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Sede própria dA AESabesp
funcionará ainda em 2015

A AESabesp, autorizada pelo seu Conselho Deliberativo, adquiriu a sua sede própria,
que já deverá ser ocupada no segundo semestre de 2015. Com excelente infraestrutura,
sua localização é bem próxima da Estação Tietê do Metrô e da Marginal Tietê. Pág. 3

XI Torneio Interpolos
de Futebol Society

5º Workshop de Polos,
no Vale do Ribeira

26º Encontro Técnico
Fenasan 2015

Com mais uma edição de sucesso
de público e de crítica, esse evento foi
realizado em Guararema e contou com
a presença maciça de associados.
Pág. 4 e 5

Foi realizado nosso 5º “Workshop
de Polos, em Registro, com a
inauguração de mais um Polo
AESabesp, na Unidade de Negócios
do Vale do Ribeira (RR). Pág. 7

O maior evento técnico/mercadológico
do setor de saneamento ambiental será
realizado nos dias 4, 5 e 6 de agosto,
sob o tema: “A crise da água e suas
consequências no sec. XXI”. Pág. 8
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EDITORIAL
Prezados associados(as) e amigos(as) da AESabesp
Esta edição 157 de nosso Jornal AESabesp, correspondente ao período de abril e maio de
2015, certamente entrará para a história de nossa entidade, uma vez que nos foi possível
tornar realidade o objetivo de adquirir a nossa sede própria em um local adequado
para dinamizar o atendimento aos associados, proporcionando-lhes maior autonomia
e melhor infraestrutura para o desenvolvimento de nossas atividades.
Contudo, cabe reforçar que embora a administração dos nossos trabalhos esteja
centralizada em São Paulo, a AESabesp vem se firmando em todo o estado, graças ao
relevante trabalho de seus Polos Regionais, que expandem as diretrizes estabelecidas
em nosso Planejamento Estratégico. No mais recente workshop de Polos, conseguimos instituir mais uma nova
unidade em Registro, no Vale do Ribeira, que assim como todas assume o nosso compromisso de atender os
associados com qualidade e eficiência.
E por falar do desempenho dos Polos, na linha das grandes realizações da AESabesp, tivemos a alegria de
organizarmos mais um apreciado Torneio Interpolos, em Guararema, com a adesão máxima de atletas e
torcedores, além do apoio das superintendências da Sabesp e de todo aquela energia positiva, já característica
nesse evento esportivo, repleto de grandes ações sociais, culturais e beneficentes, que reforçam o nobre espírito
de companheirismo. Outros acontecimentos relevantes marcaram este período, como o evento de Tributo às
Mulheres, da nossa diretoria cultural; nossas participações em eventos fora de São Paulo, como o Congresso
de Dessanilização, no Rio de Janeiro-RJ, e da Assembléia Pública para a discussão do futuro do saneamento
nacional,na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF.
Nas próximas semanas nosso foco principal está voltado para a realização, no início de agosto, do evento técnicomercadológico mais importante da América Latina: o 26º Encontro Técnico AESabesp / Fenasan 2015, para o
qual esperamos corresponder a alta expectativas de nossos associados, parceiros, amigos e colaboradores, além
contar com a presença de todos vocês.
Até breve e boa leitura!
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro | Presidente da AESabesp

Posse de novas diretorias do IPEG,
Sindesam e AAPS
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Tomou posse no Espaço Vida da Sabesp, em 27 de
abril, a nova gestão 2015/2017 do IPEG (Instituto Paulista de Excelência da Gestão), organização
de direito privado e sem finalidade de lucro, cujo
propósito é de promover a melhoria da gestão das
organizações públicas e privadas do Estado de São
Paulo. Detentora do PPQG - Prêmio Paulista de
Qualidade da Gestão, conta com os apoios da
FIESP e CIESP.
O evento marcou a transição da presidência do eng.
Roberval Tavares de Souza (à esquerda na foto),
representante anterior da Sabesp e atual superintendente da MS, para o eng. Luiz Carlos Girard,
representante da empresa Tecdata. Nessa nova
gestão, a Sabesp está sendo representada pelo eng.
Reynaldo Young Ribeiro (presidente da AESabesp
e profissional da área de Qualidade na Companhia), que assumiu a função de diretor administrativo do IPEG. O registro dessa nova diretoria ainda
contou com os integrantes: Alexandre Carrasco,
Carlos Amadeu Schauff, Fabiola Azevedo Grijo, Luiz
Carlos Girard, Marcos Cesar Siqueira e Roberto
Erik Abrahamsson.
Também foi empossada, em 07 de maio, a nova
diretoria do Sindesam (Sistema Nacional das Indústrias de Equipamentos para Saneamento Básico e Ambiental), gestão 2015-2017, presidida por

Gilson Cassini Afonso (Ecosan), tendo Valdir
Folgosi (Centroprojekt) como vice-presidente e
os diretores Sylvio Andraus Junior (Degrémont),
Fernando Cerboncini Junior (Universal Process),
Ruddi Pereira de Souza (V.W.S. Brasil), Orlando
Gonçalves de Queirós (Albrecht), Mario Ramacciotti (Xylem Brasil), Ubiraci Moreno Pires
Correa (Prominas), Maria Estela Testa (Pieralisi), Fernando Pio (Bermad) e Ricardo Brandão
(Atlas Copco).

E em cerimônia realizada no dia 14 de maio nas
dependências do auditório de sua sede social, em
São Paulo, tomou posse a nova diretoria da AAPS,
presidida pelo nosso associado, eng. Maximiano
Bizatto, e os membros dos conselhos Deliberativo
e Fiscal, para o triênio 2015 / 2018, seguida por
um coquetel de boas-vindas aos dirigentes e convidados. Na foto, o presidente da AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro está com o ex-presidente
Valdemar Venâncio e o atual presidente da AAPS,
Maximiano Bizatto.
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AESabesp estará em sua sede própria em 2015
O Conselho Deliberativo da
AESabesp autorizou a entidade a
adquirir sua sede própria, que já
deverá ser ocupada no segundo
semestre de 2015. O endereço da
mesma é na Rua Voluntários da
Pátria, 654, bem próximo à Estação Tietê do Metrô e à Marginal
Tietê, no Condomínio Comercial
“Ícone Santana”, numa área de
209 m², composta pela junção de
5 conjuntos, que ocupará toda a
frente do 3º andar do edifício.

Além de amplos espaços internos,
a sede conta com sacadas, auditório e sala de reunião.

Com esta aquisição que se constituiu
num marco da história da AESabesp,
a gestão 2013-2015 pretende dinamizar o atendimento aos associados,
proporcionando maior autonomia e
melhor infraestrutura para realização de seus trabalhos. Está prevista a
mudança de toda área administrativa
para a nova sede. Contudo, a atual
sede da AESabesp, na Rua 13 de Maio,
1642, continuará a ser utilizada como
uma área de apoio e treinamentos,
devido ao aumento da demanda de
cursos nos dois últimos anos.

Tomada para paisagismo interno

Tomada parcial do jardim externo

Perspectiva para a Sala de Reunião

Momento da oficialização da escritura e da
entrega das chaves

O condomínio ainda comporta
um hall decorado com cenários
ecológicos, jardim externo, estacionamento e recuo na portaria
para parada de veículos.

Perspectiva planejada para Auditório

Entrada, com recuo para parada de veículos

ABRIL E MAIO 2015
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XI Interpolos AESabesp: um sucesso entre os associados
seu pronunciamento, o presidente
Reynaldo destacou que “entre as
atividades desenvolvidas pelas
AESabesp em prol dos associados,
o Interpolos atualmente está entre
os mais importantes, pela sua grandeza e abrangência em qualidade e
número de associados”.

Com a presença maciça de associados atletas e torcidas, mais uma
edição de sucesso do XI Torneio
Interpolos de Futebol Society da
AESabesp, fruto da parceria das
diretorias de Esporte e Polos, com
o apoio da diretoria de Marketing,
foi realizada nos dias 22, 23 e 24 de
maio, na cidade de Guararema, organizado pelos Polos Ponte/Costa
Carvalho, com apoio do Polo do
Vale do Paraíba.
O evento foi realizado no Guararema Park Hotel Resort, que
disponibilizou uma estrutura de
lazer de alto nível, com início no
final da tarde do dia 22, quando
as agremiações foram recepciona-
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dos com um agradável coquetel,
seguido por um saboroso jantar.

Após os jogos foi servida uma feijoada no almoço e todos foram
liberados para aproveitar a tarde
passeando pela cidade ou divertindo-se nas estruturas de esporte e lazer oferecida pelo Hotel. À
noite foi servido um jantar “À Brasileira” agraciado pela melodiosa
voz e violão do eng. José Aparecido “Do Valor”.

Após essa confraternização, os coordenadores foram reunidos para
discutirem as regras do torneio e
sortear os jogos eliminatórios.

Na sequência, todos os presentes puderam participar dos jogos
de salão com a modalidades de
Truco e Dominó.

No sábado, a abertura dos jogos
ocorreu com todos os time perfilados, às 8:30hs, com as saudações do presidente da AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro; do
diretor de Esportes, Evandro Nunes Oliveira; do diretor de Polos, Antonio Carlos Gianotti, e
do anfitrião e diretor secretário,
João Augusto Poeta, seguidas pela
entoação do Hino Nacional. Em

INTERPOLOS

5

No domingo, os jogos semi-finais
tiveram inicio às 9:00hs, com as
equipes dos Polos Sul x Vale do
Paraíba e Franca x Norte, classificando para a grande final os Polos
do Vale do Paraíba x Franca.
O vencedor foi Polo do Vale do
Paraíba que venceu Franca por 4
x 1, no considerado “jogo dos caipiras”. O 3º e 4º lugares ficaram
respectivamente com as equipes
metropolitanas da Sul e Norte.
Os artilheiros do certame foram
os atletas Antonio Marcos Correia
da Silva (Vale) e Emerson Rogério de Andrade (Vale), o melhor
goleiro Mauro J. Godoy (Vale)
e como destaque foi escolhido
Jefferson Alexandre de Aguiar
(Costa Carvalho).
Nos jogos de salão, a modalidade
Truco sagrou os campeões da Sul:
Anderson Luiz e Wellington, tendo
como vice-campeões os jogadores
de Franca: Carlos e Geovani e em
terceiro lugar: Aires Sabino(Sul) e
Hernandes Cruvinel (Franca).

Já na modalidade Dominó, os
campeões foram da Oeste: Almir
e Jamil Wagner, tendo como Vice:
Alex Henrique e Alan Tobias,
de Franca, e em terceiro lugar:
Milton Nascimento (Norte) e
Paim (Caraguatatuba).

Campeã 2015: Vale do Paraíba

3º Lugar: Metropolitana Sul

E para fechar esse grande evento, com chave de ouro, foi servido um
churrasco, onde foi realizada a premiação aos vencedores, aos destaques
e distribuídos prêmios aos participantes, num clima total de alegria e
confraternização.

Vice campeã: Franca

Momentos que fizeram o Interpolos 2015 inesquecível

Plantio de 16 Mudas Nativas, cada qual representando um Polo da AESabesp, conduzido pela
diretoria de Projetos Socioambientais.

Passeios turísticos em Guararema, promovido
pela Diretoria Cultural.

Doação de agasalhos, material de limpeza
e alimentos, para o “Projeto Menino Jesus”,
pela parceria das diretorias Socioambiental
e Cultural,também foi feita uma que atende
crianças em situação de carência na região.

A diretoria de Marketing, liderada por Paulo Ivan Morelli (PIM),
além da colaboração na logística geral do evento, com
o importante apoio da FGS,
também
angariou
brindes,
das empresas Clínica Odontológica Nipo Mineira (um
Smartphone MotoG) e BHG Brazil Hospitality Group (fim
de semana para casal, no hotel
TULIP INN Interative).
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Sucesso do “Tributo às
Mulheres da AESabesp”

A AESabesp, por meios de suas diretorias
cultural e de projetos socioambientais, realizou, em 31 de março, um “Tributo às
Mulheres da AESabesp”,
com foco no mês da mulher, nas grandes cantoras
brasileiras e na integração
trazida pela “dança circular”. O evento contou com
expressivo público feminino e masculino e agradou
a todos.
Na ocasião, todas as mulheres foram brindadas,
com delicados vasos de
flores, e participaram de
sorteios de kits de beleza. E todos os presentes foram convidados a cantarem somente
músicas interpretadas por cantoras nacio-

AGENDE-SE

nais que fizeram história na MPB, como
Chiquinha Gonzaga,
Dolores Duran, Clara Nunes, Maysa, Elis
Regina, Maria Bethânia, Cássia Eller,
Gal Costa, Ana Carolina, entre outras.
O acompanhamento
musical ficou por
conta da maestrina
Marisa Serrano e sua
banda, sempre apreciada nos eventos culturais da AESabesp.

Outro momento de grande descontração
foi a interatividade propiciada pela dança
circular, sob a condução da psicóloga e facilitadora, Adriana Gonzales, que motivou
o público a dançar com
vários movimentos intercalados, voltados para a união
das pessoas, com base em
antigos costumes festivos
de nossos ancestrais.
E para complementar essa
noite de cultura e lazer, foi
oferecido um jantar no
Restaurante da 13 de Maio,
preparado pelo Buffet Do,
Ré, Mi.

Foi realizado nos dias 23 e 24 de março,
no Windsor Atlântica Hotel, no Rio de
Janeiro- RJ, o “IDA Water Reuse and Desalination Conference for Latin America
Development”, um congresso internacional voltado ao Reúso e Dessalinização de
Água, para o desenvolvimento da América Latina. Na ocasião a AESabesp foi representada pela sua diretora cultural, eng.
Sonia Maria Nogueira e Silva; pela sua
diretora de projetos socioambientais, a
química Maria Aparecida Silva de Paula, e
pelo associado Carlos Eduardo de Moura
Santos, que é coordenador de obras na Diretoria de Sistemas Regionais da Sabesp.
O evento reuniu lideranças mundiais do
setor, como Abdullah Al-Aishaikh da
Arabia Saudita – presidente da IDA- International Desalination Association; Emilio
Gabbrielli -diretor da IDA no Brasil; Miguel Angel Sanz , diretor da Degremont
/França; Dante Ragazzi Pauli, presidente
da ABES nacional; Carlos Alberto Rosito, diretor da AIDIS; Américo Sampaio,
assessor da Secretaria de Saneamento e
Recursos Hídricos de São Paulo; Cristina
Knorich Zuffo, gerente do Departamento
de Prospecão Tecnológica e Propriedade
Intelectual da TX/ Sabesp, entre outros.
O foco do primeiro dia versou sobre o uso
da água do mar dessanilizada, tanto para

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 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.
JORNAL AESABESP | EDIÇÃO 157

AESabesp no Congresso Internacional
de Reúso e Dessanilização

Dias 15, 16 e 17 de setembro de 2015:
CURSO INTENSIVO DE CONTROLE BOMBAS E SISTEMAS DE BOMBEAMENTO - Numa realização da
Diretoria Técnica, o curso será ministrado pelo Prof. Dr. Edmundo
Koelle, na sede da AESabesp.
Dia 26 de setembro: FESTA DE ANIVERSÁRIO DA AESABESP – Nossa
diretoria social definirá o local em breve.

água de reúso quanto para fins potáveis. A
conferência foi debatida por especialistas
das concessionárias municipais, estaduais
e privadas de vários países, como Espanha, Arábia Saudita, Singapura, Austrália, Israel, Emirados Árabes e Curaçao. A
representação brasileira ficou a cargo do
assessor da SSRH, Américo Sampaio; do
presidente da Compesa- PE, Roberto Tavares, e do presidente da GO Associados,
Gesner Oliveira.
No segundo dia foi discutido com representantes de vários países o emprego
da dessalinização para a indústria, a mineração, com aplicação consistente na
produção frigorífica, de óleo, de gás e na
extração de petróleo, inclusive nas atividades da Petrobras . De acordo com os representantes da AESabesp, as conclusões
desse encontro apontam para uma tendência mundial na adoção das tecnologias
apresentadas, principalmente nas regiões
costeiras desprovidas de água doce para
potabilização. Mas para tanto, ainda é necessário estudar os seus impactos ambientais, bem como adotar energias renováveis
para operação das prováveis Estações de
Águas Dessanilizadas, não usando o recurso da água para gerar energia para a
operação dessas plantas.

5º Workshop de Polos
AESabesp, no Vale do Ribeira
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Audiência Pública, em Brasília/DF,

discute futuro do saneamento brasileiro

No sábado de 26 de abril, foi realizado o 5º
“Workshop de Polos AESabesp”, na cidade
de Registro – SP, integrada à Unidade de
Negócios do Vale do Ribeira (RR). Esse
município foi escolhido para a realização
desse evento, por que na oportunidade
foi inaugurado o Polo AESabesp do Vale
do Ribeira, liderado pelo gerente do Departamento de Operação, eng. Jiro Hiroi,
apoiado pelo próprio superintendente da
RR, eng. José Francisco Gomes Junior,
que participou do evento e destacou a importância da AESabesp nesta Regional.
Participaram desse Workshop os coordenadores de Pólos Regionais da RMSP
(Norte/ Eduardo Bronzatti Morelli, Centro-Carvalho/ Sergio Caveagna, Oeste/
Claudia Caroline Buffa, Leste/ Antonio
Carlos Roda Menezes e Ponte Pequena/
Fernandes Hayashi da Silva) e do Interior
(Franca/ Mizue Terada, Botucatu/ Leandro Cesar Bizelli e Itatiba/ Carlos Alberto
Miranda Silva), vários associados da Unidade, além do presidente da AESabesp,
Reynaldo Young Ribeiro; do diretor de
Polos, Antonio Carlos Gianotti, do coordenador de Pólos Metropolitanos, Rodrigo Mendonça; do diretor de Esportes,
Evandro Nunes Oliveira e dos representantes das diretorias de marketing, Kaíque
de Masi, e socioambiental, Camila Barros.

Na abertura dos trabalhos, o presidente
da AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro,
apresentou as realizações da entidade e
o planejamento com as principais metas
para 2015. Na sequência, houve a explanação das diretorias presentes, concluindo
com a de Pólos, que destacou as metas e os
principais pontos a serem utilizados pelos
coordenadores em seus respectivos locais
de atuação, em prol dos associados.
O diretor Gianotti e o coordenador Rodrigo enfatizaram que “com a criação do
Polo do Vale do Ribeira a Diretoria de Polos cumpriu uma importante meta de ter
um Polo estabelecido em cada Unidade
Regional da Sabesp representando a entidade junto aos seus associados, em todo o
Estado. Dessa forma a Diretoria de Polos
cumpre uma meta de no triênio de 2013 a
2015, com o estabelecimento dos 3 Polos
que estavam sem representante, sendo em
2013 o Polo AESabesp Capivari/Jundiaí
com sede em Itatiba coordenado pelo eng.
Carlos Alberto Miranda Silva, em 2014
Pólo AESabesp do Alto Paranapanema
com sede em Itapetininga coordenado
pelo eng. Jorge Luís Rabelo e finalmente
em 2015 o Pólo AESabesp do Vale do Ribeira com sede em Registro, coordenado
pelo eng. Jiro Hiroi”.

A Comissão de Desenvolvimento Urbano
(CDU) da Câmara Federal - no âmbito da
Subcomissão Especial Subágua - promoveu no dia 14.05 uma audiência pública
para discutir a universalização dos serviços de saneamento ambiental no Brasil
e os avanços que ainda se fazem necessários. Esta subcomissão que é presidida
pelo deputado federal e associado da AESabesp, eng. João Paulo Tavares Papa, solicitou esse debate com representantes de
entidades do setor e de diversos estados
brasileiros. A AESabesp foi representada
nesse ato pelo seu presidente, Reynaldo
Young Ribeiro.
A mesa de expositores foi composta pelo
presidente da CDU, deputado Júlio Lopes
(PP-RJ); o diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de
Saneamento (AESBE) e também presidente da Compesa, Roberto Cavalcanti
Tavares; o coordenador Nacional da Frente pelo Saneamento Ambiental, Edson
Aparecido da Silva e o diretor do Departamento de Água e Esgotos da Secretaria
Nacional de Saneamento Ambiental do

Ministério das Cidades, Johnny Ferreira
dos Santos.
Para o idealizador do encontro, dep. João
Paulo Papa, a presença de representantes
de estados de todas as regiões brasileiras
reforça a importância do debate de idéias
para que se avance no tema: “considero este dia como um marco histórico na
área do saneamento em todo o País. Este
assunto, definitivamente, está na pauta de
discussões da Casa”. Ele ainda assegurou
que outras reuniões serão feitas para tratar
de formas de se avançar na questão.
Para o presidente da AESabesp, Reynaldo
Young Ribeiro, que levou o apoio irrestrito da entidade a esta ação (na foto acima
está com o presidente da Sanepar, Mounir
Chaowiche; o presidente da APECS, Luiz
Pladeval; o deputado federal, João Paulo
Papa, e o presidente da ABES Nacional,
Dante Ragazzi), “essa discussão foi de
suma importância tanto pela obtenção de
apoio para melhorar os índices de qualidade e eficiência dos serviços prestados,
bem como para o desenvolvimento geral
do setor”.

AESabesp concorre ao Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão
A AESabesp está concorrendo ao Prêmio
Paulista de Qualidade da Gestão (PPQG),
promovido pelo Instituto Paulista de Excelência da Gestão (IPEG), como organização
sem fins lucrativos. Essa premiação reconhece as empresas e instituições do Estado
de São Paulo que possuem os melhores sistemas de gestão da qualidade e contribuem
para a melhoria da excelência na região.
A gerente administrativa da entidade, Flávia
Baroni, fêz um curso sobre Modelo de Excelência e Critérios, para depois se iniciar a
elaboração do Relatório de Gestão e Autoavaliação, entregue em abril de 2015, com
a colaboração de todas as diretorias e dos
demais membros da equipe da AESabesp:
Camila Barros, Estefano Memmo, Kaique
De Masi, Paulo Oliveira, Rodrigo Oliveira,
Tamires Guilherme e Viviane Andrade.
Nesse processo, a entidade contou com a
assistência voluntária do associado, eng.

Eduardo Augusto Ribeiro Bulhões, que
também foi o incentivador para que a AESabesp participasse dessa ação. A idéia
de participação começou a surgir durante
o IWA (World Water Congress & Exhibition) em Lisboa, em 2014, quando Bulhões
explanou para a delegação da AE presente ao evento como a sua própria empresa,
B&B Engenharia, com 52 funcionários e
fornecedora da Sabesp, conquistou uma
excelência organizacional ao também concorrer ao PPQG. “Ganhamos um diploma
de reconhecimento, mas o ganho mais importante foi a renovação da nossa estrutura, que ficou muito melhor. Assumimos o
desenvolvimento de 8 critérios propostos
e montamos comitês de 3 integrantes, para
levar a cabo a padronização exigida em
cada critério. Com isso, demos um salto
em organização, rendimento e qualidade
de gestão”, declarou.
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A Fenasan – Feira Nacional de
Saneamento Ambiental – 2015,
promovida anualmente pela AESabesp - Associação dos Engenheiros da Sabesp, será realizada
em conjunto com o 26º Congresso
Técnico AESabesp, nos dias 4, 5 e
6 de agosto, com o tema central: “A
crise da água e suas consequências
no sec. XXI” .
A edição de 2015 foi para um espaço maior e mais adequado, no
Pavilhão Vermelho do Expo Center

Norte, com expectativa de receber
em torno de 20.000 visitantes (a visitação é gratuita). Como se trata de
um evento técnico-mercadológico,
pela primeira vez será estruturado dentro da Feira um “Fórum de
Tecnologia”, para difundir as tecnologias em uso, as inovações tecnológicas e todas as ações conectadas com o saneamento ambiental,
principalmente em relação ao tratamento de água e de efluentes.
Até o momento, já conta com 220

Venha para o maior evento de
tecnologia em saneamento da AL
expositores nacionais e internacionais com a estimativa de público
de 20.000 visitantes. O seu público,
composto por técnicos, acadêmicos, gestores, empresários, membros da comunidade científica, é
altamente qualificado e atuante no
setor. A exemplo de 2014, conta-se
com a participação internacional,
com profissionais vindos da
Alemanha, Argentina, Áustria,
Bolívia, China,
Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, Espanha,
Estados Unidos,
França, Holanda, Israel, Itália,
México,
Peru,
Portugal, Uruguai e Venezuela. A AESabesp
irá dispor uma

ilha de orientação na entrada da
Feira, com monitores nos idiomas
português, inglês e espanhol.
Esta realização, que em 2015 completará 26 anos, é considerada o
maior evento técnico e mercadológico do setor de saneamento na
América Latina.

Programação do Encontro Técnico
Já o Congresso Técnico apresentará, no 1º dia, 04.08, às 11 horas, a Conferência Magna - A crise da água e suas consequências no século XXI. E nos 2º e 3º dias, no mesmo
horário, estão confirmadas as seguintes mesas redondas:
- Mudanças climáticas e planejamento de sistemas de saneamento
- Dessalinização como alternativa para abastecimento
- Universalização do saneamento e mobilização social em comunidades de baixa
renda
- Água e energia - o desafio da sustentabilidade
- Impactos dos eventos climáticos nos recursos hídricos para o desenvolvimento econômico
- Água de reúso para fins potáveis e recarga de aquíferos e mananciais
- Importância da gestão de projetos nos resultados dos empreendimentos

Cursos durante o Congresso:
Introdução às execuções de obras de redes de águas e esgotos por
Método Não Destrutivo (MND)
Data: 4 de Agosto de 2015 (terça-feira) - Horário: 9h00 às 18h00.
(Com Sergio Palazzo - Presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Não Destrutiva – ABRATT)

Reúso de Água
Data: 5 de Agosto de 2015 (quarta-feira) - Horário: 9h00 às 18h00.
(Com José Carlos Mierzwa - Professor Pesquisador da Universidade de São Paulo)
“Cases” de combate às perdas: erros e acertos
Data: 6 de Agosto de 2015 (quinta-feira) - Horário: 9h00 às 18h00.
(Com Mário Augusto Baggio e Ary Maóski, da empresa Hoperações Consultoria em Gerenciamento Ltda).
No dia 6 ainda está programada uma visita técnica ao Projeto Aquapolo, localizado
na Estação de Tratamento de Esgotos da Sabesp localizada na divisa de São Paulo e
São Caetano do Sul (ETE ABC), com o objetivo de fornecer água de reúso para o
principal polo industrial da Grande São Paulo.
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