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O maior evento técnico-mercadológico no setor de saneamento, na América Latina
A AESabesp superou suas expectativas na edição de 2015, com um público estimado em
20.000 visitantes, realização de 105 palestras , 10 mesas redondas, 4 minicursos, 2 visitas técnicas
e concentração de 250 expositores. Pág. 6, 7 e 8

Presença de congressistas
de todo o País

O 26º Encontro Técnico AESabesp
contou com a presença maciça do
corpo técnico da Sabesp, além de
reunir participantes de todo País e
também do exterior. Pág. 7

Sucesso de público no
Jantar Dançante 2015

Num clima de total animação,
os associados compareceram
em grande número no Jantar
Dançante da AESabesp 2015.
Pág. 4 e 5

Tradição e alegria no
“Arraiá da AESabesp”

O “Arraiá da AESabesp” foi uma
autêntica festa junina, com quadrilha,
casamento caipira, bebidas e comidas
da época e muita animação.
Pág. 3
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EDITORIAL
Prezados amigos e amigas,
É com imensa satisfação que trazemos, nesta edição do jornal AESabesp, os principais
acontecimentos que marcaram o início do segundo semestre de 2015, com ênfase no
nosso 26º Encontro Técnico em realização simultânea com a Fenasan, que obteve um
público recorde de visitantes e de expositores e superou os seus resultados, em relação
às edições anteriores.
Consolidando o seu reconhecimento como o evento técnico-mercadológico mais
importante da América Latina em saneamento ambiental, a edição de 2015 reuniu
profissionais de todos os estados brasileiros que, somados aos vindos de diversos países, consagraram essa
realização como um grande referencial do intercâmbio do conhecimento, do desenvolvimento tecnológico e
do potencial de mercado do setor.
Sob o tema, “A crise da água e suas consequências no séc. XXI”, que também foi título da conferência
da abertura dos trabalhos, ministrada pelo presidente da Sabesp, Jerson Kelman, essa realização foi de
fundamental importância para discussão acerca da destinação dos recursos hídricos, que tanto interessa
a toda a sociedade. Portanto, a AESabesp sente-se honrada em ser promotora de um evento com tamanha
envergadura e responsabilidade.
Além desse grandioso evento, nossos leitores também encontrarão, nesta edição, registros de nosso tradicional
Jantar Dançante, promovido pela nossa diretoria social, e de uma pitoresca festa junina, promovida pela
nossa diretoria cultural, dois momentos muito agradáveis de alegria e confraternização, e demais assuntos
que certamente despertarão seu interesse.
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Um grande abraço e boa leitura!
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AESabesp na apresentação
da IFAT 2016, em São Paulo
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Representada pelo seu diretor técnico,
Olavo Alberto Prates Sachs, a AESabesp foi convidada para a apresentação
da IFAT 2016, no Brasil, realizada em
São Paulo - SP, pelos executivos Wolf-Dietrich Müller (representante-chefe
e diretor-executivo sênior; diretor-executivo de exposições de bens de capital - Messe München) e Collin Davis
(vice-diretor-executivo de exposições
de bens de capital e diretor de grupo
de exposições, MesseMünchen), em
evento organizado pela oficial representante da Messe München no Brasil,
Maria Valle.

Em 03 de julho, se concretizou um grande incentivo ao corpo técnico da Sabesp, em uma ação muito comemorada pela
AESabesp. O governo de São Paulo e a Finep (Financiadora
de Estudos e Projetos) assinaram um contrato de financiamento para quatro projetos inéditos no Brasil que ampliam a
produção de água de reúso e inovam no tratamento do esgoto. As propostas foram elaboradas pelas Diretorias de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente (T) e Financeira e
de Relações com Investidores (F), com projetos das áreas operacionais da própria “T” e das diretorias Metropolitana (M) e
de Sistemas Regionais (R). Conheça os projetos:

A IFAT é considerada a maior feira internacional do setor das tecnologias de
meio ambiente. Em sua última edição,
em 2014, participaram 3.081 expositores de 59 países e 135.288 visitantes
de 168 nações. Como se trata de uma
realização bianual, a sua próxima edição está prevista para o período de
30 de maio a 3 de junho de 2016 em
Munique - Alemanha, nas instalações
da Messe München, com amplos pavilhões e espaço ao ar livre, totalizando
uma área de 230.000m².

1 - Sistema de Produção de Água de Reúso para Uso Urbano
e Industrial Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos
da Metropolitana – MT (Investimento de R$ 41.866.000,00).
2 - Unidades de biofiltração para controle de odores - Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da Metropolitana
– MT (Investimento de R$ 7.100.000,00).
3 - Secador de lodo de ETE por meio de irradiação solar –
ETE Franca - Unidade de Negócio Pardo e Grande – RG
(Investimento de R$ 1.020.000,00).
4 - Sistema de Gaseificação por Plasma de Resíduos Sólidos
de ETEs - Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da
Metropolitana – MT (Investimento de R$ 10.350.000,00).
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Tradição e alegria no “Arraiá AESabesp”

Na noite de 30 de junho, em realização da diretoria cultural, conduzida pela eng. Sonia Nogueira, e da
diretoria de marketing, conduzida
pelo eng. Paulo Ivan Morelli (PIM),
foi realizado o “Arraiá AESabesp”,
com grande presença de associados, para uma autêntica festa junina, com quadrilha, casamento
caipira, em um ambiente decorado
com bandeirolas, balão, fogueira estilizada, onde foram servidos
quentão, vinho quente, bebidas,

água e refrigerantes; além de churrasco e todos os quitutes da época:
bolos, doces, caldo verde (preparados pelo Buffet Do, Ré, Mi).
O ponto alto dessa festa foi a apresentação da tradicional quadrilha.
Puxada pelo associado Ednaldo
Sandim, sua formação foi composta pelos noivos Lupe Balderrama e
Eduardo Bronzatti Morelli, tendo
como pais e testemunhas do noivo:
Sonia Nogueira, Nelson Menetti,

Hiroshi Ietsugu e Isabel Werneck e; pais e testemunhas da noiva:
João Augusto Poeta, Márcia Nunes, Luiz Narimatsu e Isabel Amato, com a participação especial de
Luciomar Werneck, como padre.
Após o casório, o salão foi só animação, com os presentes que entraram
para dançar a quadrilha, xote, baião
e demais ritmos dessa festança, embalados pela excelente banda da
maestrina Marisa Serrano, presença
marcante nos eventos culturais.

AESabesp leva associados ao Museu do Futebol

te no país, destinado somente aos
nobres da época, até se tornar atualmente uma paixão nacional em
todas as classes sociais.

No sábado de 4 de julho, em mais
uma ação da diretoria cultural da
AESabesp, um grupo de associados, contemplados em sorteio, foi
levado para uma visita ao Museu
do Futebol, em São Paulo, instalado sob as arquibancadas do Estádio do Pacaembu.
Os participantes afirmaram que
foi uma rica experiência capaz de
encantar até quem não é muito fã
do esporte. Dentro do Museu, mo-

mentos importantes da história do
futebol são apresentados nas cabines de áudio com narrações dos
gols, monitores de TV que exibem
jogadas imortais e telões que mostram o coro e as coreografias das
torcidas, além de toda a galeria de
troféus e cartazes que mostram a
história desse esporte.
Muitos atribuem ao Brasil à fama
de “O País do Futebol”, mas foi
bem longe daqui que ele foi criado.

Histórias relatam que a origem do
esporte aconteceu com os chineses
que há 3.000 anos A.C, em campos
de batalha. Mas o que se pode realmente afirmar é que no ano de
1.175 ocorreu a primeira referência do futebol na Inglaterra, onde
se jogavam bolas de couro pelas
ruas; em 1.863 ganhou regras, sendo que no ano seguinte desembarcou no Brasil por meio de Charles
William Miller, que trouxe uma
bola de couro e difundiu o esporJUNHO, JULHO E AGOSTO 2015
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Animação e elogios em nosso Jantar Dançante 2015

Fotos: Estevão Buzato

Na noite de 19 de junho, foi realizado o tradicional Jantar Dançante
da AESabesp 2015, no Buffet França, organizado pela diretoria social,
liderada pela eng.Viviana Marli
Aquino Borges, com a assistência da
gerente administrativa Flávia Baroni e o apoio logístico de toda gestão
2013-2015, presidida pelo eng. Reynaldo Young Ribeiro. Os associados
e convidados que compareceram
em grande número foram unânimes nos elogios a esta realização. O
evento teve início com um coquetel
de entrada, seguido por um refinado jantar, com bebidas incluídas,
embalado pelo som da animada
banda “Option”.
Após ao jantar, foi realizado o esperado sorteio de valiosos brindes, conduzido pelo presidente
Reynaldo e pela diretora Viviana,
que iniciou com o sorteio de um
Home Teather Samsung, oferecido
pela Torrano Seguros, representada por sua diretora Elidia Torrano,
contemplando o associado: Marco
Barbosa. Na sequência, mais dois
prêmios foram oferecidos pela Cecres (Cooperativa de Crédito da Sabesp), representada pelo seu diretor
José Augusto Darcie: uma Cafeteira
Dolce Gusto, contemplando a associada Gladys Januário, e uma TV 42
polegadas Philco, contemplando o
associado, Carlos Roberto Canecchio. E para completar com chave
de ouro, a AESabesp ofereceu uma
viagem para casal ao paraíso de Fernando de Noronha, em sorteio feito
pelo seu diretor financeiro, Walter
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Orsatti, contemplando o associado,
Richard Welsch.
Ao final dessa divertida noite, foi
servido um saboroso café para rebater o friozinho da madrugada
e, na saída, os participantes foram
brindados, pela AESabesp, com um
conjunto de toalhas.
Levaram o seu prestígio a essa noite

de festa os diretores da AESabesp:
Antonio Carlos Gianotti, Evandro
Nunes de Oliveira , João Augusto Poeta, Maria Aparecida Silva de
Paula, Nelson Cesar Menetti, Olavo
Prates Sachs, Sonia Maria Nogueira
e Silva e Walter Orsatti; os coordenadores Luciomar Werneck, Márcia
Nunes, Rodrigo Pereira de Mendonça; os coordenadores de Polos
Antonio Carlos Roda Menezes,

Eduardo Bronzatti Morelli e Sergio
Caveagna, os conselheiros Carlos
Helieder Rosa Zanelli, Iara Regina
Soares Chao e Nelson Luiz Stabile, além dos ex-presidentes da AESabesp, Cid Barbosa Lima Junior,
Eliana Kitahara, Ivan Borghi e Luiz
Narimatsu.
Destacamos ainda as presenças do
presidente da Associação Sabesp,
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Pérsio Faulim de Menezes, do presidente da AAPS, Maximiano Bizzato; da presidente da APU, Francisca
Adalgisa da Silva; do presidente da
ASEC, Uladyr Nayme; do presidente
da APECS, Luiz Roberto Pladevall;
do presidente da ABES Nacional,
Dante Ragazzi Pauli, e do presidente e da gerente geral da ABES-SP,
Alceu Guérios Bittencourt e Ana
Maria Larocca, além do superintendente de Gestão de Empreendimentos da Sabesp, Silvio Leifert e do
assessor da Diretoria de Tecnologia,
Empreendimentos e Meio Ambiente, Wady Roberto Bon e de diversos
associados da AESabesp.

CURSOS NA AESABESP

Transientes Hidráulicos

Exploração de Água Subterrânea

Nos dias 09, 10 e 11 de Junho,
foi realizada mais uma edição do
Curso de Transientes Hidráulicos, coordenado pelo especialista, professor da POLI/USP e
consultor da Sabesp, eng. dr. Edmundo Koelle, cujo conteúdo tem
alcançado uma repercussão muito positiva entre os profissionais
técnicos da área de hidráulica e
saneamento, que pedem sempre a
formação de novas turmas.
No seu decorrer, estudos de casos foram demonstrados por simulações computacionais, com
o programa “Allievi”, desenvolvido pela Koelle Engineering.
Os formandos dessa edição
(foto)
foram:
Bruno Henrique
Passeios turísticos
em Guararema,
promovido
pela Diretoria Cultural.
Trevizan
e Eduardo Amaral de
Souza (FGS Brasil), Edson Piske
(SAMAE – Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgoto), Marcia Regina Augusto
Aranda, Thiago Maia Cabral,
Wagner Almeida Ramiro,
Wagner de Carvalho Moraes (Bermad Brasil), Mariana Rosa da Silva Ferreira
(SEMAE Mogi das Cruzes,
William Gladstone de Freitas
Machado (Proman Engenharia), Giulio Scapinelli (Scapinelli Projetos), Jose Osmar
Coelho Saraiva (Ensa Engenharia ) e os profissionais da
Sabesp:
FernandesHayashi
da Silva, Francisco Graciano da Silva Jr., Henrique dos
Santos de Oliveira, Joel Jaime
Athaniel Silva, Luciano Tenório da Silva, Luiz AntonioDabus, Manoel José Ferreira
Costa, Marcel Kawassaki e
Marcia de Novais Bomfim.

Nos dias 14 e 15 de julho, foi realizado o curso “Exploração de Água Subterrânea através de Poços Tubulares
Profundos”, ministrado pelo geólogo
Cesar Bianchi Neto, do Departamento de Manutenção e Automação
– ROM/ RO/R – Sabesp, em uma realização da AESabesp em parceria com
a ABES-SP (Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária) e ASEC (Associação dos Engenheiros da Cetesb).
Aos participantes foram passados
conceitos de avaliação hidrogeológica, projeto executivo, licenciamento de perfuração, execução,
interpretação de resultados, outorga de uso, operação, manutenção e
tamponamento, entre outras práticas. Integraram essa turma os respectivos profissionais técnicos da
Sabesp: Aldo Takahashi, Anderson
William Furdiani, Doralice Lemos,

Fabio Richard Flausino, Fernando
Yogi, Marcio Luiz Rocha, Priscila
Aparecida Rossini, Raquel Góis de
Carvalho, Rosângela Maria Galvão
e Viktor Boyadjian Pereira. E de
demais empresas e instituições, destacamos as participações de Alessandro Mendes Ribeiro (Mendes
Ribeiro Engenharia), Fernanda dos
Santos Kretzschmar (Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das
Cruzes - Semae); Fernando Cintra
Mortara (Sharewater); José Carlos
Coerse (Renato Participações); José
Lindomar da Nóbrega (Uniper Hidrogeologia); Lorena Zapata de Oliveira (Hidrodex Engenharia), Rafaela Cardoso Dantas (Cia Paulista de
Obras e Serviços - CPOS); Ricardo
Antal (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São
Paulo - Arsesp) e Wagner Gonçalves
dos Santos (Acquacontrol).
JUNHO, JULHO E AGOSTO 2015
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26º ENCONTRO
TÉCNICO AESABESP –
FENASAN 2015
zt

Os maiores autoridades do setor de saneamento em nosso Congresso Técnico
A solenidade de abertura do 26º Encontro
Técnico AESabesp – Fenasan 2015 foi realizada na noite de 03 de agosto, com a presença
dos maiores expoentes do setor de saneamento ambiental, gestores da esfera pública, de expositores e de associados da AESabesp, cuja
maioria integra o corpo técnico da Sabesp.
A mesa de abertura foi composta pelo secretário nacional de saneamento, Paulo
Ferreira, que foi o primeiro presidente da
AESabesp; pelo presidente da Sabesp, Jerson Kelman; pelo coordenador de Recursos
Hídricos da SSRH, Rui Brasil Assis; pelo
presidente da AESabesp, Reynaldo Young
Ribeiro e pelo diretor técnico da AESabesp,
Olavo Prates Sachs.
A cerimônia teve início com a exibição de
um vídeo institucional de 26 anos da realização desse evento, seguido pela entonação do
Hino Nacional, interpretado pelo músico,
ator e engenheiro da Sabesp José Aparecido,
conhecido como Dou Valor.
Registramos ainda, nessa cerimônia, as
presenças do diretor de Sistemas Regionais
da Sabesp, Luiz Paulo de Almeida Neto; do
diretor de Tecnologia, Empreendimentos
e Meio Ambiente da Sabesp, Edison Airoldi; dos presidentes da ABES (Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária), Dante
Ragazzi Pauli ; do presidente da Associação

Sabesp, Persio Faulim de Menezes; do presidente da AAPS- Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp, Maximiano
Bizzato, da presidente da APU- Associação
dos Profissionais Universitários, Francisca
Adalagisa da Silva; do presidente da APECS,
Luiz Pladeval; da superintendente da Fundação de Energia e saneamento do Estado
de São Paulo, Rita Martins, entre as demais
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personalidades do setor que prestigiaram
essa noite de abertura.
Após a solenidade, foi oferecido um coquetel, com a elogiada apresentação das
Irmãs Galvão, pioneira dupla sertaneja
feminina, de uma importância histórica
para a cultura nacional, que entusiasmou
todos os fãs presentes.

Palestra Magna de abertura,
com Jerson Kelman
Na manhã da terça-feira (04/08), foi o início oficial do 26 º Congresso Nacional de
Saneamento e Meio Ambiente/ Fenasan
(Feira Nacional de Saneamento Ambiental), sob o tema “A crise da água e suas
consequências no séc. XXI”, com palestra
ministrada pelo presidente da Sabesp, Jerson Kelman, que abordou a necessidade
de se constituir um capital cívico, pautado
pela confiança da sociedade nos poderes
públicos e pelo exercício da cidadania.
Em sua abordagem, Kelman atribuiu a
crise hídrica às intempéries climáticas,
com a maior seca em mais de oito décadas
e o enfrentamento com as medidas adotadas pela Sabesp, como a concessão de bônus e campanhas de conscientização para
a sociedade, bem como ações trabalhadas
pelo corpo técnico da empresa, como as

obras de interligação de sistemas de distribuição de água; as ampliações de estações
de tratamento e construção de adutoras.
Em âmbito interno, informou que a Sabesp estrutura um planejamento estratégico, focado na detecção de problemas
de abastecimento, gestão de perdas, destinação de recursos e contratos de programas, que priorizam o tratamento de água
e esgoto para a população, além de uma
revisão com a agência reguladora de saneamento e questões tarifárias.
Para o presidente, a inovação tecnológica
é uma base fundamental para o desenvolvimento do setor, e isso ele tem visto de
forma evidente no corpo técnico da Sabesp: “fiquei impressionado com a dimensão deste Congresso e Feira, pelos novos
conceitos e tecnologias apresentadas, que
comprovam que o saneamento não é um
setor estático, podendo sim ser a cada dia
mais inovador”. No final de sua apresentação, o presidente da AESabesp, Reynaldo
Young Ribeiro, presenteou o presidente da
Sabesp, Jerson Kelman, com um guarda-chuva azul, símbolo dessa edição do
evento, nesta foto acima que estampou os
espaços de mídia de todo o País.

Palestra Motivacional,
com David Schurmann
O encerramento do 1º dia de Congresso, foi realizada a palestra motivacional

“Navegando com o sucesso”, ministrada
por David Schurmann, com relatos das
expedições da Família Schurmann, desde
quando navegar pelos mares que interligam os continentes era um mero sonho
de seus pais. Em seu relato, recheado de
imagens dessas aventuras, ele discorreu
sobre a necessidade de um planejamento
funcional; do tratamento da água, com
técnicas de reúso e de dessanilização; da
formação de estoque de suprimentos nas
embarcações e do uso da energia eólica e
hídrica, em uma analogia de que a direção
de uma empresa voltada ao tratamento
de água é comparável a um barco em alto
mar. Muito prestigiado pelos presentes,
Schurmann também foi brindado com o
guarda-chuva azul da AESabesp, entregue
pela diretora cultural, Sonia Nogueira.

Apresentação de dez Mesas Redondas

Durante o Encontro Técnico foram realizadas a apresentação de dez mesas redondas, pertinentes ao tema “A crise
da água e suas consequências no séc. XXI”, a começar pela
mesa “Mudanças climáticas e planejamento de sistemas
de saneamento”, integrada pelo coordenador da Secretaria
de Recursos Hídricos de São Paulo, Américo de Oliveira Sampaio e os professores Augusto José Pereira Filho
(USP) Paulo Eduardo Artaxo Neto (USP).

O também ex-presidente da AESabesp, João Baptista Comparini, coordenou a mesa “Água e energia: o desafio da sustentabilidade”, com os palestrantes Otto Elias Pinto (superintendente da Sabesp no Vale do Paraíba) e Eduardo Mario
Mediondo (representante do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - Cemaden).

A mesa “Água de Reúso para fins potáveis e recarga de aqüíferos e mananciais” foi coordenada pelo diretor metropolitano da Sabesp, Paulo Massato, e integrada pelos palestrantes
Samy Menasce (Brazilozônio); Leonardo de Almeida (Agência Nacional de Águas-ANA) e o professor da USP, Ivanildo
Hespanhol, conceituado estudioso dos processos de reúso.

26º ENCONTRO
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O diretor de Sistemas Regionais da Sabesp, Luiz Paulo de
Almeida Neto, intermediou a mesa “Dessalinização como
alternativa para abastecimento”, contando com Emílio
Gabbrielli (Toray Mambranes / IDA – International Desalination Association) e Renato Saraiva Ferreira (Ministério do Meio Ambiente).

A ex-presidente da AESabesp, Eliana Kitahara, coordenou a mesa “Universalização do saneamento e mobilização social em comunidades de baixa renda”, com os
palestrantes Thais Poliodoro – Instituto Elos; Marcelo de
Paula Neves Lélis – Secretaria Nacional de Saneamento
Ambiental e João Cesar Queiroz Prado – superintendente da Sabesp na Baixada Santista.

A mesa de base internacional: “Efeitos das mudanças climáticas na América Latina e Caribe” foi coordenada pelo presidente da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária
e Ambiental - AIDIS, Luiz Augusto de Lima Pontes, com as
presenças de Rolando Chamy – AIDIS (Chile) e de Leonor
Patricia Guereca Hernandez - Division de Coordinacion de
Cambio Climatico (México).

A mesa “As consequências da exploração desordenada das
águas subterrâneas em tempos de escassez de água” foi coordenada pelo assessor da Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente da Sabesp, Wady Roberto Bon,
e integrada com os palestrantes Reginaldo Bertolo – USP /
Centro de Pesquisa de Águas Subterrâneas e Cláudio de Oliveira – ABAS (Associação Brasileira de Águas Subterrâneas).

A mesa “Importância da Gestão de Projetos nos resultados
dos empreendimentos” foi coordenada pelo presidente da
ABES-SP, Alceu Guérios Bittencourt, e integrada pelo superintendente de Empreendimentos da Sabesp, Silvio Leifert
e pelo presidente da APECS, Luiz Roberto Pladeval, com a
mediação do jornalista Sérgio Lapastina.

A mesa “Melhorias nas Estações de Tratamento de Água e
Esgoto como ferramenta para enfrentamento do estresse hídrico” foi mediada pelo presidente da ABES nacional, Dante
Ragazzi Pauli, com os palestrantes Edes Fernandes de Oliveira (diretor da CEDAE - Cia. de Águas e Esgotos do RJ) e
Sylvio Andraus, vice presidente do Sindesam.

Cursos do Congresso

A mesa “Impactos dos eventos climáticos nos recursos hídricos para o desenvolvimento econômico” teve como coordenadora a eng. Tânia Gasi (Cetesb), além dos palestrantes José
Antônio Marengo Orsini e Eduardo Mario Mediondo (ambos do Cemaden) e Humberto Ribeiro Rocha – Instituto de
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosférica (IGA – USP).

Foram realizados 4 minicursos durante o Congresso Técnico,
iniciando em 05.08, com “Introdução às execuções de obras de
redes de águas e esgotos por método não destrutivo (MND)”,
ministrado pelo presidente da Associação Brasileira de Tecnologia não Destrutiva – ABRATT – Engenheiro Sergio Palazzo.
No mesmo dia, também foi realizado o curso “Conservação e
Reúso de Água”, ministrado pelo Prof. José Carlos Mierzwa, da
Universidade de São Paulo.
No dia 06.08, foi a vez do curso “Cases de Combate às Perdas:
Erros e Acertos”, ministrado pelo eng. Mário Augusto Baggio
e pelo instrutor Ary Maóski, da empresa Hoperações - Consultoria em Gerenciamento Ltda. E concluindo a programa-

ção, o curso “Regulação e Planejamento Metropolitano”, foi
ministrado pelos professores e palestrantes: Eridane Furlan –
Sabesp; Ester Feche Guimarães – USP/Sabesp; Fernando Garcia – Sabesp; Hugo de Oliveira – Consultor BID; Leonardo
Campos – Siglasul; Consultoria; e Tadeu Malheiros – EESC/
USP (foto).
JUNHO, JULHO E AGOSTO 2015
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Campeonato dos Operadores

Superação de resultados na Feira

Desde sua abertura oficial, em 04.08, a Fenasan 2015, se constituiu num verdadeiro
sucesso de público, estimado em 20.000 visitantes e 250 expositores nacionais e internacionais, com os mais variados produtos, serviços e equipamentos voltados à excelência
do setor de saneamento ambiental.

No 2º dia de Feira, o “ V Campeonato
de Operadores da Diretoria de Sistemas Regionais da Sabesp, Izaias Storch”, em parceria com a AESabesp, coordenado pelo eng. Gilberto Azevedo
(RO), teve sua abertura conduzida pelo
diretor regional da Companhia, Luiz
Paulo de Almeida Neto, com a realização das provas: Montagem e ajuste de
VRP, classificando em 1º lugar, Satiro
Kondo (RV); 2º lugar, Rogelio Costa
Chrispim (RM) e 3º lugar: Leandro
Costa Testi (RB)/ e Controle de malha
fechada (Automação), classificando em

1º lugar, Josinei da Silva Valim (RJ), 2º
lugar, Roberto Paes da Silva (RB) e 3º
lugar Joel Leopoldo Costa (RV).
Em continuidade, no dia 06.08, foram realizadas as provas: Montagem
de padrão e ramal de ligação de água,
classificando em 1° lugar, Marco Antônio de Lima – RR - 4m25s/ 2° lugar, Leandro Cezar Del Alamo – RT
- 3m48s / 3° lugar, Airton de Moraes –
RR – 3m45s. Leitura e entrega de conta: 1° lugar, Rafael Teles – RJ / 2° lugar,
Márcio Souza - RG/ 3° lugar Charles
Nogueira - RM.

Campeonato de Trekking
Um campeonato de “Trekking” , modalidade que reúne o
contato com a natureza, com uma atividade física moderada
e trabalho em equipe, também foi adaptado para a Fenasan.
Após um breve treinamento, os competidores saíram para
um percurso. As vencedoras foram: “Efluentes”, primeiro lugar (os participantes receberam guarda-chuvas temáticos);
“Os incríveis”, segundo lugar (os participantes receberam
carregadores portáteis de celular) e “É nóis”, terceiro lugar
(os participantes receberam pen drives).

Estande da AESabesp
No estande da AESabesp, várias atividades
foram apresentadas, como o encerramento das Campanhas “Indicação Premiada”
e “Relivros”, que premiarão os maiores indicadores de sócios e o maiores doadores
de livros, lançamentos do Projeto “Doar”
e do livro sobre o processo de “Dessanilização” e a exposição “Armando Pera: uma
vida tratando águas”, realizada pela AESabesp em parceria com a Fundação Energia
e Saneamento do Estado de São Paulo, e
que retrata toda a vida e obra do engenheiro, professor e pesquisador, Armando
Fonzari Pera, que no transcorrer de mais
de 50 anos de dedicação ao saneamento e
à saúde pública.

Premiações na cerimônia de encerramento
A cerimônia solene de encerramento do 26º Encontro Técnico e da 26ª Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente foi realizada no final do dia 06.08, com
comemoração do sucesso alcançado em 2015 e boas expectativas para a edição de
2014, já marcada para os dias 16, 17 e 18 de agosto, no mesmo local. Na ocasião,
também foi feita a entrega do Prêmio AESabesp 2015:

A Unidade da Sabesp ganhadora do
Troféu “Encontro Técnico”, com maior
número de apresentações de trabalhos
técnicos, foi a TX, representada na ocasião pelos seus gerentes Cristina Zuffo
e Marcelo Miki. A premiação foi feita
pelo presidente da AESabesp, Reynaldo
Eduardo Young Ribeiro.

Destaque Fenasan

O ganhador do prêmio “Jovem Profissional AESabesp”, destinado a universitários ou graduados com até 30 anos de
idade, composto por um troféu e uma
bolsa de estudo no valor de 10 mil reais,
foi Allan Saddi Arnesen. A premiação
foi feita pela diretora cultural da AESabesp, Sonia Nogueira.

A empresa ganhadora do Prêmio “Destaque
Fenasan 2015”, destinado ao expositor que
reuniu a excelência em todos os quesitos de
premiações, dentro de bases sustentáveis, foi a
ESA Eletrotécnica Santo Amaro . A premiação
foi feita pela diretora de Projetos Socioambientais, a química Maria Aparecida Silva de Paula.
Também ganharam o Troféu AESabesp, na categoria “Melhor Estande”, as empresas: Higra
Industrial, Imap Indústria e Comércio e Schneider Electric. Na categoria “Inovação Tecnológica”, as empresas ganhadoras foram: Ensitec Tecnologia, FGS Brasil e Tecno Control Tecnologia e Sistemas. E na categoria “Atendimento a Cliente”, as empresas ganhadoras foram:
AVK Válvulas do Brasil, Fibratec Engenharia e Saint-Gobain Canalização.
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