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Dia do Engenheiro e homenagem
aos Profissionais do Ano

Em 11 de dezembro, a AESabesp realizou, no Instituto de Engenharia de São Paulo, uma celebração
alusiva ao Dia do Engenheiro juntamente com a Cerimônia de Homenagem aos Destaques
Profissionais do Ano: Antonio Bichara e Adilson Menegatte Mello Campos. Pág. 4
Festa de Confraternização

da AESabesp - 2014

A grande “Festa de Confraternização
AESabesp 2014”, realizada em 16 de
dezembro no Círculo Militar de São
Paulo, contou com um público acima
da expectativa. Pág. 5

Festival Esportivo
AESabesp 2014

Elogiado em todas as suas etapas, o
Festival Esportivo de 2014 teve sua
grande final, no Complexo Esportivo
da Sabesp Pinheiros, em clima de
altas comemorações. Pág. 8

Homenagem no
Polo de Franca

O superintendente da RG, Gilson
Mendonça, foi homenageado pela
AESabesp, no seu Polo Regional
de Franca, em uma noite de
festa e emoção. Pág. 6
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EDITORIAL
Prezados amigos e amigas,
Estamos neste momento iniciando um período muito importante para a gestão 2013/2015,
o último ano de nossa administração. Estar à frente de uma associação como a AESabesp,
que a cada ano expande seus horizontes, é uma grande responsabilidade, que pretendemos
levar a cabo por mais um ano, com o mesmo entusiasmo do início de nosso mandato.
Todavia, como todos sabem, com um fator importantíssimo em nossa empresa: o
enfrentamento da crise hídrica, principalmente na região metropolitana. Assim, como
água é a base da vida, a sua distribuição é um fundamento para os profissionais de
saneamento. E dentro desse contexto a AESabesp está atenta à prospecção de novas tecnologias, à ampliação
de campanhas de novos hábitos de consumo e a todas as propostas de minimização da crise, em compasso
com a nova presidência da empresa, dirigida pelo Eng. Jerson Kelman, e com o novo secretário de Saneamento
e Recursos Hídricos, Eng. Benedito Braga. Nessa edição, as posses da presidência da Sabesp e da SSRH estão
registradas com as posturas de seus titulares.
O “Dia do Engenheiro” também teve um significado especial para AESabesp, posto que nessa data celebramos a
homenagem aos profissionais do ano: Antonio Bichara e Adilson Menegatte Mello Campos. E nesse mesmo espírito
de reconhecimento profissional, o nosso Polo de Franca homenageou o superintendente da RG, Gilson Mendonça.
No final de dezembro, comemoramos mais um ano de trabalho, junto aos nossos associados, em nossa festa de
confraternização, que esteve repleta de público e de surpresas, com muitas premiações. Dessa forma, só temos a
agradecer a todos o apoio de todos os colegas de nossa Diretoria, Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como a
receptividade de gestão junto aos associados durante o ano de 2014.
Com a expectativa de compartilharmos novas realizações desejo a todos um ótimo 2015!
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro | Presidente da AESabesp

Nosso 1º presidente, Paulo Ferreira,
assume a Secretaria Nacional
de Saneamento Ambiental
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Paulo Ferreira (4º integrante à esquerda), com amigos da AESabesp,
no Coquetel de 25 anos de Encontro Técnico/Fenasan.

Com muito orgulho e satisfação, a AESabesp informa que o primeiro presidente desta entidade, o eng. prof. dr. Paulo Ferreira, foi
nomeado como titular da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, vinculada ao Ministério das Cidades. Ao assumir o cargo
no dia 20/01, citou que “o saneamento é um dos componentes fundamentais para o desenvolvimento do país e da população.”
Doutor em Engenharia Hidráulica pela Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, o secretário trabalhou em diversas
áreas relacionadas ao saneamento ambiental. Durante 30 anos,
ocupou os cargos de superintendente, coordenador de projetos
e engenheiro de planejamento e controle da Sabesp (Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Também atuou
na diretoria da Cetesb e em órgãos de classe, como o CREA-SP
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e do Instituto
de Engenharia de São Paulo.
Paulo Ferreira foi o primeiro presidente da Associação dos Engenheiros da Sabesp, com o aval dos sócios fundadores presentes na
nossa 1ª Assembléia Geral, em 15 de outubro de 1986, cujas medidas
deram uma credibilidade muito importante à categoria. Contudo,
modestamente, nosso pioneiro presidente faz questão de afirmar
hoje que a criação da AESabesp não foi uma iniciativa dele, mas de
um grupo de engenheiros que enxergava a competência técnica dos
profissionais da Sabesp.
Porém, quem acompanhou a história da entidade, é ciente de que,
na época, se não fosse a sua articulação e o seu dom da palavra em
público (características apropriadas a sua também condição de professor universitário), a fluência dos fatos que levaram a AESabesp ao
patamar que hoje ocupa certamente não seria a mesma.

CANAL ABERTO
AESabesp em Simpósio
Internacional e Feira da
Unaerp em Guarujá
Em dezembro, a AESabesp participou
do “XI Simpósio Internacional de Ciências Integradas e 1ª Feira de Negócios
Sustentáveis” da Unaerp (Universidade
Ribeirão Preto) no Campus de Guarujá.
Nesse evento, nossa diretoria de Projetos
Socioambientais, Maria Aparecida Silva
de Paula, proferiu a palestra “Práticas de
Sustentabilidade em Feiras de Negócios”,
com enfoque no projeto Ecoeventus,
aplicado nas edições da Fenasan.

O coordenador do Simpósio, prof. Celso
Barros Júnior, o mestre Aldo Arouca e
demais expoentes dessa realização, participaram ativamente da palestra, elogiaram a estrutura da AESabesp e ainda
propuseram parcerias para os próximos
eventos, inclusive para a implantação de
projeto na 2ª edição desse evento, prevista para o próximo ano.
Durante o Simpósio, também foram
apresentadas diversas palestras com enfoques voltados para sustentabilidade,
inovação e novos negócios. Na ocasião,
nossa diretora, junto à assistente administrativa, Camila Barros, promoveu sorteios de brindes ecológicos, que fizeram
bastante sucesso entre os presentes.
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Posses do secretário da SSRH e presidente da Sabesp

Uma nova gestão para o Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de
São Paulo teve início em 09/01, com
a transmissão de cargo do então secretário de Estado de Saneamento
e Recursos Hídricos, Mauro Arce,
para o atual titular da pasta, Benedito Braga. A solenidade foi realizada
no Espaço Vida, da Unidade Sabesp
da Ponte Pequena, onde também
houve a cerimônia de posse do presidente da Sabesp, Jerson Kelman,
em substituição à Dilma Pena, e do
superintendente do DAEE, Ricardo
DaruizBorsari, em substituição a
Alceu Segamarchi. Todos compuseram a mesa de abertura do evento,
para a qual ainda foi convidado o
presidente da ANA (Agência Nacional de Água), Vicente Andreu.
Marcaram presenças no auditório
funcionários da SSRH, Sabesp e
DAEE, representantes de entidades
de classe do setor, como a AESabesp, Associação Sabesp, Sintaema,
Cecres, Sabesprev, APU, ABES,
bem como vários prefeitos de municípios da macrometrópole de São
Paulo, vereadores, o deputado estadual Barros Munhoz, o deputado
federal João Paulo Papa e os atuais
secretários estaduais de Agricultura
e Abastecimento, Arnaldo Jardim, e
de Meio Ambiente, Patrícia Iglecias.

A AESabesp foi representada pelo
seu presidente Reynaldo Young
Ribeiro e um número expressivo
de associados.
Na passagem de gestão para os novos indicados, Mauro Arce afirmou
estar confiante em suas competências para o bem de São Paulo e
do estado brasileiro. Após assinarem os Termos de Posse, os novos
gestores também fizeram seus
pronunciamentos.
Jerson Kelman
Presidente da Sabesp
O atual presidente da Sabesp, Jerson
Kelman, avaliou estar assumindo
uma responsabilidade gigantesca,
mas que todo profissional do setor
se sentiria honrado em enfrentar.
Elogiou a maneira como Dilma Pena
lhe entregou a empresa e a importância da sua diretoria na Sabesp,
com a qual já começou a interagir.
Demonstrou graficamente a situação enfrentada por São Paulo, com
destaque para o Sistema Cantareira, num comparativo com o ano
de 1953 (considerado o momento
mais crítico das condições hidrológicas do Estado), afirmando que há
soluções viáveis para a melhoria da
situação atual e que devemos torcer

para que ocorra o melhor cenário
possível, mas também estarmos preparados para o pior. Isso significa
um risco calculado de dificuldades,
que envolve tanto medidas de gestão
como as intempéries climáticas e os
fenômenos da natureza. Para o atual
presidente, seria irresponsabilidade
olharmos o futuro só com otimismo e a única forma de enfrentarmos
uma crise é com total transparência.
Quanto às suas orientações técnicas,
confirmou que irá reduzir ainda mais
a saída do Cantareira, continuar as
práticas de economia e lutar para que
haja uma mudança de hábitos na população, inclusive citou o seu próprio
exemplo: ele não permite que troque
o seu prato em restaurantes. Fazendo
uso de um ditado popular, expressou: “não temomelete sem se quebrar os ovos”, advertindo que uma
sociedade madura enfrenta uma crise com responsabilidade e que tem
visto esta atitude na sociedade paulistana, com exceção de uma parcela
que não diminui seu consumo por
ostentação e outra por que não paga,
simplesmente frauda o abastecimento. Suapreocupação é levar o serviço
regular a todos os pontos do Estado
e colaborar para a formação de uma
sociedade mais solidária e consciente
de que água não é um bem infinito se
não a usarmos adequadamente.
Benedito Braga - Secretário de
Saneamento e Recursos Hídricos
O atual secretário de Saneamento e
Recursos Hídricos, Benedito Braga,
concluiu os pronunciamentos da Cerimônia de Posses, referenciando os
seus parceiros e amigos e a sua espo-

sa e filhos, como a base sólida para
sua realização pessoal e profissional.
O novo secretário lançou mão de
uma frase do discurso do governador Geraldo Alckmin em sua posse,
quando aludiu que “ser paulista é
enfrentar desafios com responsabilidade e trabalho”. Abordou o atual
momento, como uma crise não vista há mais de um século, de onde
se conclui que existe algo diferente
no clima da região, que resulta num
cenário em que não cabem mais
soluções simples. A complexidade
das medidas a serem tomadas como
transposição de águas, reservação,
estações de reuso, entre outras, remetem a uma gestão que requer
mais do que fornecer água, mas sim
prover e cuidar dos nossos recursos.
Benedito Braga também evidenciou
que é necessário haver harmonia
além dos limites políticos e na relação do homem com a natureza e se
disponibilizou trabalhar dia e noite,
junto a sua secretaria adjunta Mônica Porto, para o enfrentamento da
atual crise, para a qual exemplificou
com um ideograma chinês cujo significado é “perigo + oportunidade”,
para se conseguir uma superação.
No encerramento da cerimônia, foi
feita uma homenagem com entrega
de placas de reconhecimento pelo
trabalho dos gestores que entregaram suas funções nessa data.
Ao término da cerimônia, os empossados receberam os cumprimentos dos presentes, que concluiam
que 2015 será uma nova e diferenciada fase para o saneamento e os
recursos hídricos de São Paulo.

AESabesp sediou sessão eleitoral nas eleições do CONFEA/CREA
cipação incisiva nesse pleito realizado
em todo o país, posto em que sua sede,
situada na Rua 13 de Maio, foi estruturada uma sessão eleitoral, com vários
profissionais cadastrados, especialmente os que residem e trabalham na
região da Av. Paulista.
Em 19 de novembro de 2014, foram
realizadas as eleições gerais do Sistema
CONFEA/CREA para o mandato de
2015 a 2017. A AESabesp teve parti-

Entre os eleitores que prestigiaram
nossa sede para registrar seus votos,
ainda destacamos a presença do ouvidor do CREA SP, eng. Ivo Nicolielo
Antunes Júnior e o então diretor geral

da Mútua e presidente da Associação
dos Empregados da Sabesp, eng. Pérsio Faulim de Menezes.
O presidente da AESabesp, eng. Reynaldo Eduardo Young Ribeiro, que
também efetuou seu voto no local,
elogiou o trabalho impecável da comissão eleitoral dessa seção integrada pelos funcionários do Crea: Carlos Henrique Pugliesi (presidente
da mesa), Lucyara Rodrigues Pereira
(secretária), Maria José Amadeu (se-

cretária adjunta) e Maria Aparecida
Gomes de Lima (suplente). Pela AESabesp, os engs. Choji Ohara e Nizar
Kbar também deram sua assistência à
fiscalização durante o dia.
Resultados: para a presidência do
CONFEA foi reeleito o eng. José Tadeu da Silva. E para o CREA SP, foram
eleitos os engenheiros Francisco Kurimori (presidente), Pedro Katayma (diretor geral da Mútua) e Aldo Rosseto
(diretor administrativo da Mútua).
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014
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Dia do Engenheiro e homenagem aos Profissionais do Ano
Em 11 de dezembro, a AESabesp realizou, no Instituto de Engenharia
de São Paulo, uma celebração alusiva ao Dia do Engenheiro juntamente com a Cerimônia de Homenagem
aos Destaques Profissionais do Ano,
na qual foi feita a entrega do Troféu AESabesp aos profissionais que
se destacaram em 2014: Eng. Antonio Bichara (Assessor da Diretoria
de Tecnologia, Empreendimentos e
Meio Ambiente da Sabesp) e o Tec.
Adilson Menegatte Mello Campos
(profissional da CSQ- Departamento de Qualificação e Inspeção de
Materiais e Equipamentos da Sabesp e Professor na FATEC- Faculdade de Tecnologia de São Paulo).
Organizado pela diretoria social
da AESabesp, conduzida pela eng.
Viviana Aquino Borges, o evento
contou com presença expressiva dos
profissionais, familiares e amigos
dos homenageados. Ainda levaram
o seu prestígio a essa homenagem o
diretor de Tecnologia, Empreendimento e Meio Ambiente da Sabesp,
Edson José Pinzan; o diretor Metropolitano da Sabesp, Paulo Massato;
o diretor do Instituto de Engenharia, Paulo Ferreira; o presidente da
ABES nacional, Dante Ragazzi Pauli; o presidente da ABES-SP, Alceu
Guérios Bittencourt; o presidente
da APECS, Luiz Roberto Gravina
Pladeval o ouvidor do CREA-SP, Ivo
Nicolielo Antunes Junior e demais
representatividades.
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A abertura da cerimônia foi feita
pelo presidente da AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro, que aludiu à
feliz coincidência dessa homenagem
e o dia do engenheiro serem comemorados na mesma data num dos
mais importantes redutos da categoria, cumprimentando a todos os presentes e parabenizando os profissionais da engenharia. Representando a
diretoria da Sabesp, o diretor Edson
Pinzan foi convidado a um pronunciamento, no qual destacou a importância dos engenheiros e de todo o
corpo técnico da Sabesp, como referência no setor de saneamento, além
da competência e dedicação no enfrentamento dos desafios, como foi o
ano de 2014.

Em continuidade, o diretor secretário da AESabesp, eng. João Augusto
Poeta, leu o currículo do homenageado Adilson Menegatte Mello
Campos, que foi convidado a subir
ao palco para receber o Troféu AESabesp e o certificado de Destaque
Profissional 2014, entregue pelo ex-presidente da AESabesp, eng. Luiz
Yukishigue Narimatsu. Em seu discurso de agradecimento, ele eviden-

ciou a importância do apoio da sua
família em sua trajetória profissional,
citou parceiros que estiveram ao seu
lado em momentos importantes de
sua vida na Sabesp (entre eles os falecidos engs. Clovis Araujo e Eduardo
Menezes) e a emoção de ser reconhecido dentro da esfera do saneamento e também na esfera acadêmica,
lembrando que sempre leva aos seus
alunos as noções de cidadania vivenciada na Sabesp, cujos profissionais
técnicos são bem mais do que meros
gestores e sim referências da área que
merecem ser reconhecidos.

Na sequência, a eng. Rosalice Micherian leu o currículo do homenageado Antonio Bichara, que também
foi chamado a’o palco para receber
o seu troféu e certificado de Destaque Profissional 2014 das mãos do
também ex-presidente da AESabesp, eng João Baptista Comparini.
Da mesma forma, Bichara fez um
pronunciamento com muita emoção, no qual destacou sua trajetória
profissional em mais de 40 anos de
Sabesp, a importância do apoio de
sua família, com menção especial
aos seus pais (seu pai estava hospi-

talizado na ocasião, mas sua mãe,
Sra. Julieta, com 84 anos,prestigiou
a homenagem) e os valores compartilhados com vários amigos,
sempre com dedicação e respeito
ao trabalho voltado à qualidade de
vida da sociedade, pelo exercício do
saneamento.
Após a cerimônia, todos foram convidados a participarem de um coquetel no salão de festas do Instituto
de Engenharia.
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A prestigiada Festa de Confraternização
da AESabesp - 2014

A grande “Festa de Confraternização AESabesp 2014”, realizada em
16 de dezembro no Círculo Militar
de São Paulo, organizada pela diretora social e também vice-presidente, eng. Viviana Aquino Borges, com
todo o apoio logístico da Gestão
2013-2015, contou com a presença
dos diretores, conselheiros, funcionários, associados, parceiros e amigos da entidade, com uma lotação
do espaço acima da expectativa.

Os participantes da festa foram recebidos com um coquetel e jantar
com bebidas incluídas, embalados
pelo som ao vivo da animada “Banda
Mystica”. Dentre os convidados, destacamos as presenças do presidente
da Associação Sabesp, Pérsio Faulim
de Menezes; da presidente da APU,
Francisca Adalgisa da Silva; do presidente da APECS, Luiz Roberto Gravina Pladeval , dos associados Amaury
Polachi (membro da SSRH) e Yazid

Naked (membro da ARSESP), além
dos ex-presidentes da AESabesp, Cid
Barbosa Lima, Eliana Kitahara, Ivan
Borghi e Luiz Narimatsu.
Um dos pontos altos da festa foi o esperado sorteio de bolsas de estudos
(foto abaixo), realizado pela diretora cultural, Sonia Maria Nogueira e
Silva, que contemplou 10 associados
e 10 suplentes e 1 associado para
desenvolvimento de projeto. Os ga-

nhadores, por ordem de sorteio foram: Rubens Francisco dos Santos,
Ednaldo Carvalho Sandim, Angela
de Freitas Conceição, Marco Aurélio D. Daraia Santos, Carlos Alberto
de Toledo, André Hélder Pereira,
Luciano Carlos Lopes, Aires Gomes
Sabino, Hilton Alexandre de Oliveira e Evaldo José Luis (titulares).
Antônio Carlos dos Santos, William
Hippolito Pessini, Renato Hochgreb Frazão, Guilherme Machado
Paixão, Francimar Nóbrega Rocha,
Jonatas Isidoro da Silva, Aparecido
Antonio do Prado, Everton Tiago da
Silva, Tarcício Luís Nagatani e Ivan
Carlos Ferreira da Costa (suplentes). Categoria Projeto: Pierre Ribeiro de Siqueira.
Todos os presentes ainda concorreram
a sorteios sensacionais, com brindes
captados pelo diretoria de marketing
junto aos parceiros da entidade: Acquacon Consultoria, Agenda4 Marketing e Eventos, Buffet Do, Re, Mi,
Blubelle, Neopix Design, Paola Pedron, Textoscom, Torrano Seguros e
Trunpho Contabilidade.

Premiações e boas vindas aos novos sócios da Campanha Premiada
Durante a Festa de Confraternização de Final do
Ano da AESabesp, também foi feita a premiação
de uma ação Diretoria de Marketing, conduzida
pelo eng. Paulo Ivan Morelli (PIM), que trouxe
89 novos associados para a entidade: a sensacional Campanha “Indicação Premiada 2014”, que
ainda sorteou e ofereceu excelentes prêmios aos
sócios que fizeram suas indicações.
Confira os ganhadores: - Duas Passagens para
Cancún - Walber Nagot / Um Smartfhone:
Sidney Morgado da Costa, Eliana Guarda Ferreira Bueno, Walber Nagot, Everton Veríssimo
Ferreira, Carlos Alberto, Miranda Silva, Aram
Kemechian e Paulo Barbosa de Oliveira / Uma

Bolsa Térmica - Mizue Terada, Maria Aparecida de Paula Santos e João Augusto Poeta
/ Um Kit Churrasco - Aram Kemechian, Paulo Barbosa de Oliveira, Mizue Terada, Maria
Aparecida de Paula Santos, Eliana Kitahara,
João Augusto Poeta, Sueli Aparecida Ferreira,
José Versari Filho, Paulo Lopes de Andrade,
Rodrigo Pereira Mendonça, Wagner Angelo
Carvente, Lana dos Santos Cordeiro, Fernandes Hayashi da Silva, Plínio dos Santos, Claudio Satelis, Luciano dos Santos Araujo, Nélson
César Menetti, Gilberto José da Paz Junior, Sílvio Rogerio Franco Caraça, Fernando Barbosa
Trindade, Karla Ichiba Oliveira e Neilton Santos Fernandes.
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014
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Superintendente da RG, Gilson Mendonça,
é homenageado pela AESabesp
A AESabesp, por meio do seu
Polo Regional de Franca, conduzido pela eng. Mizue Terada,
realizou na noite de 04 de dezembro, no auditório da Estação
de Tratamento de Esgotos de
Franca, a 10ª edição do evento
de premiação, “Troféu Eng. Armando Fonzari Pêra”, com o objetivo levar a público o reconhecimento a profissionais que se
destacaram no ano no setor de
saneamento. A entidade esteve
representada nesse evento pelo
seu presidente Reynaldo Young
Ribeiro, seus diretores Antonio
Carlos Gianotti (Polos), Olavo
Alberto Prates Sachs (Técnico) e
Walter Antonio Orsatti (Financeiro), além dos conselheiros
Gilberto Margarido Bonifacio e
Helieder Rosa Zanelli.
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pal; Ismar Tavares, secretário
de Serviços e Meio Ambiente,
Nicola Rossato, secretário de
Planejamento e Habitação, e
os renomados profissionais da
área: José Everaldo Vanzo, Masato Terada, José Carlos Torrezan, entre outros.
Em 2014, o homenageado foi
o superintendeste da RG, Gilson Santos de Mendonça, que
agradeceu a honrosa premiação e o reconhecimento de todos. Grandes personalidades
regionais e do saneamento nacional levaram o seu prestígio
à solenidade, como o prefeito
Municipal de Franca, Alexandre Ferreira; Fernando Baldochi, vice-prefeito; Jepy Pereira,
presidente da Câmara Munici-

Na solenidade, ainda houve
uma emocionante homenagem
póstuma ao eng. Gilson Marcus Rodrigues dos Reis, que
prestava serviços nesta Dis-

trital. O estimado colega, que
também era associado e participante nos eventos da AESabesp, faleceu recentemente aos
34 anos. Foi entregue, pelos
engs. Mizue Terada e Rui Engracia Garcia Caluz, à sua esposa sra. Ligia Reis, uma placa
de agradecimento pelo relevante trabalho desempenhado
por ele na Sabesp, acompanhada por flores.
Após à cerimônia, foi servido
um coquetel aos convidados.
Apoiaram esse evento a ABES-Associação Brasileira de Engenharia Sanitária-Sede local,
SEESP-Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo-Sub-Delegacia Regional de Franca e
Associação Sabesp de Franca.

Sucesso do Sarau em homenagem
a “Tom Jobim e ao Dia da Música”

A AESabesp, por meio de sua diretoria
cultural, conduzida pela eng. Sonia Maria Nogueira e Silva, realizou na noite
de 22 de novembro mais um Sarau de
grande sucesso de público e de crítica.
Dessa vez, o evento ocorreu na Regional Leste, a convite do nosso 2º diretor
financeiro, eng. Nelson César Menetti,
que recepcionou a todos no “Restaurante do Zé”, no bairro da Penha.
Na ocasião, foram celebradas duas
datas importantes para a MPB neste período: no dia 22 de novembro
comemorou-se o “Dia da Música” o
no dia 08 de dezembro partiu para a
eternidade o nosso Tom Jobim, com-

positor, maestro, pianista, cantor, arranjador e violonista, considerado o
maior expoente de todos os tempos
da Música Popular Brasileira.

da pela química, Maria Aparecida
Silva de Paula, foram distribuídas
palavras cruzadas com abordagem
voltada ao combate ao câncer de
próstata, simbolizado pelo mês “novembro azul”. Todos os participan-
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tes que responderam concorreram a
sorteio de prêmios que contemplou
as associadas Erica de Oliveira Souza e Silvia Vieira Tavares. Por todas
essas ações, a animação foi a grande
tônica deste evento.

Sob a condução da maestrina Marisa
Serranno (voz e teclado), exímios músicos acompanharam os participantes
que também quiseram mostrar seus
dotes artísticos, com poemas e canções, na maioria de autoria do eterno
Tom Jobim. E assim também ganharam concorridos prêmios como cestas de Natal e entrada para o Teatro.
Em uma ação proposta pela diretoria
de projetos socioambientais, lidera-

Envie seus trabalhos para o
26º Encontro Técnico AESabesp até 23.03
nacional e em demais países que
demonstram interesse em conhecer,
adotar e intercambiar tecnologias
com o Brasil.

Premiação:

A AESabesp promoverá o seu 26° Encontro Técnico, em caráter simultâneo
com a Fenasan 2015, no período de 04
a 06 de agosto, no Pavilhão Vermelho
do Expo Center Norte, em São Paulo – SP, considerado o maior evento
técnico-mercadológico de saneamento
ambiental na América Latina.
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O envio de trabalhos técnicos para
esse Congresso deverá ser feito até
o dia 23 de março de 2015. Lembramos que a apresentação de trabalhos técnicos é a oportunidade
ideal para projeção de seus autores
a milhares de congressistas, com
repercussão em todo o território

A Unidade da Sabesp que apresentar o maior número de trabalhos
receberá o Troféu AESabesp Destaque Encontro Técnico, no encerramento no evento. E ainda todos os
trabalhos aprovados e apresentados
concorrerão ao sorteio de prêmios,
oferecidos pela entidade.
Confira os temas e envie os seus trabalhos por meio do Portal Fenasan:
www.fenasan.com.br/congresso.
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Os seguintes prazos serão
rigorosamente cumpridos:

Encerramento de prazo
para envio de trabalhos: 23/03/2015
Período de avaliação:
de 24/03/15 a 27/04/15
Comunicado aos autores:
a partir de 04/05/15
Prazo para manipulação de arquivos
(caso haja necessidade de alteração de
conteúdo): 15/05/15
Informações: Fone / Fax: 11 3868-0726 /
E-mail: fenasan@acquacon.com.br

NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014

Grande final do
XXVII Festival Esportivo
AESabesp 2014
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Realizado anualmente pela diretoria
de esportes da AESabesp, o Festival
Esportivo de 2014 foi elogiado em
todas as suas etapas, tanto as de tênis e boliche, ocorridas no decorrer
de novembro, quanto a grande final,
com as modalidade de futebol, dominó e truco disputadas no Complexo Esportivo da Sabesp Pinheiros, no sábado de 6 de dezembro.
Nossos atletas já iniciaram a manhã
desse dia, com acirradas disputas
de futebol de campo, a ponto da
1ª colocação ficar empatada entre
as equipes dos Polos Leste e Oeste,
no tempo regulamentar da partida,
sendo disputada por pênaltis e, finalmente, por morte súbita, quando
o time da Leste sagrou-se campeão,
em uma final emocionante que levou os torcedores ao delírio.
Após a comemoração do futebol,
todos foram convidados para um
animado churrasco de confraternização na sede do Grêmio Pinheiros,
da Associação Sabesp, preparado
pelo mestre Giba, ao som maneiro
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da voz e violão do eng. José Aparecido, mais conhecido como “Douvalor”, com o melhor da MPB.
Além dos esportistas, torcedores e
convidados recebidos pelo anfitrião
Evandro Nunes de Oliveira (diretor
de esportes) , prestigiaram o evento
o presidente da AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro, os diretores Paulo Ivan Morelli (marketing), Sonia
Maria Nogueira e Silva (cultural),
Maria Aparecida Silva de Paula
(socioambiental), Walter Orsatti
(financeiro) e os conselheiros Ivan
Borghi e Gilberto Margarido.
Na ocasião, ainda foram as entregas
de medalhas e troféus, além de duas
homenagens: ao atleta Ariston Oliveira, que defendeu a equipe campeã de futebol do Polo Leste e que
com 65 anos ainda “bate um bolão”.
E ao também veterano jogador de
truco Bernardo Beer, que em todos
os anos vem de Guararema para
prestigiar o Festival Esportivo da
AESabesp.

A Diretoria de Projetos Socioambientais,
a exemplo de todos os
anos, também realizou
um plantio de uma
árvore no local: uma
jaboticabeira, que se
tornou o símbolo ecológico desse festival de
2014, que teve os seguintes vencedores:
Futebol: 1º Polo Leste; 2º
Polo Oeste e 3º Polo Sul (fotos acima, próxima ao título).
Truco: 1ª Dupla: Marco Daraia e
James Shiromoto/ 2ª Dupla: Marcos
Kailey / Almir Carlos Menezes.

Dominó: 1ª Dupla: Bernardo Beer
e José Milton dos Santos e Milton/
2ª Dupla: Paulo Lopes e Edilson
Rodrigues Gonçalves (Passarinho)
Tênis: 1º Dival Siqueira Filho, 2º
Ricardo Alves e 3º Diego Tenório
de Araujo Siqueira
Boliche
Masculino: 1º Jose
Roberto Prada;
2º James Shiromoto e 3º Viktor
Boyadjian.
Boliche Feminino: 1º Roseli Lemos, 2º Monica
Di Mase e 3º Gri
Assis.

