoas com deficiência.

sos para o desenvolvimento de projetos
nas áreas de água, saneamento básico e
resíduos sólidos por meio de instituições
como a Funasa, o Ministério do Meio
Ambiente e o Ministério das Cidades.
“Nós, inclusive, oferecemos cursos de
capacitação para a arrecadação de recursos”, ressaltou o congressista Roberto Amaro, que enfatizou que recursos
para várias necessidades sociais estão
disponíveis (entre os quais os dos PACs
1 e 2 para saneamento), mas esbarram
na organização política e prestação de
contas, principalmente em municípios
menores, que abrigam as comunidades
mais necessitadas de infraestrutura.

Os participantes da mesa “Como acessar recursos para projetos públicos e
privados em saneamento e preservação
ambiental?” - composta pela consultora
jurídica da AESabesp, Vanessa Hasson;
pela representante da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, Cristiane Coelho e pelo representante do IBAGE, Roberto Amaro, puderam conferir
algumas dicas de arrecadação de recur-

Com o Auditório completamente lotado, a mesa-redonda “Contratos de
performance e eficiência para empresas de saneamento”, reuniu expressivas
lideranças do setor de Saneamento do
Brasil para debater a eficiência e a utilização racional dos recursos hídricos
de forma benéfica para o meio ambiente. Participaram do evento o diretor de
Tecnologia e Meio Ambiente da Sabesp,

Edson Pinzan, Gesner Oliveira (GO
Associados), Ricardo Simões Campos
(Copasa), Álvaro Menezes (Casal),
Fernando Reis (Odebrecht Ambiental),
Roland Liemberger (Myia), Jorge Luiz
Farias (BNDES) e Diego Frade (Finep).
Foram apresentadas experiências de
recuperação hídrica, análise e preparação de estratégias (mensuração de água
não faturada, perda de água, volume
do consumo faturado, pressão média,
tempo de abastecimento, entre outros)
e redução de perda, com exemplos de
outros países.

Já na mesa-redonda “Como ser sustentável e competitivo depois da publicação da lei 12.305/10 que institui a PNRS
- Política Nacional de Resíduos Sólidos”,

9

composta por Uladyr Ormindo Nayme
(ASEC- Associação dos Engenheiros
da Cetesb), André Saraiva (PRAC Programa de Responsabilidade Compartilhada) e José Valverde (Instituto
Cidadania Ambiental), formou-se um
consenso de que é preciso haver planejamento ambiental, pois se faz necessária maior consciência sobre o meio
ambiente para que vários problemas
possam ser resolvidos. “A Política Nacional de Resíduos Sólidos exige uma
mudança no comportamento da sociedade”, afirmou André Saraiva. “O maior
legado da PNRS é
migrar a sociedade de um estado
consciente para
um nível de comprom e t i m e nt o
ambiental”, completou. Também
houve explanação
sobre a logística
reversa de resíduos
de equipamentos
eletroeletrônicos
(REEE’s),
pois,
muitas vezes, a população não sabe
como destinar corretamente esses tipos
de resíduos. A expectativa é que a PNRS
exija que a sociedade repense o padrão
atual de consumo.
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A “Sustentabilidade do Sistema Cantareira” também foi um tema amplamente
discutido pela mesa redonda formada
por Fernando de Castro Reinach (Fundo Pitanga), Alceu Guérios Bittencourt
(presidente da ABES-SP), Francisco
Nascimento de Brito, prefeito de Embu

das Artes e presidente do Comitê de
Bacia do Alto Tiête
e Reynaldo Young
Ribeiro (presidente
da Associação dos
Engenheiros da Sabesp). Reinach abriu
os debates com a
provocação “volume
morto ou volume
vivo?” sobre a vida aquática presente
na reserva técnica utilizada atualmente
pela Sabesp para contornar a escassez
hídrica que afeta o abastecimento de
São Paulo. Alceu Bittencourt destacou
que o desperdício de água é um dos

principais vilões e que uma das medidas deveria ser “o combate e a punição
por parte da autoridade municipal”. Já o
prefeito Chico Brito, como é popularmente conhecido, avaliou que o problema de abastecimento está relacionado
à gestão inadequada: “gestor público
quando tem pela frente o imprevisível
precisa focar no planejamento”. Em

de Transportes), Luciano Afonso Borges (APECS – Associação Paulista de
Consultoria e Serviços em Saneamento
e Meio Ambiente). Foi bastante discutida a implantação de leis, principalmente a da RDC (Regime Diferenciado de
Contratações), que, de acordo com a
APECS, conduz à improvisação, com
riscos de obras mal elaboradas, sem

sua concepção, “a ausência de obras
em tempo adequado agravou os efeitos da crise”. Também com expressivo
público, a mesa “As formas de contratação como impulso à Tecnologia” foi
composta por Helio Padula (Sabesp) ,
Tarcísio Gomes Freitas (DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura

infraestrutura de engenharia. O representante do DNIT argumentou que a
incapacidade ocorre com ou sem RDC.
O ponto comum entre os debatedores
foi a necessidade planejamento, gestão,
capacitação e treinamento de técnicos
como quesitos essenciais em qualquer
modelo de contratação.

tê Olímpico Internacional – COI em
1999. Atualmente é membro do Conselho Empresarial do Esporte da Associação Comercial do Rio de Janeiro,
conselheiro do Instituto LIGHT (Rio
de Janeiro), presidente do Conselho
Deliberativo do Rio Yacht Club – Niterói – RJ e fundador da ONG – Instituto Rumo Náutico (Projeto Grael).

de superação, quando teve sua perna
arrancada por uma lancha. Sua luta e
superação, expressada em sua oratória,
emocionou o público e ele mesmo, ao
final, disse também estar emocionado
com a receptividade. Apesar de toda
essa bagagem, Lars Grael se mostrou
pessoa simples e acessível. Antes de sua
palestra, percorreu os corredores da
Fenasan, com a equipe da AESabesp,
onde foi abordado por vários admiradores, posou para fotos com o público
e se interessou pelas tecnologias expostas nos estandes.

Palestras especiais de encerramento
Ao final das palestras técnicas do
dia 30, foi realizada a palestra especial com o ator, músico e apresentador, Rolando Boldrin, que acumula
centenas de atuações em rádios, teleteatros, novelas, teatros e cinemas.
Na televisão, iniciou em 1981, na TV
Globo com o Som Brasil, passando
pela TV Bandeirantes, SBT e atualmente está na TV Cultura, com o programa “Sr. Brasil”, no ar desde 2005.
Boldrin veio com o seu violão, contou
seus famosos “causos”, que sempre
invocam a cultura regional brasileira,
cantou várias canções regionais e enLars Grael
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Rolando Boldrin

cantou os participantes, que lotaram
os auditório magno com capacidade
para 500 pessoas.
No encerramento do Congresso no
dia 31, foi realizada uma palestra
magna com o conceituado atleta, Lars
Grael. Detentor de 2 medalhas olímpicas (Seul 88 e Atlanta 96), é o atual
tri-campeão brasileiro e tri-campeão
sul-americano da Classe Olímpica
Star. Ainda foi Secretário Nacional
dos Esportes e atuou como Secretário da Juventude, Esportes e Lazer do
Estado de São Paulo, além de receber
o prêmio da ética esportiva do Comi-

Na palestra, ele relatou sua trajetória
de vida, desde a infância, a paixão por
velejar, as dificuldades de competição,
com ênfase no seu principal momento
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Os grandes ganhadores do Troféu AESabesp 2014
A cerimônia de encerramento de cada
edição do Congresso Técnico/ Fenasan é um dos momentos de maior
expectativa do evento, pois ocorre
a premiação do disputado Troféu
AESabesp 2014. Nesse ano, ainda teve
mais uma novidade instituída pela entidade: o “Prêmio Jovem Profissional”
, que reuniu participantes até 30 anos
de todo o País e exigiu uma minuciosa
análise do corpo de jurados do mais
Américo Sampaio (à dir.) recebendo o troféu

alto nível técnico, dentro do setor de
saneamento ambiental, para a escolha
de um vencedor, em meio a tantos
trabalhos de excelência técnica.
A premiação foi iniciada com a entrega
do Troféu “Encontro Técnico”, feita pelo
presidente da AESabesp, Reynaldo Young
Ribeiro, à Unidade da Sabesp, com maior
número de apresentações de trabalhos
técnicos no Congresso de 2014. A ganhadora foi a TX (Superintendência de
Pesquisa, Desenvolvimento
Tecnológico e
Inovação), representada pelo
seu superintendente, eng.
Américo
de
Oliveira Sampaio, que dedicou o prêmio à
toda equipe.
Posteriormente foi revelado
o nome do
ganhador do

“Prêmio Jovem
Prof issiona l
AESabesp: Igor
Cardoso Pescara, doutorando
em
química
na
Universidade Estadual
de Campinas
( Un i c a m p ) ,
com o trabalho
“Remoção de
contaminantes emergentes
por processos
convencionais
de tratamento
de esgoto”. Como prêmio, recebeu uma
bolsa de estudos no valor de 10 mil reais e um certificado de reconhecimento
da AESabesp, entregue pelo presidente
da Comissão do 25º Encontro Técnico
- Fenasan, eng. Gilberto Alves Martins.
Após as premiações do Encontro Técnico, num dos tradicionais momentos
de maior expectativa de 2014, foram
anunciados os detentores do Prêmio
AESabesp Fenasan 2014. Todos os

Igor Cardoso Pescara (à esq.)

expositores foram imparcialmente
avaliados por uma comissão composta por especialistas em tecnologia,
meio ambiente e gestão de qualidade,
que utilizou padrões de avaliação em
consonância com a PNRS (Política
Nacional de Resíduos Sólidos), prática
também na AESabesp, conduzida pela
sua diretoria de Projetos Socioambientais, sob a liderança da química Maria
Aparecida Silva de Paula. Os grandes
vencedores estão na próxima página:
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Categoria “Melhor Estande”

Analyser Comércio e Indústria

Andritz Separation

Bongas Brasil

Marte Científica

Promar Tratamento Anti-corrosivo

Dositec Bombas Equipamentos e Acessórios

ESA Eletrotécnica Santo Amaro

Mizumo - Máquinas Agrícolas Jacto S/A

Categoria “Destaque
AESabesp – Fenasan 2014”

Higra Industrial recebe
a maior outorga do dia
por excelência em
todas as categorias

Categoria “Inovação Tecnológica”

B & F Dias Indústria e Comércio

Categoria “Atendimento a Cliente”

Higra Industrial
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A Higra Industrial, empresa nacional fabricante de bombas anfíbias e aeradores submersos, localizada em São Leopoldo – RS, foi a que recebeu a maior outorga do dia, por
reunir a excelência em todas as categorias de premiação.
O seu presidente, Silvino Geremia (na foto recebendo o
troféu do diretor de marketing da AESabesp, Paulo Ivan
Morelli), é uma personalidade emblemática do setor. Filho
de família humilde de pequenos agricultores, tornou-se
um empresário bastante conhecido no Brasil por empregar
conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento humano

em sua empresa. Emocionado, ele afirmou “ se sentir muito honrado com o prêmio e que a AESabesp abriu muitas
portas para Higra no mercado nacional e também faz parte da história dessa empresa”.
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Aumento de índices levam o
evento para uma área maior em 2015
Com uma visitação de 19.000 pessoas
(2000 a mais do que em 2013), exposição de 248 estandes de empresas do setor
(em 2013 foram 220), apresentação de 80
trabalhos técnicos, 8 mesas redondas e 3
minicursos, o 25º Congresso AESabesp
– Fenasan 2014 superou todas as expectativas e consolidou a sua posição como o
maior evento técnico-mercadológico da
América Latina.
Na cerimônia de encerramento da edição de 2014, o diretor técnico da AESa-

nam possível esse evento e reforçam o
propósito da AESabesp em aproximar
tecnologia e mercado, num grande intercâmbio voltado para a excelência do
setor”, concluiu.

besp e responsável pela Fenasan 2014,
Olavo Alberto Prates Sachs, expressou a
satisfação da entidade em cumprir o desafio de promover, nessa edição especial
de 25 anos do evento, um Congresso e
uma Feira, que superassem todas as anteriores e correspondessem a confiança
dos técnicos do setor e das empresas
parceiras empregada nessa ação. A comissão organizadora, liderada pelo eng.
Gilberto Alves Martins, que desde a 1ª
edição, em 1990, participa de forma
incisiva, para elaboração desse grande
evento, recebeu os cumprimentos de todos.
Em seu pronunciamento, Olavo Sachs também
agradeceu o prestígio de
visitantes e expositores de
todos os estados brasileiros
e também os vindos de outros e países, como Alemanha, Argentina, Áustria,
Bolívia, China, Colômbia,
Costa Rica, Dinamarca,
Espanha, Estados Unidos,
França, Holanda, Israel,
Itália, México, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela.
“São parceiros que tor-

Finalizando o 25º Congresso AESabesp – Fenasan 2014, o presidente
da AESabesp, Reynaldo Eduardo
Young Ribeiro, agradeceu a colaboração de parceiros, expositores,
visitantes e todos aqueles que colaboraram para o sucesso dessa edição. Anunciou, ainda, em primeira
mão, que em 2015 a Fenasan será
realizada no Pavilhão Vermelho do
Expo Center Norte, o maior espaço
desse complexo, nos dias 4, 5 e 6 de
agosto, com o compromisso da AESabesp em promover um evento de
tão elevado nível técnico e mercadológico, como foi o de 2014.
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(Consulte todas as nossas ofertas
no site www.aesabesp.org.br)

INSTITUTO CERVANTES
DE SÃO PAULO
CURSO DE ESPANHOL

CLÍNICA
ODONTOLÓGICA
NIPO MINEIRA
Possui 5 unidades de atendimento (Itaquera, Penha, Nova
Cachoeirinha, Jaguaré e Santo André), com planos especiais tanto em Ortodontia (Aparelhos fixos e
removíveis) como em Clínica Geral (Restaurações, Tratamentos de canal,
Próteses, Clareamento Dental, Implantes e outros).
Marque uma avaliação gratuita pelo tel. 11 2642-0180 ou pelo e-mail
atendimento@nipomineira.com.br com suas dúvidas ou sugestões, seu

Av. Paulista, 2439 – 1° andar – Bela Vista
CEP 01311-300 – São Paulo – SP
Tel: 11 3897-9600 / 9606
Fax: 11 3064-2203
www.saopaulo.cervantes.es
informasao@cervantes.es
10% de desconto sobre os preços ordinários dos cursos regulares e semi-intensivos, apenas para matrículas em módulos de 30 horas.

nome e telefone.

ECOFIT CLUB

JazzB

ECOFIT CLUB
Academia com foco em qualidade de vida, bem estar e diversão.
Rua Cerro Corá, 580, Alto de Pinheiros
CEP 05061-100 - São Paulo - SP

R. Gen. Jardim, 43 - Vila Buarque
São Paulo - SP, CEP 01223-011
Tel: 11 32574290
jazzb@jazzb.net
www.jazzb.net
Associados contam com o 1º chopp de graça e 50% de desconto no valor de

Tel: 11 2148-4000
http://www.ecofit.com.br

entrada do(a) acompanhante. Serão sorteados 10 convites VIP por mês entre
os associados.

ARTE E CULTURA NA AESABESP
A AESabesp, por meio de sua Diretoria Cultural, apresenta seu projeto “Arte e Cultura
na AESabesp”, com o objetivo de oferecer opções de lazer cultural, em casas de shows,
cinemas, teatros, exposições, balé e demais eventos dessa natureza, a um custo promocional negociado pela AESabesp ou até mesmo em caráter gratuito. Consulte a programação no nosso portal: www.aesabesp.org.br.
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História do saneamento ganha espaço no Museu da Energia
Em consonância com os 25 anos de Encontro Técnico e Fenasan, a AESabesp
apoiou dois lançamentos literários de
alta relevância histórica e cultural para
o setor de saneamento, realizados na
tarde de 15 de agosto, no Museu da
Energia de São Paulo: a edição especial da Revista DAE “O Saneamento
na cidade de São Paulo: fatos e personagens” e o livro “Guarapiranga 100
anos”, de autoria de Ricardo Araújo e
Mariângela Solia. Além do presidente
Reynaldo Young, também se destaca-

ram as presenças dos diretores da AESabesp: Maria Aparecida Silva de Paula
(Projetos Socioambientais), Sonia Maria Nogueira e Silva (Cultural) e Walter
Orsatti (Financeiro), do coord. do Polo
Leste, Antonio Carlos Roda, e da conselheira Iara Chao. Todos ladeiam, na
foto acima, o professor Manoel Botelho, um dos mais conceituados profissionais do setor de saneamento.
O evento reuniu vários expoentes
do setor de saneamento e entidades

apoiadoras desses lançamentos, como
a Fundação Energia e Saneamento e a
Associação dos Engenheiros da Sabesp,
que além de investir em sua produção,
por meio de sua OSCIP (Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público), também agregou e distribuiu este
material na pasta dos congressistas do
seu 25º Encontro Técnico, em caráter
simultâneo com a Fenasan-2014, que
reuniu participantes de todos os estados
brasileiros e visitação internacional.

O presidente da AESabesp, eng. Reynaldo Young Ribeiro (ao centro da foto
com as engs. Cristina Zuffo e Miriam
Moreira e o eng. Américo Sampaio),
abriu a cerimônia dos lançamentos,
quando agradeceu a presença de todos,
em especial de mestres da engenharia
nacional, como os professores Manoel
Botelho e Nelson Nucci. Em seu pronunciamento, destacou a importância
desse momento para a AESabesp apoiar
esses projetos de relevância histórica,
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quando o maior evento da entidade
– Congresso Técnico/ Fenasan (Feira
Nacional de Saneamento Ambiental) –
completou 25 anos e reafirmou sua disponibilidade em contribuir, com informações e ações, para o fortalecimento
do acervo cultural do setor.

do por esse crescimento vertiginoso. Ele
ainda se referiu à crise de abastecimento
vivida atualmente em São Paulo, como
um momento de reflexão, e apelou para
os presentes para preservar a história do
saneamento, propondo a restauração da
elevatória da Ponte Pequena.

Na sequência, o eng. Américo Sampaio,
superintendente da TX na Sabesp e responsável pela Revista DAE, também
saudou os presentes e fez referências a
essa edição especial, dedicada à abordagem do saneamento da cidade de São
Paulo, durante as duas últimas décadas
do século XIX e quatro primeiras do século XX, com ênfase no crescimento da
população, que passou de um povoado
de vinte e três mil habitantes para um
grande centro urbano habitado por um
milhão e trezentas mil pessoas, num
curto período de 60 anos, e todo o conflito no abastecimento de água provoca-

Para falar sobre o livro “Guarapiranga
100 anos”, o seu autor, o sociólogo Ricardo Araújo, acompanhado pela também
autora Mariângela Solia, fêz questão de
afirmar que não se tratava de uma obra
autoral, posto que muitas pessoas colaboraram com a sua realização, principalmente familiares de moradores
do entorno da represa, com doações de
registros fotográficos que permitiram
resgatar uma parte da história em que
havia bom convívio entre a represa e os
seus freqüentadores. Contudo, Araújo
lamentou esse vínculo entre a sociedade
e a natureza foi degradado pelos efeitos
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da ocupação urbana , mas que a beleza
exuberante de Guarapiranga resistiu aos
impactos e ainda se constitui num marco histórico de fundamental importância para a história do saneamento. Na
oportunidade, também agradeceu os
colaboradores presentes de empresas e
entidades que acreditaram e investiram
nesse projeto, como Cobrape, a JNS, a
Hagaplan e a AESabesp.

Concluindo os pronunciamentos, a superintendente da Fundação Energia e
Saneamento, Rita Martins, mencionou a
satisfação dessa casa em recepcionar um
evento histórico do saneamento, elogiou
as publicações, discorreu sobre as ações
e os acervos expostos pela Fundação e
convidou a todos a continuarem participando desse evento, no qual foi oferecido
um coquetel aos presentes.

