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26º Encontro Técnico AESabesp
Fenasan 2015

O maior evento técnico-mercadológico da América Latina no setor de saneamento ambiental
estará em área nova. Veja o seu crescimento e as perspectivas para 2015. Pág. 8

Seminário para
conclusão da
gestão 2013-2015

No PES - Planejamento Estratégico
Situacional - AESabesp 2015,
foram realinhados trabalhos
para que a transição para a
próxima gestão seja colaborativa,
organizada e eficiente. Pág. 5

Novas lideranças
no saneamento e
recursos hídricos

Uma nova era teve início em janeiro
de 2015, com as nomeações para
titularidade das Secretaria Nacional
de Saneamento Ambiental e SSRH
- SP, além das presidências da
Sabesp e do DAEE. Pág. 3

Participe de mais
um sensacional
Interpolos em 2015

Será realizado, nos dias 22, 23
e 24 de maio de 2015, um dos
maiores sucessos entre as ações
de esporte e lazer. Dessa vez será
no paradisíaco Guararema
Park Hotel Resort. Pág. 7
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EDITORIAL
Prezados associados (as) e amigos (as) da AESabesp
Nesta edição nº 156 de nosso Jornal AESabesp registramos a solenidade oficial de posse
de uma nova gestão do setor de saneamento e recursos hídricos paulista, tanto na esfera
federal, quanto na estadual e na própria diretoria da Sabesp, cuja maior preocupação
neste momento é o enfrentamento da chamada “crise hídrica” ao longo de 2015.
Na sequência, também apresentamos a cobertura do nosso seminário anual de PESPlanejamento Estratégico Situacional, que neste ano tem um significado muito especial
para diretoria da Gestão 2013/2015. Trata-se de preparar a transição para a nova gestão
a ser eleita no segundo semestre, deixando nossa entidade com uma base sólida para corresponder ao padrão de
atendimento que os associados e a sociedade paulista exigem, cumprindo nossa missão como Oscip.
Outras ações que devem marcar o ano de 2015 também estão evidenciadas como o apreciado Torneio Interpolos,
a continuação da importante Campanha Relivro e a preparação minuciosa do nossa mais importante realização:
o 26º Encontro Técnico AESabesp, em caráter simultâneo com a Fenasan 2015. Mais uma vez reunimos todas
as condições para continuar sendo o maior evento técnico-mercadológico da América Latina em saneamento
ambiental.
Com esses objetivos bem definidos pretendemos fortalecer ainda mais a AESabesp nos patamares da excelência
de prestação de serviços aos associados, no incentivo ao desenvolvimento tecnológico e na interação institucional
com outras entidades do setor de saneamento e com a sociedade paulista, de forma geral.
Uma boa leitura a todos!
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro | Presidente da AESabesp

AESabesp amplia sua participação
no Comitê PCJ

Turma da FEI de 1964
comemora os seus
50 anos de formatura
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CANAL ABERTO

No dia 11 de março foram realizadas as votações para eleição
das chapas, com as entidades representativas do segmento
“Usuários de Recursos Hídricos”, dos Comitês PCJ, formado pelas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, para
o mandato de 2015-2017. A eng. Ester Feche Guimarães
representa há 4 anos, no Comitê PCJ, a AESabesp na CT-PB (Câmara Técnica de Planos de Bacia) como indicação
representante. Entretanto, no dia 11, ainda foi eleita como
representação da Sociedade Civil pelo segmento universidades como titular e suplente em composição com o Rotary
Club, pelo segmento sindicatos e organizações não governamentais como suplente da Associacão dos Engenheiros de
Jundiai. Com essas credenciais, terá participação nos Plenários CBH-PCJ e PCJ Federal, com direito a voto.
Como participante do NUPS - Núcleo de Pesquisa e Extensão em Sustentabilidade da USP, Ester ainda promoveu
uma aproximação entre o Comitê para capacitação e desenvolvimento de pesquisa aplicada na área de recursos
hídricos e sustentabilidade, interesse de ambas as partes,
na qual a AESabesp também se torna participante. O Comitê busca uma parceria para desenvolver conhecimento,
inovação tecnológica e gestão em práticas que ajudem os
municípios e a população a superarem as dificuldades na
questão da água. Na foto, nossa representante está reunida
com o diretor-presidente da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
(Agência das Bacias PCJ), Sérgio Razera, e o engenheiro
Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi, o prof.dr. Tadeu Fabrício Malheiros, do Departamento de Hidráulica e Saneamento, além do engenheiro e também doutorando do
Programa Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Hidráulica e Saneamento da EESC, Tiago Cetrulo.

Com a colaboração dos engenheiros Laerte Pupo (foto) e José Roberto Guimarães,
que foi um dos fundadores da AESabesp,
sócio nº 16, diretor de comunicação da
entidades nas década de 80 e 90 e atual colaborador do nosso acervo histórico, conseguimos este registro de comemoração de
50 anos da turma de 1964 da FEI (Faculdade de Engenharia Industrial).
Para Guimarães, fazer parte dessa turma (ele é o primeiro componente em
pé no lado direito) foi uma honra e esse
reencontro, uma grande emoção. No
seu discurso, muito aplaudido, iniciou:
“Queridos velhos amigos... que nos conhecemos jovens... hoje maduros, sapientes, professores do viver - e assim lembrou a o modo peculiar de cada um, seus
apelidos, suas rotinas na escola, bares
e livrarias do entorno, concluindo com
chave de ouro - Agora, remoçado, passo uma mensagem de alegria, estima, fé
e amizade: Tomem água da Sabesp. Eu a
tratei por mais de 20 anos!”
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Posses do secretário da SSRH, presidente
da Sabesp e superintendente do DAEE

Uma nova gestão para o Saneamento e Recursos Hídricos do Estado
de São Paulo teve início em 09 de
janeiro, 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 Daruiz Borsari, 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.

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. Demonstrou graficamente a situação enfrentada por
São Paulo, com destaque para o
Sistema Cantareira, quando afirmou 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. 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 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. Ele citou 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,
razão pela qual defendeu com veemência a busca pela legalização do
fornecimento em todo o Estado e a
aplicação de multa para o excesso
de consumo da água.

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.

Ricardo Daruiz Borsari
Superintendente do DAEE

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.

Da mesma forma, o atual superintendente do DAEE, Ricardo
Daruiz Borsari, em seu pronunciamento se dirigiu a todos, com
o compromissode conduzir uma
gestão conjunta com o governo e
a sociedade, para preservar a sustentabilidade e o uso consciente
dos recursos hídricos. Também
destacou o papel fundamental do
Departamento para a drenagem
urbana e demais ações que melhorem a qualidade de vida da população de São Paulo.
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 esposa e filhos, como
a base sólida para sua realização
pessoale profissional.
O novo secretário lançou mão de

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.

Nosso 1º presidente, Paulo Ferreira, assume a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
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 de janeiro, citou que
“o saneamento é um dos componen-

tes 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 supe-

rintendente, 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.
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Entidades do setor de saneamento discutem crise hídrica na SSRH
Lideranças das entidades representativas de profissionais da Sabesp e do
setor de saneamento foram recebidos
na Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, no dia 22 de janeiro, pelo secretário da Pasta, Benedito
Braga com a sua secretária adjunta,
Mônica Porto; o presidente da Sabesp, Jerson Kelman e o superintendente do DAEE, Ricardo Borsari.
O objetivo desse encontro foi a demonstração da união desses organismos com a SSRH, especialmente em
relação à “Escassez de água e os riscos de colapso no abastecimento público de São Paulo” e a “Nova gestão
da Sabesp”. Dentro desses dois contextos foram elaborados e entregues,
na ocasião, relatórios com propostas
e posicionamentos das entidades.
O encontro foi aberto pelo secre-

tário Benedito Braga, com a explanação do panorama geral da grave
crise hídrica enfrentada pelo Estado
e passou a palavra às lideranças de
classe que discorreram sobre alternativas de enfrentamento, com ênfase na elaboração de um plano de
contingência, no reforço da imagem
da Sabesp por meio de uma comunicação positiva, na criação de câmaras técnicas, na qualificação e
reconhecimento dos profissionais
da empresa e na busca de inovações
tecnológicas, para captação, tratamento e distribuição de água.
Na sequência, o presidente da Sabesp Jerson Kelman, em resposta
aos presentes, afirmou que essa crise
nunca vista em São Paulo, que pode
remeter ao risco de uma situação de
calamidade pública, é sua preocupação prioritária e que estaria aberto

a todas as sugestões para enfrentamento dessa escassez. Afirmou ainda
que até que não passe esse momento
crítico não terá condição de atender
questões fora dessa situação.
Para o presidente Kelman, “ atravessar o deserto de 2015” poderá
ser o maior desafio da Companhia,
que terá que abrir mão de planejamentos antigos, de situação de
normalidade e criar outra estrutura
em caráter emergencial. Suas considerações foram endossadas pelo
superintendente do DAEE, Ricardo
Borsari, que discorreu sobre as operações legais, como novas outorgas e
regularizações para somar esforços
na busca de soluções.
Após as explanações de todos os presentes, o secretário Benedito Braga
concluiu a reunião, sob a alegação de

estar contando com lideranças fortes
e capazes de apresentarem soluções e
ajustes para a atual crise, bem como
o enfrentamento da mesma, advertindo que “se chover esse cenário
tende a melhorar, mas temos que estar preparados para a escassez”.
Nessa reunião, a AESabesp foi representada pelo seu presidente, Reynaldo Young Ribeiro, em composição
com os presidentes da ABES Nacional, Dante Pauli Ragazzi; ABES-SP, Alceu Bittencourt; Associação
Sabesp, Pérsio Faulim de Menezes;
APU, Francisca Adalgiza da Silva;
AAPS, José Luiz de Melo Pereira; SEESP, Murilo Campos Pinheiro; Sintaema, Renê dos Santos e Sintius, Marquito Duarte. Também compuseram
a mesa de trabalho os diretores do
SEESP, João Carlos Bibbo, e do SASP,
Carlos Estandieiro.

Palestra sobre serviços “Scorecards & Roadmaps”
Com o apoio da AESabesp, APU,
Arsesp e USP, foi realizada pela
ABES- SP, em 12 de janeiro, no
Auditório Tauzer Quinderè, a palestra “ Sustentabilidade de Serviços de Saneamento: Scorecards
& Roadmaps”, ministrada pelo
prof. dr. Rui Cunha Marques,
catedrático da Universidade de
Lisboa, com abordagem voltada
para importantes temas e ferramentas para o desenvolvimento e
implantação de novos modelos de
gestão com base na incorporação
da eficiência das concessionárias
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juntamente com as necessidades
sociais e composição tarifária.

sidades de investimentos sociais
e materiais totalmente diferentes.

A palestra demonstrou que a criação de metas sustentáveis e junção de ações sociais, financeiras
e ambientais proporcionam uma
governança eficiente em qualquer
país, contudo cada qual possui
suas características específicas.
Como exemplo foram demonstrados estudos de casos comparativos entre as estruturas de
Hamburgo, Praia do Cabo Verde
e Cidade do México, com neces-

No território brasileiro, foi mencionada a alta captação de água,
mas com destinação que inspira
cuidados, tanto na questão tarifária quanto no consumo per capita,
até mesmo com a necessidade de
um planejamento anti-corrupção.
E particularmente no caso da crise
hídrica de São Paulo, a co-responsabilidade social, com transparência, controle e estabelecimento de
um código de ética, para o pales-

trante, também é essencial.
O evento ocorreu em com as presenças do presidente nacional
da ABES, Dante Ragazzi Pauli;
presidente da AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro; presidente da
APU, Francisca Aldalgisa da Silva;
integrantes das entidades apoiadoras e profissionais da Sabesp. A
mediação entre o palestrante e o
público presente ficou a cargo da
assessora da Diretoria para Assuntos Regulatórios da Sabesp, eng.
Ester Feche Guimarães.

AESabesp realiza o PES anual
conclusivo de sua gestão 2013-2015

No sábado de 14 de março, diretores,
conselheiros e coordenadores da AESabesp estiveram reunidos no auditório da
AAPS (Associação dos Aposentados e
Pensionistas da Sabesp) para o seminário
anual do PES- Planejamento Estratégico
Situacional - AESabesp 2015. O evento
foi mediado pela psicóloga e especialista
em gestão de conhecimento e desenvolvimento, Lourdes Alves, da Associação “Palas Athena”, entidade promotora de programas e projetos nas áreas de educação,
saúde, direitos humanos, meio ambiente
e promoção social, com a finalidade de
aprimorar a convivência humana por
meio da aproximação de culturas e articulação dos saberes.
A abertura dos trabalhos foi feita pelo presidente da AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro, que discorreu sobre o compromisso
da AESabesp em realinhar o seu trabalho
até a conclusão dessa gestão, que ocorrerá no final de 2015. Para ele, “é essencial
preparar esta transição para a nova gestão
a ser eleita, de forma colaborativa, organizada e eficiente, em prol da continuidade e
do crescimento do padrão de atendimento com os associados e com a sociedade,
uma vez que a AESabesp também é uma
Oscip (Organização de Sociedade Civil
de Interesse Público)”.
O Seminário se iniciou com a exemplificação do conceito de “Ubuntu”, uma filosofia africana cujo significado se refere à
humanidade com os outros, cuja máxima
é “sou quem sou por aquilo que todos somos”. Dentro desse referencial, cada participante falou de seus valores pessoais.
Na sequência, os conselheiros que estiveram na AESabesp desde sua formação,
em 1986, foram convidados a relatar a sua

história, de como ela começou de forma
modesta, tornando-se uma representatividade profissional, até chegar no patamar
de excelência que hoje se encontra. Todos
se emocionaram, por que acompanharam
a narrativa de evolução de um sonho que
alcançou uma realidade muito além da
prevista no seu início.
Em continuidade, a mediadora discorreu
sobre a complexidade das interdependências, para reforçar a constatação de quem
ninguém individualmente cria ações importantes, tem que haver a participação
de pessoas, equipes, setores que engrandecem a valorização e conhecimento
individual para a aplicação no bem estar
coletivo. “Esse comportamento conduz
a uma cultura de confiança para um desenvolvimento organizacional eficiente”,
constatou Lourdes Alves.
Depois dessa significativa primeira parte
motivacional desse seminário, cada diretor apresentou as metas atingidas em
suas áreas e as realizações pautadas para o
decorrer de 2015. Todos se apresentaram
com muita propriedade, porém com o
objetivo comum de que os valores cultivados nessa gestão, com base também no
esforço e méritos das gestões anteriores,
devem ser referenciais para o desenvolvimento contínuo da AESabesp. E todos os
presentes ainda prestaram as suas colaborações às metas descritas e expressaram
o que estavam “levando para casa, como
resultado desse encontro”.
Na conclusão, o presidente da AESabesp,
Reynaldo Young Ribeiro e os diretores
Walter Orsatti e João Augusto Poeta agradeceram a presença de todos por abdicar
de um sábado de sol com a família, em
prol da AESabesp, e elogiaram as ativi-

dades das diretorias pelos resultados e
discorreram sobre o futuro da entidade,
com vistas à internacionalização, ao atendimento e ao seu papel social como Oscip. Para celebrar o momento, todos se
confraternizaram num almoço, servido
pelo Buffet, Do, Ré, Mi, no restaurante da
13 de Maio, onde também estão sediadas
as entidades representativas da Sabesp.

Foi proposta a prática do de “Ubuntu”,
uma filosofia africana, cujo conceito se
esprime na máxima “sou quem sou por
aquilo que todos somos”.

A mediadora Lourdes Alves destacou a
importância das interdependências, para
que o conhecimento individual seja aplicado no bem estar coletivo.
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Conselheiros que estiveram na AESabesp
desde sua formação foram convidados
a relatar a sua história de um sonho que
alcançou uma realidade bem maior.

Durante a apresentação das metas de cada
diretoria, nosso diretor técnico, Olavo
Prates Sachs, destacou a importância de
projeção internacional e não estagnação
de projetos.

Os participantes prestaram as suas colaborações às metas descritas e expressaram o que estavam “levando para casa,
como resultado desse encontro”.

Para celebrar o momento, após o seminário, todos se confraternizaram num almoço, preparado pelo Buffet, Do, Ré, Mi, no
restaurante da 13 de Maio.
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Participe
dos nossos
Momentos de
Tecnologia
Os Momentos de Tecnologia AESabesp,
para os nossos associados “pessoa física” são excelentes oportunidades para
conhecerem novas tecnologias, produtos e serviços que chegam ao mercado
nacional. E para as empresas, da mesma
forma, é a alternativa mais indicada de
apresentação de seu perfil a um público
de elevado nível técnico, com atuação
permanente no setor de saneamento
ambiental.
A estrutura oferecida para a elaboração de
um Momento de Tecnologia é composta
por: Reserva do espaço Sala / Auditório
em Unidade da Sabesp;Divulgação junto
ao mailing de Associados da AESabesp,
técnicos da Sabesp; Pasta AESabesp com
folder comercial da empresa, Jornal AESabesp, Revista Saneas, bloco de rascunho e
caneta;Completo serviço de Coffee-Break;
Sala / Auditório com ar-condicionado e
equipadas com equipamentos de áudio e
vídeo e Acompanhamento de um profissional da AESabesp durante o evento.
No primeiro trimestre de 2015, em sua
grade de programação já constaram as seguintes palestras: Linha de produtos Talis,
com foco na proteção de rede de distribui-

DIRETORIA
CULTURAL

Campanha
Relivro 2015
dará prêmios
aos doadores

Excelentes premiações, voltadas ao universo
da cultura, arte e lazer, estão reservadas para
os cinco associados que mais arrecadarem
livros para Doação na Campanha Relivros,
no período de 02 de fevereiro até 03 de agosto de 2015. A entrega dos prêmios será realizada em 05 de agosto, no estande da AESabesp, durante a Fenasan 2015.
Iniciada em 2013 e com uma repercussão
muito favorável no meio acadêmico, a Campanha Relivro (Reuso de Livros Técnicos)
é uma ação da diretoria cultural da AESabesp, destinada aos estudantes de engenharia do Estado de São Paulo que necessitam
de livros técnicos para dar andamento aos
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Visite o nosso
Caderno de Convênios

ção e controle de perdas - Polos AESabesp
Ponte Pequena, Botucatu e Caraguatatuba
(Talis); Aplicações de Geossintéticos em
Obras de Engenharia - Polo AESabesp
Botucatu (Ober - Roma); Monitoramento
e controle do odor em sistemas de efluentes com modelação da pluma de dispersão
dos gases em tempo real - Polo AESabesp
Norte (Planalto Hidrotecnologia - Odotech); Tecnologia de Ionização Atmosférica
- Polo AESabesp Costa Carvalho - Polo
AESabesp Costa Carvalho (Rain&Co.);
Novas Tecnologias na Soldagem de Tubulações - Adutoras - Polo AESabesp Ponte
Pequena (ITW Welding);
Para contratar a palestra e apresentar a sua empresa, entre em contato com a AESabesp nos telefones
11 3263-0484 ou 11 3284-6420 e e-mail:
paulo.oliveira@aesabesp.org.br

seus cursos. Se você quiser ser um doador
de livros, deve se cadastrar pelo e-mail: relivro@aesabesp.org.br e enumerar os livros
que dispõe (título da obra – autor – ano). Se
preferir, também poderá levar sua remessa à
sede da AESabesp, na Rua 13 de Maio, 1642casa 1, em São Paulo-SP, ou nos seus Polos
Regionais.
Veja os prêmios que serão oferecidos aos associados doadores de livros em 2015:
1º - Ingresso para 2 pessoas, para o show
“Sampa - o Musical”
2º - Um fim de semana para 2 pessoas em
Pousada na Praia ou Campo.
3º - Um Tablet Dell Venue 7
4º - Um par de convites para o Jantar Dançante AESabesp 2015
5º - Ingressos
para 2 pessoas para peça
teatral
ou
musical em
atrações da
época da premiação.

A AESabesp, em seus 28 anos de existência,
estabelece como meta prioritária oferecer
aos seus associados e parceiros cada vez
mais qualidade nos serviços prestados, seja
na área tecnológica (Encontros Técnicos,
Fenasan, Momentos de Tecnologia, Visita
Técnica ), sócio-cultural (Eventos Gastronômicos, Jantar Dançante, Homenagem
aos Profissionais do Ano, Confraternização de Final de Ano) ou esportiva (Festival
Esportivo, Torneio Interpólos de Futebol
Society).
Dentro deste padrão de atendimento, os
convênios estabelecidos em várias áreas de

atividades e serviços resultaram no Caderno de Convênios AESabesp, coroando o
esforço da Diretoria de Marketing, em proporcionar sempre o melhor ao associado.
Esperamos que o Caderno de Convênios
AESabesp seja de grande utilidade, uma
vez que veicula boas ofertas em vários níveis de atendimento. Sugestões e avaliações
são bem vindas, pois permitem o estabelecimento de uma nova linha de comunicação, agilizando a detecção de falhas, e
na sequência a correção das mesmas com
maior rapidez. Envie suas sugestões para:
diretoriademarketing@aesabesp.org.br

Agende-se: eventos confirmados em 2015
A Diretoria de Marketing da AESabesp divulga os eventos já confirmados para
2015 e, à medida que outras realizações tenham a sua data definida, os associados serão imediatamente informados em seus e-mails. Maiores informações
estão disponíveis no site www.aesabesp.org.br )
Dias 09 e 10. 04.2015: CURSO DE PERÍCIA AMBIENTAL - Ministrado pelo
especialista Constante Bombonatto e Msc. Vanessa Hasson de Oliveira, é destinado a profissionais graduados em curso superior e que atuem ou pretendam
atuar como perito judicial ou assistente técnico na área de meio ambiente.
Dias 12,13 e 14.05.2015: CURSO INTENSIVO DE CONTROLE BOMBAS
E SISTEMAS DE BOMBEAMENTO - Ministrado pelo especialista Prof. Dr.
Edmundo Koelle, analisa e define critérios para a seleção dos equipamentos de
bombeamento para proporcionar o projeto e a operação otimizada das estações
de bombeamento. Local: sede da AESabesp.
Obs: esse curso também será realizado nos dias 15,16 e 17.09. 2015.
Dias 22, 23 e 24 de maio de 2015: XI INTERPOLOS AESABESP – Evento das
diretorias de Esporte e de Polos, com apoio da diretoria de Marketing, que a cada
ano é um verdadeiro sucesso de público e de crítica. Local: Guararema Park Hotel
Resort, em Guararema – SP.
Dias 09.10 e 11.06. 2015: CURSO DE TRANSIENTES HIDRÁULICOS Ministrado pelo especialista Prof. Dr. Edmundo Koelle, apresenta os elementos
básicos para a análise do transiente hidráulico, visando definir critérios que permitam especificar manobras e (ou) dispositivos de proteção, para possibilitar o
controle adequado das pressões e a segurança operacional da instalação. Local:
sede da AESabesp.
Obs: esse curso também será realizado nos dias 06,07 e 08.10.2015.
Dia 19.06: JANTAR DANÇANTE AESABESP (Local a ser definido)
Dias 04, 05 e 06 de agosto: FENASAN 2015 (FEIRA NACIONAL DE
SANEAMENTO AMBIENTAL) | 26º ENCONTRO TÉCNICO AESABESP
Em caráter conjunto, e Feira e o Congresso Técnico resultam no maior evento
técnico-mercadológico em saneamento ambiental da América Latina, que deverá reunir cerca de 20000 visitantes vindos de todo o Brasil e do exterior.
Local: Pavilhão Vermelho do Expo Center Norte.

Participe de mais um
sensacional Interpolos

Consagrado como um dos maiores sucessos entre os eventos de esporte e lazer da
AESabesp, será realizado nos dias 22,23 e
24 de maio de 2015, o XI Interpolos, organizado pela parceria entre as diretorias de
Esporte (dirigida por Evandro Nunes de
Oliveira) e de Polos (dirigida por Antonio
Carlos Gianotti), com o apoio da diretoria de marketing (dirigida por Paulo Ivan
Morelli- PIM). Nessa edição, a organização será do Polo Ponte Pequena, sob a coordenação de Fernandes Hayashi da Silva,
integrado à coordenadoria metropolitana
de Polos, liderada por Rodrigo Mendonça, com o apoio do Polo AESabesp do Vale
do Paraiba.
Em 2015, o ponto de encontro dos atletas e torcidas de todo o Estado para esse
acontecimento, que une esporte e lazer
de primeiro nível, será no Guararema
Park Hotel Resort, que disponibiliza
uma estrutura de lazer de altíssimo nível.
Trata-se de uma grande área com trilhas,
piscinas coberta e ao ar livre, parquinho,
quadras, salão de jogos, wi-fi e estacionamento gratuitos.Todos os quartos são
bem iluminados, com armários espaçosos, ar-condicionado e TV a cabo. Está
a apenas 80 km de São Paulo com fácil

acesso pelas Rodovias Ayrton Senna ou
Dutra, situado a 2 km do centro de Guararema, a 10 km da Cachoeira do Putim
e a 30 minutos de carro do Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Os atletas podem se inscrever com os coordenadores do seu Polo, até 10.04. 2015:
mediante o pagamento da taxa de R$
30,00, que dará direito a toda a permanência durante o evento. Para a torcida,
os valores das diárias são R$ 180,00 para
(cônjuge, namorado [a] e filhos); cortesia
para crianças até criança até 05 anos e R$
120,00 até 10 anos; e R$ 330,00 para os
demais convidados (se houver disponibilidade de vagas no hotel). Day use: R$
150,00/ adulto e R$ 100,00 para crianças
até 10 anos.
Na abertura do Interpolos 2015, na 6ª feira
(22.05), estão previstos coquetel de boas
vindas e partidas de jogos de mesa. Já no
sábado e domingo (23 e 24), serão disputadas as rodadas de futebol society. Após
as finais de domingo, haverá a premiação
e encerramento, com o tradicional e animado churrasco de confraternização. Esse
evento conta com o patrocínio bronze da
FGS Brasil Tubos e Conexões.

Polo Franca também
homenageou as mulheresparticiparam
da RG
de um

O Dia Internacional da Mulher também foi
comemorado em Franca, em um evento
da Associação Sabesp em parceria com a
AESabesp, realizou em 09 de março, muito
prestigiado pelas profissionais da RG, que

Curso de Automaquiagem, ministrado
pelas Consultoras de
Beleza Independente
Mary Kay: Vanessa
Malta e Daniela Nascimento. Todas foram
presenteadas com um
mimo da Mary Kay e
uma linda orquídea.
O Superintendente da RG, Gilson Santos
de Mendonça, e a coordenadora do Polo
AESabesp de Franca, Mizue Terada, estiveram presentes para compartilhar o significado desse dia.
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AESabesp apoiou participação
na São Silvestre

A mais famosa corrida de rua do Brasil,
a São Silvestre, chegou à sua 90ª edição
em 2014, no tradicional dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. O evento
reuniu mais de 30 mil inscritos e milhares de torcedores, tanto para a largada na
Av. Paulista, quanto para o percurso pelo
centro da cidade e a desafiadora subida
da Brigadeiro Luiz Antonio na finalização
da prova. Na sede da Associação Sabesp e
AESabesp, na Rua 13 de Maio, próxima à
largada na Paulista, também foram oferecidos café, lanche e frutas, tanto para os
que chegavam para correr quanto para os
que completavam o percurso.

Dentro desse cenário de festa, que fez o
mundo esportivo voltar os olhos para São
Paulo, atletas do Clube da Corrida da Associação Sabesp e da AESabesp estiveram
nessa Prova. Representaram a nossa entidade: André Regys Silva Romão, Plínio
Montoro Filho, Pedro Luis Bonanno, Daniel de Almeida Silva Gonçalves, Euclides
Naoki Tubamoto, Tatiane Cristina Neves
Siqueira, Eduardo Bronzatti Morelli, Jefferson Alexandre de Aguiar, Fernando da
Fonseca, Renato de Sousa Avila, Renata
Sacristán Ferrari e Paulo Alberto Ferreira
Gonçalves.

Palestra reuniu mulheres do
Polo Costa Carvalho/ Centro

A AESabesp, por meio de seu Polo Costa
Carvalho /Centro, em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher (8 de março),
promoveu no dia 5 de março, no Auditório Tauzer Quinderé (Pudim), a palestra
“Mulher: A Energia Feminina e o Poder
Pessoal” ministrada pela professora de Comunicação e Sociologia da FMU, Cláudia
Rodrigues Dias.
Em sua apresentação, a palestrante focou a
autoestima e incentivou o aumento da capacidade de percepção das próprias habilidades e competências: “A única coisa que
não podem tirar da gente é o nosso potencial interior”. E ainda reforçou que à medida
que a autoestima cresce, aumenta também
a criatividade, a ambição, a saúde física e
emocional e a resiliência (capacidade para

se reerguer depois das adversidades).
O evento foi organizado e aberto por Cláudia Bittencourt, então coordenadora do
Polo, e ainda contou com as participações
da nossa vice-presidente e diretora social,
Viviana Marli Nogueira Aquino Borges,
e da nossa diretora cultural, Sônia Maria
Nogueira e Silva. Muitas mulheres compareceram e também alguns homens, como
Sérgio Caveagna, que ajudou na entrega
dos brindes do sorteio de kits de beleza e
agendas. Três participantes foram contempladas: Márcia Camilo (MA), Andréia
Yoshiro (MA) e Marlúcia Amaral (MP).
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26º Encontro Técnico
AESabesp / Fenasan 2015
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O tema central de 2015 é bem pertinente com o atual momento: “A crise
da água e suas consequências no sec
XXI”. No Encontro Técnico estão
previstas a apresentação de mais de
100 palestras técnicas, 3 minicursos
de especialização e 8 mesas redondas, das quais 6 já estão definidas.
São elas:

Com a contínua superação de expectativas a cada edição, o Encontro Técnico AESabesp – Fenasan
2015, será realizado no Pavilhão
Vermelho do Expo Center Norte, o
maior espaço desse complexo, nos
dias 4, 5 e 6 de agosto. A visitação
esperada é de cerca de 20.000 pessoas, com a exposição de mais de
150 estandes de empresas nacionais
e internacionais. Para atender essa
demanda, pela primeira vez, haverá
um Forum de Tecnologias trazidas
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pelos expositores, estruturado dentro da Feira.
No estande da AESabesp, promotora há 26 anos do maior evento
técnico-mercadológico da América
Latina, o visitante encontrará todas
as informações sobre os benefícios
oferecidos pela entidade e a captação
de projetos que podem ser concebidos em sua Carteira de Projetos Socioambientais. Na entrada da Feira,
também haverá uma ilha de orientação, com monitores bilingues.

- A crise da água
e suas consequências no século
XXI (conferência na abertura
do Congresso)
- Dessalinizaçao
como alternativa
para
abastecimento;
- Água de reuso
para fins potáveis e recarga de
aquiferos e mananciais;

- Impactos dos eventos climáticos
nos recursos hídricos para o desenvolvimento econômico;
- Universalização do saneamento e
mobilização social em comunidades de baixa renda;
- As consequências das exploração
desordenada das águas subterrâneas em tempos de escassez de água.

