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A Festa dos 28 anos da
AESabesp foi um sucesso total!

A AESabesp realizou mais uma superfesta de Aniversário de seus 28 anos, sob o tema “Cinema”.
Foi uma noite de puro encantamento. Os convidados foram brindados com um jantar,
um repertório musical 5 estrelas e prêmios sensacionais. Pág. 4 e 5

Visita técnica
à ETE de Santos

Em outubro, a AESabesp promoveu
uma visita técnica à Estação de
Pré-Condicionamento de Esgoto de
Santos, ao emissário submarino e ao
cenário histórico do local. Pág. 7

Curso de operação
em sistemas em Itatiba

Indique sócios
e ganhe prêmios

A AESabesp realizou um curso
bastante procurado pelos profissionais
técnicos, em seu Polo de Itatiba, sobre
sistemas de abastecimento de água
para reduzir perdas reais. Pág. 3

Na Campanha “Indicação Premiada”,
para cada entrada de novos associados
há prêmios para quem fizer as
indicações. Veja também os índices
da pesquisa de nossa pesquisa
de satisfação. Pág. 8
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EDITORIAL
Prezados amigos e amigas,
Nesta edição 154 do Jornal AESabesp registramos as realizações deste
bimestre, sendo que, em novembro e dezembro, muitos outros acontecimentos
importantes estão ainda reservados aos nossos associados para encerrarmos
o ano com chave de ouro.
Com a proximidade do final de ano nossa gestão tem bons motivos para
comemorar a passagem de 2014, um período marcado por importantes
realizações, como a edição do 25º Encontro Técnico e Fenasan, já registrados
na cobertura no Jornal 153 e que nos motiva desde já para alcançarmos o
mesmo sucesso na edição de 2015, prevista para os dias 4,5 e 6 de agosto no
Pavilhão Vermelho do Expocenter Norte.
Logo após o encerramento do Encontro Técnico e Fenasan 2014 o investimento no conhecimento tecnológico
dos nossos associados continuou de forma incisiva, haja visto que nossos cursos, ministrados por renomados
especialistas, e nossas visitas técnicas em instalações da Sabesp, buscaram disseminar conhecimento junto
aos profissionais das áreas operacionais de nossa empresa, bem como buscar soluções internacionais para
o enfrentamento da crise hídrica. Nossa participação no IWA Congress & Exhibition Mundial da Água, em
Lisboa, Portugal, é um tesmunho desta ação.
No âmbito social, este período foi marcado pela festa de comemoração dos 28 anos da AESabesp, que
tematizou o “Cinema”, em uma noite inesquecível que recebeu inúmeros elogios. E no âmbito cultural,
o sarau em homenagem a Vinícius de Moraes também se tornou um acontecimento para ficar em nossa
história. Vale a pena conferir.
Finalmente, agradecemos a todos vocês pela amizade e atenção para com a nossa AESabesp e desejamos aos
nossos associados, amigos e colaboradores um Feliz Natal e um Ano Novo pleno de novas e importantes
realizações.
Um grande abraço!
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro | Presidente da AESabesp
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em saneamento ambiental
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A Associação Nacional dos Serviços Municipais
de Saneamento (Assemae) e a Companhia de Saneamento Ambiental de Santo André (Semasa)
realizaram o “8º Seminário de Tecnologia em
Saneamento Ambiental”, com abordagem central
em torno da “Segurança Hídrica e a Gestão de
Serviços de Saneamento Básico em São Paulo”.
O evento reuniu gestores públicos, empresários,
pesquisadores, técnicos, estudantes, ambientalistas e representantes de organizações não governamentais. Como desdobramento da realização, foi
aprovada a “Carta de Santo André”, uma declaração que resume a importância do encontro e as
diretrizes que devem ser adotadas no Brasil para
crescimento do setor. Sua íntegra pode ser vista
no site da Semasa.
A AESabesp foi representada pelo seu diretor executivo, eng. Walter Antonio Orsatti (na foto com
o presidente do Sindesan, Valdir Folgosi; o presidente da ABES nacional, Dante Ragazzi Pauli,

e o presidente da Semasa, Sebastião Ney Vaz).
Na exposição de entidades, produtos e serviços
envolvidos com saneamento, em caráter paralelo
ao Seminário, nossa diretoria de marketing também estruturou um estande para contatos com
os expositores presentes, distribuição da Revista
Saneas, Jornal AESabesp e folders institucionais e
divulgação no nosso Encontro Técnico e Fenasan
2015, Momentos de Tecnologia, além dos projetos da diretoria de Projetos Socioambientais.
No encerramento, o presidente da Assemae,
Sílvio José Marques , afirmou que o evento contribuiu para que a política nacional de saneamento
consiga melhor atender à população, assim cumprindo seu papel de proporcionar um debate de
qualidade, centrado em temas importantes para o
saneamento, a exemplo da segurança hídrica e da
gestão pública dos serviços.
Já o superintendente da Semasa, Sebastião Ney
Vaz Jr, enfatizou a importância de aprofundar a
discussão sobre os desafios do saneamento. “Nós,
gestores públicos, precisamos deste tipo de debate
na medida em que temos problemas comuns a resolver. Já está na hora de ultrapassarmos barreiras
e unirmos esforços”, concluiu.

ACONTECE

Curso de introdução às execuções de obras de redes
de águas e esgotos por MND

Ao longo dos dias 06 e 07 de novembro, a AESabesp realizou em sua sede
o curso “Introdução às Execuções de
Obras de Redes de Águas e Esgotos
por MND (Método não Destrutivo),
direcionado à técnicos e engenheiros
projetistas de redes de subsolo (águas
e esgotos, companhias de gás, telecomunicações, drenagem, etc.), sob a
condução do especialista e presidente da ABRATT (Associação Brasileira de Tecnologia não Destrutiva)
eng. Sergio Palazzo.
Na aula inaugural, o diretor técnico
da AESabesp, eng. Olavo Alberto

Prates Sachs, fez a apresentação do
curso, que introduziu os participantes às técnicas e exigências para
a instalação de novas redes, bem
como à reabilitação e renovação de
redes existentes. Sua metodologia de
ensino foi baseada nos conceitos da
Andragogia (Processo de Aprendizado do Adulto), com o desenvolvimento de atividades de conteúdo teórico-prático e exposição dialogada,
acompanhada de dinâmica de grupo
e exercícios que simularam situações
reais, com enfoque construtivista, a
partir das experiências e práticas dos
participantes.

Os participantes iniciaram o seu
aprendizado com a história e os números do MND, onde sua aplicação é
feita maior ou menor intensidade no
Brasil e identificação da necessidade
da mesma em obras de saneamento.
Na módulo subseqüente viram como
se define a necessidade de instalação
de rede nova ou a reabilitação da já
existente, além de levantamento geofísico e geotécnico do local e noções
de elaboração de projetos executivos
de construção e reabilitação de redes
de agua e esgotos.
Na parte conclusiva do curso, foram
destacadas planilhas de cálculos, ta-
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refas e discussões, com os processos
de HDD, Tubo Cravado, Arrebentamento pelo mesmo caminhamento
(rede de água), Revestimento (CIPP),
elaborações das planilhas quantitativas e qualitativas e da lista de tarefas
(introdução à teoria e prática de gestão da produção em obras de MND –
LastPlanner), com exemplos práticos
e discussões de encerramento.
Os participantes demonstraram um
aproveitamento do curso com uma
repercussão bastante positiva e receberam material didático, coffee
break e Certificado Digital de aproveitamento e participação.

Curso de operação em sistemas de abastecimento, em Itatiba
abastecimento de água para reduzir perdas reais – case MASPP III”,
ministrado pelo especialista, eng.
Mário Augusto Baggio. Mas dessa
vez, a apresentação se deu em nosso
Polo Regional de Itatiba, coordenado
pelo eng. Carlos Alberto Miranda.
A AESabesp realizou, em 15 e 16 de
outubro, um curso bastante procurado pelos profissionais técnicos:
“Aprendendo a operar sistemas de

A repercussão de se levar o evento
para um cenário regional foi bastante
positiva e com elevada presença dos
profissionais da Sabesp e da área de
saneamento da região.

No desenvolvimento do curso, foram aplicados os conceitos de Planejamento, Controle e Operação de
Processos de Sistemas de Abastecimento de Água, visando à prevenção de causas de perdas de água; os
fundamentos da Operação de Processos; a conceituação de Processos
e seus Componentes, para a identificação das causas fundamentais que
provocam o efeito perdas de água na
Produção (Captação, Bombeamento, Adução e Tratamento) e Distri-

buição (Reservação, Bombeamento,
VRP e Distribuição); além de orientação para montagens de Planos de
Operação e Planos de Contingência
para situações de emergência; aplicação de ferramentas na redução de
perda real e toda a explanação do
Case MASPP III.
Aos participantes foram oferecidos material didático, coffee break
e Certificado Digital de aproveitamento e participação.

AESabesp marcou presença no IWA,em Lisboa
Entre os dias 21 e 26 de setembro foi
realizado o IWA Congress & Exhibition Mundial da Água, em Lisboa,
Portugal. A AESabesp marcou presença nesse evento com o seu pre-

sidente, Reynaldo Young Ribeiro, o
seu coordenador de Polos Metropolitanos, Rodrigo Mendonça e o
associado, Luciano Reami, sorteado
entre os autores dos trabalhos apresentados no 25º Encontro Técnico.
O IWA World Water Congress &
Exhibition é um forum de discussão
sobre o futuro da água, que reune
lideranças mundiais das esferas governamentais, industrial e científica;
além de renomados oradores, para

formação de debates críticos sobre a
destinação dos recursos hídricos do
Planeta. Em caráter paralelo, também foi realizada uma exposição
com mais de 200 exibições das principais empresas e institutos internacionais, conectados ao universo do
tratamento e recursos para utilização da água.
Os representantes da AESabesp foram com a incumbência de intercambiar conhecimentos e propagar

o maior evento em saneamento
ambinatal da América Latina: Congresso Técnico AESabesp e Fenasan,
ambos promovidos pela entidade.
SETEMBRO E OUTUBRO 2014
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A Festa dos 28 anos da AESabesp foi um sucesso total!

A AESabesp realizou, no Círculo
Militar de São Paulo, em 11 de outubro, mais uma superfesta de Aniversário de seus 28 anos, sob o tema
“Cinema. Foi uma noite de puro
encantamento, bastante animada,
constituindo-se num verdadeiro sucesso de crítica e de público, que em
sua maioria foi à caráter, com os mais
variados trajes cinematográficos. Os
convidados foram brindados com
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um coquetel seguido por jantar e
sobremesa, servidos com bebidas,
água e refrigerante. O comando
musical ficou sob a responsabilidade da Banda “Faixa Nobre”, que
apresentou um repertório 5 estrelas
e performances de palco, agitando
a galera que lotou a pista de dança
até a alta madrugada. O evento contou com todo o apoio da diretoria e
conselho da gestão 2013-2015, pre-

sidida pelo eng. Reynaldo Eduardo
Young Ribeiro, com destaque para
a presença dos diretores Antonio
Carlos Gianotti, Evandro Nunes de
Oliveira, João Augusto Poeta, Maria Aparecida Silva de Paula, Nélson
César Menetti, Olavo Alberto Prates
Sachs e Walter Antonio Orsatti, além
dos coordenadores Luciomar Santos
Werneck, Marcia Nunes e Rodrigo
Pereira de Mendonça, e dos conse-

lheiros Carlos Alberto de Carvalho,
Helieder Rosa Zanelli e Nelson Luiz
Stabile. Ao todo, foi prestigiado por
mais de 200 participantes, entre os
quais o presidente da Associação
Sabesp, Pérsio Faulim de Menezes e
diretores da entidade, a presidente
da APU, Francisca Adalgisa da Silva, e a diretora de Desenvolvimento
da Fundação Energia e Saneamento,
Angela Aranha Coelho.

Premiações da Noite

DIRETORIA SOCIAL
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Melhor Fantasia Feminina: Érica de Oliveira/ Carmem Miranda; Melhor Fantasia Masculina: Aldemar Toledo/ Marco Antonio - Imperador Romano (ambos ganharam uma cesta
de produtos masculinos Blubelle, representada pelo seu presidente Nelson Stabile Filho).
Melhor Fantasia Casal: Olavo e Dora Sachs/ Noivo e Noiva Cadáveres (ganharam um
Jantar no Terraço Itália, oferecido pela AESabesp). Melhor Fantasia Grupo: o casal Leonardo e Isabeli Campos, com as filhas Milena e Mariana/ Super Marios e Brancas de Neve
(ganhadores de ingressos para Teatro, também oferecidos pela AESabesp).

Uma sonhada Viagem à Hollywood, oferecida pela AESabesp, com sorteio e entrega feita pelo
nosso diretor de Esportes, Evandro Nunes de Oliveira, à sorteada Gladys Fernandes Januário

Um Kit Informática, oferecido pela Torrano Corretora de Seguros, representada pela sua
presidente Elídia Torrano, com sorteio e entrega feita pelo diretor de Polos, Antonio Carlos
Gianotti , à sorteada, Silene Baptistelli
Uma Mala de Viagem+Kit de Queijo, também oferecido pela Torrano Seguros, com entrega
feita pelo nosso presidente, Reynaldo Young Ribeiro, à sorteada Eliana Kitahara

Um Smartphone, oferecido pela Clínicas Nipo Mineira, representada pelo seu presidente
Hiroshi Tanashiro, com sorteio e entrega feita pelo nosso 2º diretor financeiro, Nelson César
Menetti, ao sorteado Luciano Carlos Lopes

Um Motocicleta Scooter Burgman, oferecida pela AESabesp, com sorteio e entrega feita pelo
nosso diretor secretário, João Augusto Poeta, ao sorteado Luciomar Santos Werneck
SETEMBRO E OUTUBRO 2014
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Com expressiva presença de
diretores, conselheiros e associados, a AESabesp realizou
mais um evento gastronômico,
na noite de 30 de setembro, na
sede social da AAPS (Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp). Dessa vez foi
prestigiada a Cozinha Polonesa,
sob o comando do chef polonês
Andrzej Wica.

Cozinha polonesa prestigiada no
evento gastronômico AESabesp
De sabor marcante, a “kuchnia
polska” foi representada por seus
“pierogis” (pasteizinhos cozidos)
com recheios de queijo e de bacon, goulash (ensopado de carne
servido com arroz de coco), docinhos caramelizados, além da degustação de uma vodka feita com
leite, que adicionada ao limão
siciliano pode se transformar em
uma caipirinha bastante original.

A gerente Flavia Baroni e a diretora social Viviana
Borges em elogios à equipe da culinária polonesa

Esse evento, promovido pela
diretoria social, sempre é prestigiado pela atmosfera descontraída na apresentação de uma cozinha típica, embalada por uma
boa música.

DIRETORIA TÉCNICA

No sábado de 8 de novembro, a
AESabesp, por meio da sua diretoria técnica, promoveu uma visita à
Estação de Tratamento de Esgoto
de Campos do Jordão, onde também é feito o tratamento da água
do esgoto para água de reuso. O
objetivo dessa oportunidade foi
e de destacar o sistema de tratamento de esgotos por membranas,
que é uma das tecnologias mais
comentadas do momento, mas
de ação prática pouco vista pelos
agentes do setor.
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E dessa vez o tom musical foi
dado pelo eng. José Aparecido,
mais conhecido como “Douvalor”,
que acertou em cheio com o seu
repertório com a melhor MPB e
sua impecável voz e violão.

Visita técnica à Estação de Tratamento
de Esgoto de Campos do Jordão

A demonstração do processo foi
efetuada pelo encarregado de
Produção de Água e Tratamento
de Esgotos, André Luiz Fernandes, gerando grande interesse
aos presentes.
Essa visita contou com o presidente
da AESabesp, eng. Reynaldo Young
Ribeiro, e com uma equipe de técnicos associados composta por Alzira Amâncio Garcia, Ana Maria de
Campos Rocha, Ana Paula Pereira
da Silveira, Bruno Sales Bitencourt

Costa, Carlos Itiro Akutagawa, Celia Maria de Arruda Castro, Débora Soares, Iara Regina Soares Chao
(organizadora do evento), Lana
dos Santos Cordeiro, Luis Carlos
Pereira, Lupe Balderrama, Milton Gonçalves Ferreira, Patricia
Pamplona de Oliveira Guimarães,
Priscila Pantaleoni Mariaca, Rosalice Mincherian. Roseli dos Santos
Lemos, Sérgio Marques Pereira,
Silvia Renata Rosa, Tulza Barros de
Goes Cavalcanti e Wagner Angelo
Carvente, além da funcionária da
AESabesp, Camila Barros.

DIRETORIA
ACONTECE
CULTURAL
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Visita técnica à Estação de
Tratamento de Esgoto de Santos

origem dos grandes equipamentos, o
controle marítimo efetuado pela polícia federal e pela Marinha do Brasil,
indústrias que atuam em cada parte
do porto, fabricação de embarcações,
enfim, uma verdadeira aula sobre este
importante ponto de intercâmbio internacional em nosso país.

No sábado de 18 de outubro, a AESabesp promoveu uma visita técnica à
Estação de Pré-Condicionamento de
Esgoto de Santos “Engº Francisco Rodrigues Saturnino de Brito”, ao emissário submarino e aos equipamentos
históricos da Sabesp instalados no
local. A mesma contou com o presidente da AESabesp, eng. Reynaldo
Young Ribeiro, a diretora cultural
eng. Sonia Maria Nogueira e Silva, o
assistente administrativo/ marketing,
Estéfano Memmo e os associados
Ailton César Teles de Barros, Claudia Caroline Buffa, Felipe Magno da
Silva Neto, Iara Regina Soares Chao,

Jamil Wagner de Amorim, Lana dos
Santos Cordeiro, Luciano Carlos Lopes, Maria Lucia Magalhães, Patricia
Barbosa Taliberti, Roseli dos Santos
Lemos, Sérgio Marques Pereira, Silvia
Leme Peixoto Benites, Sirley Olimpio
Di Michele, Sonia Regina Rodrigues,
Wagner Angelo Carvente e Walter
Pellizon Júnior.
Na oportunidade o encarregado de
operação da ETE, Téc. José Luiz de
Oliveira, explicou aos visitantes todo
o processo de tratamento e comentou
sobre a necessidade de prolongamento do emissário ampliando seu cumprimento. Segundo os participantes,

também foi muito interessante a visita
à primeira estação projetada pelo
mestre da engenharia, Engº Saturnino de Brito, hoje tombada como
patrimônio histórico, mas que ainda é utilizada como “conceito técnico” para muitas questões atuais
do saneamento.
No período da tarde os associados
foram levados a conhecer, de escuna, ao alinhamento sub-aquático do
emissário e a um passeio turístico no
Porto de Santos. Nesta oportunidade
o guia marítimo relatou a história e
as peculiaridades desse cenário, tais
como: operações portuárias para importações e exportações, quais os países que lá operam além do Brasil, a

Depois os visitantes fizeram o tradicional Passeio de Bondinho, que
possibilitou um vasto conhecimento histórico da cidade: suas obras, a
criação dos bairros novos, o crescimento da cidade para as praias, etc.
Causou grande curiosidade, o fato
do primeiro condutor do Bondinho
ter se tornado um senhor muito bem
disposto, que fica como um atrativo
para os turistas, com os quais conversa e conta algumas passagens da
sua vida como condutor, com maior
orgulho e felicidade e até apita com o
1º apito inglês. Por todas essas passagens e aprendizado, os participantes
apreciaram muito essa visita técnica,
qualificando-a como inesquecível.

Sucesso da Noite Cultural com o Sarau “Vinícius de Moraes”
Marques Silva e 3º lugar
- Maria Lucia Andrade .
Os trabalhos foram julgados pelas escritoras Edna
Dellibera e Luzia Helena
Almeida.
Essa data, dedicada à cultura, teve música ao vivo,
com a excelente performance dos músicos Marisa Serranno (voz e teclado) e Valdemar MaFoi realizado na noite de 28 de outubro o Sarau “Vinícius de Moraes”,
que homenageou este grande ícone
da cultura brasileira, cujo centenário se encerrou em outubro de 2014.
O evento, realizado no Restaurante
Do, Ré, Mi, foi um verdadeiro sucesso. Na ocasião, também houve a

premiação dos ganhadores da Ação
Cultural AESabesp “Caça Talentos”,
concurso aberto com o objetivo de
valorizar as habilidades nas artes
literárias, cênicas e musicais dos
associados da AESabesp, que classificou os associados: 1º lugar - Claudia Stefani, 2º lugar - Paulo Ernesto

zinho (instrumentos de sopro).
Além de serem exímios intérpretes de todo o repertório de Vinícius, ainda acompanharam os
participantes que também quiseram mostrar
seus dotes artísticos,
declamando ou cantando as canções do
homenageado.

SETEMBRO E OUTUBRO 2014
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DIRETORIA
DE MARKETING

AESabesp apresenta resultados
de sua Pesquisa de Satisfação
de seus associados
Com objetivo de verificar o grau de
satisfação dos seus associados com os
projetos, eventos e ações, a AESabesp
realizou uma Pesquisa de Satisfação, entre os dias 27 de maio e 23 de julho de
2014. Foram respondidos 297 questionários dentro de um universo de 1.284
associados, o que correspondeu a 23%.
A margem de erro foi de 4,2%, com nível de confiança de 90%. Nessa pesquisa
o associado teve oportunidade de manifestar o grau de satisfação em relação aos
eventos Técnicos, Sociais, Esportivos e
Culturais promovidos pela entidade e
atribuíram notas para os quesitos ótimo,
bom, regular, ruim ou péssimo. Os números mais expressivos em relação aos
eventos são os seguintes:
• 69% consideram a Festa de Aniversário boa ou ótima;
• 71% consideram o Jantar Dançante
bom ou ótimo;
• 69,5% consideram a Festa de Fim de
Ano boa ou ótima;
• 57% consideram o Festival Gastronômico bom ou ótimo;
• 92% consideram a Fenasan boa
ou ótima;
• 83% consideram o Encontro Técnico bom ou ótimo;
• 76% consideram os Momentos de
Tecnologia/Palestra bom ou ótimo;
• 71% consideram o Torneio Interpolos de Futebol Society bom ou ótimo;
• 65% consideram o Festival Esportivo AESabesp bom ou ótimo;
• 61% consideram o Encontro Técnico Regional / Lins bom ou ótimo;
• 70% consideram o Destaque Profissional do Ano, Prêmio AESabesp
bom ou ótimo;
• 60% consideram o Trófeu Eng. Armando Fonzari Pêra, Homenagem
aos Profissionais do Polo Aesabesp
Franca bom ou ótimo;
• Com 72,4%, Sorteio de Ingressos
para Shows, Teatros, Musicais, etc é
o evento cultural que os associados
mais participaram.
Os associados também se manifestaram em relação às mídias e comunicação institucional da AESabesp. Os
principais números são os seguintes:
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• 80% recebem e lêem a Revista
Saneas;
• 83% recebem e lêem o Jornal
AESabesp;
• 92% recebem e lêem o Boletim
Eletrônico;
• 71% acessam o Site da AESabesp;
• 58% acessam o Site da Fenasan;
• Para 67%, a Comunicação Institucional da Aesabesp esclarece tudo, de
forma satisfatória.
Os associados ainda tiveram oportunidade de darem notas de 1 a 10
sobre a avaliação geral sobre a AESabesp, sendo 10 para plenamente
satisfeito e 1 para plenamente insatisfeito: 82% deram nota superior a
7 e 4% destes deram nota inferior a
4. Por fim, 87% destes estão satisfeitos ou plenamente satisfeitos com a
conduta ética da AESabesp.
A pesquisa apontou que os associados
consideram DESENVOLVIMENTO TÉCNICO como o objetivo de
maior relevância da AESabesp. Os
resultados da mesma irão subsidiar
o Planejamento Estratégico da AESabesp para 2015, com o propósito
de otimizarmos ainda mais o nível de
atendimento.
A entidade agradece a todos que se
dispuseram a dar a sua participação
colaborativa: associados, diretores e
conselheiros que estiveram diretamente envolvidos neste projeto, com
uma deferência especial aos apoios
logísticos da diretoria de marketing,
liderada pelo eng. Paulo Ivan Morelli
(PIM) e do 2º diretor secretário, Aram
Kemechian.

