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AESabesp comemora 29 anos
em grande estilo

Em um ambiente country, do tipo faroeste, a AESabep comemorou os seus 29 anos de forma divertida
e emblemática, com um show de “Sá & Guarabyra” e muito mais. Pág. 4 e 5

Importante conquista da
AESabesp no PPQG

A AESabesp foi agraciada com Diploma
+ Placa de Reconhecimento na
categoria Micro e Pequenas Empresas
no Prêmio Paulista de Qualidade da
Gestão – PPQG. Pág. 3

Administração de
secas na Califórnia

Situações parecidas com a nossa
RMSP e apuradas técnicas de reúso
mostradas no Momento de Tecnologia:
“As experiências na administração de
secas na Califórnia”. Pág. 3

Um passeio histórico
de Maria Fumaça

Um grupo de associados participou
do pitoresco passeio histórico-cultural
de Maria Fumaça, de Campinas a
Jaguariúna, em locomotivas de
quase um século. Pág. 8
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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.
Um grande abraço e boa leitura!
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro | Presidente da AESabesp
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CANAL ABERTO

Foi realizada no dia 12 de agosto, a solenidade de posse da gestão 2015/2017, da ABES-SP (Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária, seção SP) no auditório do CRQ –
Conselho Regional de Química – IV Região,
presidida pelo engenheiro Alceu Guérios
Bittencourt, em reeleição.
A cerimônia contou com a presença de personalidades da esfera política, como o ex-governador, Alberto Goldman, a secretária
adjunta de Saneamento e Recursos Hídricos
do Estado de São Paulo, Mônica Porto, o
secretário adjunto de Energia do Estado de
São Paulo, Ricardo Toledo e o assessor da
SMA, José Eduardo Ismael Lutti, representando a secretária do Meio Ambiente, Patricia Iglecias, além de entidades representativas do setor. A AESabesp foi representada
pelo seu presidente Reynaldo Young Ribeiro, que também integra o conselho consultivo da ABES-SP.
Na abertura da cerimônia de posse, o presidente nacional da ABES e assessor da presidência da Sabesp, Dante Ragazzi Pauli (na
ocasião também representando o presidente
da Sabesp, Jerson Kelman), saudou a todos
que fazem parte da nova diretoria, os desejando sorte e uma boa gestão e destacando a importância das parcerias: “todos nós devemos
nos unir para vencer a crise hídrica”.

Foi realizado nos
dias 01 e 02 de outubro, o 11º Encontro
Técnico de Alto Nível/ Compostagem,
no Auditório da Cetesb “Augusto Ruschi”, organizado pela Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental - AIDIS, com
a parceria da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária
e Ambiental - ABES -SP e o apoio da AESabesp, Cetesb, Selur, Abisolo, FIESP, Visafertil, Organosolvi, MK2R, Maquina
Solo, Tera, Composul, Basf, Inambi e Valor Ambiental.
A abertura foi efetuada pelo presidente da AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro, que como membro da AIDIS responsável
pela sua Divisão Técnica de Empresas Prestadoras de Serviços, também representou o presidente da entidade no Brasil,
Luiz Augusto de Lima Pontes. Em seu pronunciamento, ele
mencionou que este evento de alta importância técnica para
a sustentabilidade e preservação ambiental conseguiu angariar
um expressivo público, que certamente iria prospectar suas
discussões e ações.
A mesa de abertura dos trabalhos também contou com Nelson
Bugalho (vice-presidente da CETESB, representando o presidente Flávio Okano), Ricardo Ribeiro (diretor da ABES-SP,
representando o presidente Alceu Bittencourt), Moacir Beltrami (representante da diretoria de Meio Ambiente da FIESP) e
Giancarlo Silva Matias (diretor da Absolo). Todos elogiaram a
organização do evento, sob a condução da gerente de Projetos
da AIDIS, Célia Castelló.
Durante o encontro foram proferidas várias palestras, agrupadas em 04 painéis de discussões: “Políticas Públicas”, “Panorama Tecnológico”, “Qualidade do composto e aspectos mercadológicos” e “Linhas de Financiamento”.

ACONTECE
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Importante conquista da AESabesp no PPQG!

O Instituto Paulista de Excelência
da Gestão - IPEG anunciou no dia
03 de setembro, as vencedoras e
classificadas da 13ª edição do Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão - PPQG. Entre várias organiza-

ções participantes, a AESabesp, na
primeira vez que concorre a esta
qualificação, foi agraciada com Diploma + Placa de Reconhecimento,
no nível I, na categoria Micro e Pequenas Empresas.

Essa conquista foi fruto de um trabalho da gestão 2013-2015, cuja
equipe do diretor secretário da AESabesp, João Augusto Poeta, junto à gerente, Flávia Baroni, foram
responsáveis pela reorganização
administrativa e estruturou um
minucioso relatório de suas atividades, para análise dos examinadores e juízes.
O superintendente do IPEG, Duvivier Guethi Junior, enviou uma
carta ao presidente da AESabesp,
Reynaldo Young Ribeiro, parabenizando a entidade pela conquista,

com votos que “ações continuem,
as pessoas mantenham a motivação
e a liderança permaneça focada no
alvo para a excelência”.
O propósito da premiação é reconhecer o empenho das empresas na
busca de resultados consistentes,
como o aumento da produtividade e da competitividade. Vale salientar ainda que a Sabesp também
concorreu e conquistou o resultado
mais expressivo do PPQG: Nível
III - Troféu Governador do Estado
(Sabesp – Unidade de Gerenciamento Regional Interlagos).

Administração de secas na Califórnia

Foi realizado pela AESabesp, na
manhã do dia 23 de setembro, o
Momento de Tecnologia: “Experiências na administração de secas
na Califórnia”, no Polo Ponte Pequena, com a abertura feita pelo
presidente da entidade, Reynaldo
Young Ribeiro, destacando a importância de se trazer informações
relacionadas ao enfrentamento da
crise hídrica de outros países, para
uma possível aplicabilidade em
nossa região.

Participaram desta ação diversas
associações e empresas voltadas ao
meio ambiente e foram apresentadas
as experiências vivenciadas na Califórnia pelo grupo formado por Viviana Aquino Borges (diretora social
e vice-presidente da AESabesp, cuja
participação nessa missão técnica teve
seu custeio autorizado a partir de uma
decisão do Conselho Deliberativo da
entidade); Dante Ragazzi Pauli (presidente da ABES nacional); Luiz Roberto Pladevall (presidente da APECS);

Valdir Folgosi (vice-presidente do
Sindesam/Abimaq); Rolando Gaal
Vadas (presidente da Sociedade Americana de Engenheiros Civis); Antônio Eduardo Giansante (consultor e
professor do Mackenzie e da Universidade de Metz); Carlos Alberto Rosito (conselheiro da GO Associados);
Gesualdo Saraiva Pallerosi (diretor da
APECS), Helio Nazareno Padula Filho (diretor da ABES) e Lineu Andrade de Almeida (consultor e professor
do Mackenzie).
O grupo teve a iniciativa de ir à Califórnia, no período de 27 a 31 julho de 2015,
para conhecer grandes estações de reuso e as ações adotadas para o uso racional da água nesse estado que é o mais
populoso dos EUA, cujas regiões tem
acentuadas semelhanças com a RMSP,
principalmente no enfrentamento da
crise de escassez hídrica.

Este Momento de Tecnologia trouxe
aos participantes informações valiosas dessas experiências, como: os
índices atingidos pelos programas de
uso e de reuso de água, os investimentos requeridos, as tecnologias utilizadas, as legislações seguidas, as campanhas de conscientização propagada
na sociedade local conferindo um
panorama bem vasto de alternativas
para o enfrentamento de uma crise
hídrica, e as lideranças de conceituadas empresas do setor apresentaram
seus recursos utilizados no desenvolvimento de projetos e de instalações
de água reciclada.

Exposição “Armando Pera: Uma vida tratando águas” agora segue para franca
Após ser lançada e no estande da
AESabesp durante a Fenasan 2015
e passar pela Unidade da Sabesp

Costa Carvalho e pelo Espaço
Vida na Unidade da Sabesp Ponte
Pequena, causando grande sucesso, a exposição “Armando Pera:
uma vida tratando águas”, agora
parte para a Unidade de Negócios
Pardo e Grande, onde ficará disponível em Franca, para a visitação de todos os funcionários.
A mostra, realizada pela AESabesp em parceria com a Fundação
Energia e Saneamento do Estado

de São Paulo, retrata toda a vida
e obra do engenheiro, professor
e pesquisador, Armando Fonzari
Pera, que no transcorrer de mais
de 50 anos, pesquisou, lecionou e
implantou novas técnicas de trabalho relacionadas ao saneamento
e à saúde pública.

no setor, por meio dos percursos
percorridos pelo eng. Armando
Pera, onde geram novas fotos, sorrisos e em alguns momentos até
lagrimas dos visitantes, por reviverem um passado que está registrado para sempre por esta mostra
e também no coração de cada um.

Por onde tem passado, a exposição
teve grande notoriedade, ao mostrar claramente a ligação das pessoas com o trabalho desenvolvido

Não deixe de aproveitar essa oportunidade de reviver essas passagens históricas mostradas nesse
rico acervo.
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Pura magia na festa “country” de 29 anos da AESabesp
A AESabesp completou 29 anos em
setembro e não poderia deixar de
comemorar de outra forma, a não
ser, com maestria. Por meio de sua
diretoria social, conduzida pela eng.
Viviana Aquino Borges, realizou,
no Círculo Militar de São Paulo, em
26 de setembro, uma superfesta de
Aniversário no estilo Country. Foi
uma noite de pura magia, que resultou num verdadeiro sucesso de
crítica e de público.
Para continuar animando a noite, foi a vez da competente “Banda
São Paulo Show”, com todo o tipo
de música e performances de palco,
que também ganhou muitos elogios
e lotou a pista de dança pela madrugada a dentro.

A abertura foi com o show da dupla
“Sá & Guarabyra”, que conduziram
a galera com suas vozes impecáveis,
sua banda de um instrumental perfeito e um repertório de sucessos,
como “Sobradinho”, “Dona”, entre
outros, cantado por todo o público, o que causou diversos elogios a
AESabesp ao longo da semana pela
escolha da dupla.
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Na hora dos parabéns, o presidente Reynaldo agradeceu a presença
de todos e chamou os membros da

sua gestão para o palco,
além dos funcionários
da AESabesp: Flávia
Baroni, Camila Barros,
Estéfano Memo, Rodrigo Oliveira e Tamires
Guilherme, do gerente
de marketing, Paulo
Oliveira e da jornalista
Maria Lúcia Andrade,
para todos juntos comemorem mais esse
evento de sucesso.
O evento contou com todo o
apoio e presença dos diretores da
gestão 2013-2015, presidida pelo
eng. Reynaldo Eduardo Young Ribeiro: 1º Diretor Secretário - João
Augusto Poeta; 1º Diretor Tesoureiro – Walter Antonio Orsatti,
2º Diretor Secretário: Aram Kemechian, 2º Diretor Tesoureiro
- Nélson César Menetti; Diretor

Fotos: Estevão Buzato

de Esportes - Evandro Nunes de
Oliveira; Diretor de Pólos - Antonio Carlos Gianotti; Diretora de
Projetos Socioambientais: Maria
Aparecida Silva de Paula; Diretora
Cultural - Sonia Maria Nogueira
e Silva, Diretor Técnico - Olavo
Alberto Prates Sachs; além dos
coordenadores: Rodrigo Pereira
de Mendonça (Polos Metropolitanos), Marcia Nunes (Inovação
Tecnológica), Luciomar Santos
Werneck (Editorial), e dos conselheiros: Carlos Alberto de Carvalho, Helieder Rosa Zanelli, Iara
Chao e Nelson Luiz Stabile. Também foi destacada as presenças
dos ex-presidentes da AESabesp,
Eliana Kitahara, Hiroshi Ietsugu,
Nercy Donini, Plínio Montoro,
além do presidente da APECS,
Luiz Pladevall e da presidente da
APU, Francisca Adalgisa da Silva,
que levaram o seu prestígio à festa.
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Aos presentes foram servidos coquetel e jantar com bebidas inclusas, além da participação em grandes sorteios. Conheça os contemplados:

A associada Gisele Cunha Abreu foi a ganhadora de uma bicicleta

A associada e integrante da Comissão Organizadora da Fenasan, Mariza Guimarães Prota,
foi a ganhadora de uma TV 42”.

O convidado Paulo César da Silva foi o grande
ganhador do voucher de viagem para o Texas
ou Cancun.

A prestigiada homenagem e premiação da Campanha Relivro 2015

A Diretoria Cultural da AESabesp, liderada pela eng. Sonia
Nogueira, realizou na noite do
dia 25 de agosto, a premiação da
Campanha Relivro 2015 e homenageou os doadores das maiores
remessas, tornando-se em um
evento bastante prestigiado pelos
associados que lotaram o Restaurante da sede na 13 de Maio.
Onde o presidente da AESabesp,
Reynaldo Young Ribeiro e
a diretora cultural Sônia
Nogueira, relataram a importância desta campanha
que se iniciou em 2013 e
que continuará a receber
doações de livros de engenharia para serem repassados a estudantes que
não possuem recursos para
adquiri-los e anunciaram
os homenageados da noite.

foram: José Ademir de Oliveira (85
Volumes - ganhador de 1 par de
ingressos e Jantar na casa de shows Terra da Garoa , para assistir
“Sampa o Musical”); Antonio Ito
(73 Volumes - ganhador de 2 diárias para um final de semana em
pousada em praia ou campo); José
Moreno e Leandro Bizelli (35 Volumes - ganhador de um tablet Del
Venue 7); Alzira Amancio Garcia

(32 Volumes - ganhadora de 1 par
de convites para a Festa de 29 anos
da AESabesp) e Eduardo Morelli (25 Volumes - ganhador
de um par de ingressos para
peça teatral ou musical).

Também foram oferecidos ingressos de
teatro para quem ficasse mais tempo
montado no touro mecânico, contemplando
os resistentes: Alan Rodrigues, Karen
Hernandes e Vanessa Moraes.

RELIVRO 2015
Buffet Dó, Ré, Mi, do mestre Giba, onde não faltaram
caprichadas porções de aperitivos, com bebidas, canja,
salgadinhos e música ao vivo,
com o perfeito violão e voz
do músico e engenheiro José
Aparecido, conhecido como
“Zé Negão” e “Douvalor”, que
contou, na percussão, com o
talento e alegria do eng. Nilson Roberto Correia, vindo
diretamente da Baixada Santista
para essa festa.

O ambiente do evento foi
uma homenagem cultural à
vida noturna de nossa cidade, com a decoração e cardápio dos bons bares de São
Paulo, tudo preparado pelo

Passeios turísticos em Guararema,

promovido
pela Diretoria
Cultural. da
Os
grandes
doadores
Campanha Relivro 2015
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Novo Curso de “Controle de Bombas
e Sistemas de Bombeamento”
A AESabesp realizou, nos dias 15, 16
e 17 de setembro, em
sua sede, mais uma
prestigiado Curso de
“Controle de Bombas
e Sistemas de Bombeamento”, ministrado
pelo especialista Prof.
Dr. Edmundo Koelle,
professor titular da Escola Politécnica da USP (Universidade de São
Paulo), consultor da Sabesp e uma
referência nesse segmento.
A aula inaugural contou com a presença do eng. Olavo Alberto Prates
Sachs, diretor técnico da AESabesp,
que saudou os presentes em nome
da entidade.
O curso apresentou os conceitos fundamentais sobre bombas e sistemas,
como condições operacionais; as leis

de semelhança – rotação específica e
classificação das bombas; os ensaios
de bombas - normas reguladoras - especificações das bombas; os componentes dos sistemas de bombeamento
– válvulas; a associação de bombas –
inversores de frequência; os critérios
para estabelecer a análise operacional em bombeamentos; a cavitação
(NPSH) e a recirculação em bombas;
a conceituação dos fenômenos transitórios gerados por manobras; os
sistemas de
proteção para
controle das
pressões e os
estudos de
casos – simulações com
o software
Allievi.

Novamente a AESabesp presta o seu
apoio ao “Outubro Rosa”
No dia 02 de outubro, os
funcionários da AESabesp, trajaram ao menos
uma peça do vestuário
rosa, em apoio às ações
da campanha “Outubro
Rosa 2015”, movimento
internacional voltado à
conscientização sobre a
importância da detecção
precoce do câncer de
mama, mobilizando pelo segundo ano
consecutivo as Diretorias de Projetos
Socioambientais, liderada por Maria
Aparecida Silva de Paula, de Marketing, liderada por Paulo Ivan Morelli
(PIM) e da Secretaria, liderada por
João Augusto
Poeta.
De acordo com
dados do
Instituto
JORNAL AESABESP | EDIÇÃO 159

Nacional do Câncer (Inca), no Brasil
o câncer de mama é o que mais atinge
as mulheres e só em 2014 foram estimados mais de 57 mil novos casos. A
falta de exames e a maturidade são os
principais fatores de risco: 4 em cada
5 pacientes têm mais de 50 anos. Portanto, o diagnóstico precoce da doença é o primeiro e mais importante
passo para a cura. Neste ano, a campanha terá uma série de atividades
espalhadas pelo país, cujas capitais se
iluminam na cor rosa.

Curso Intensivo de
Transientes Hidráulicos

A AESabesp realizou,
nos dias 06, 07 e 08 de
outubro, em sua sede,
mais um prestigiado
“Curso Intensivo de
Transientes Hidráulicos”, ministrado pelo
especialista Prof. Dr.
Edmundo Koelle, professor titular da Escola Politécnica da
USP (Universidade de São Paulo),

consultor da Sabesp e uma referência
nesse segmento.
O objetivo desse curso era
mostrar os elementos básicos para a análise do transiente hidráulico, visando
à definição de critérios
que permitem especificar
manobras ou dispositivos
de proteção, para possibilitar o controle adequado
das pressões e a segurança

operacional de instalações. Estudos
de casos foram ilustrados por meio
de simulações computacionais, com
o programa Allievi desenvolvido pela
Koelle Engineering.
Na abertura, o diretor secretário da
AESabesp, João Augusto Poeta saudou
os participantes em nome da entidade.
E nessa edição, também teve a participação de Carlos Godoy, gerente comercial da empresa A.R.I. Brasil, que
efetuou demonstrações práticas de
seus produtos.

Homenagem da AESabesp à eng. Paula Rosolino
A AESabesp,
em nome de todos os seus associados, rende
sua homenagem à eng. Paula
Rosolino,
falecida
no
último dia 13 de outubro, em São Paulo
- SP. A associada participava ativamente
da entidade, de forma muito colaborativa
em várias gestões e, na atual, foi convidada a ser membro do Conselho Editorial,
para o qual invariavelmente trazia posturas contundentes
e singular conhecimento do setor.
Paula Rosolino era
engenheira química, com mestrado
em Saúde Pública;
iniciou sua carreira
na Sabesp em 01 de
setembro de 1992,
havia completado 52
anos em 20 de abril

e era mãe de Victor Rosolino Correia
Leite, atualmente com 12 anos.
Em 2009, Paula Rosolino recebeu da
presidência da empresa o reconhecimento pelo primeiro lugar no Prêmio
“Criatividade Sabesp” com o trabalho
“Identificação da Presença de Orgânicos Voláteis em Efluentes”. Abaixo também registramos um dos momentos
em que ela participou do curso ministrado pelo prof. Edmundo Koelle, em
novembro de 2013, em nossa sede. A
AESabesp externa seus sentimento de
conforto aos seus amigos e familiares.
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Comemoração de Halloween e
Dia do Livro, em grande estilo

A diretoria cultural da AESabesp, liderada pela eng. Sonia Maria Nogueira e
Silva, realizou na noite do dia 27 de outubro, uma festa de Halloween (a data
oficial é em 31.10) e uma comemoração ao “Dia Nacional do Livro” (a data
é em 29.10), na sede da 13 de maio, no
restaurante Buffet Do, Ré, Mi.
A decoração a caráter trouxe um clima
horripilante e contagiante, onde não
faltaram caveiras, ossos, caldeirões de

bruxa e um buffet estilizado com doces
e salgados de Halloween, os festejos foram muito animados, com a presença
maciça dos associados, que ainda podiam levar os livros dispostos na mesa
de entrada, como brinde.
O ponto alto do evento foi um desfile
de fantasias de Halloween, para homens e mulheres: os vencedores foram
3º lugar: Val Nunes Oliveira e Tiago
Silva / 2º lugar: Kátia Milani e Evandro

Mais uma Campanha de Indicação
Premiada da AESabesp
Foi lançada
no dia 23 de
setembro,
pela Diretoria
de Marketing
da AESabesp,
conduzida
pelo
eng.
Paulo Ivan Morelli (PIM), a nova edição da
Campanha de Indicação Premiada “Rumo
aos 1.500 Sócios”, destinada a todos que fizerem as indicações de nossos associados,
que serão contemplados diretamente com
os seguintes prêmios:
4 ou mais indicações:
Um guarda-chuva personalizado e a participação no sorteio de 01 viagem para Maragogi
(um verdadeiro pedaço do paraíso no litoral
alagoano), pacote de 07 dias para 2 pessoas,
incluindo passagem aérea, hospedagem com
café da manhã, traslado aeroporto/hotel/aeroporto, city tour e seguro viagem.

2 a 3 indicações:
Um power bank (carregador portátil para
celular) e a participação do sorteio de dois
smartphones Samsung.
1 Indicação:
Um kit churrasco.
A vigência dessa Campanha é até 07.12 e
todos os novos sócios que entrarem na
AESabesp até essa data receberão uma
inscrição gratuita como congressista no
Encontro Técnico AESabesp 2016 e um
guarda-chuva personalizado. A permanência mínima obrigatória de novos associados é de 12 meses.

Nunes Oliveira/ 1º lugar: Sonia Maria Nogueira e Silva e Cid Barbosa. O
corpo de jurados foi formado pela experiente equipe da AAPS: Maximiano
Bizatto, Célia Botelho e Maria Prestes.
Além do presidente da AESabesp,
Reynaldo Young Ribeiro, diretores
e conselheiros da entidade, também
prestigiaram o evento o presidente da
Associação Sabesp, Pérsio Faulim de
Menezes; o presidente da AAPS, Maximiano Bizatto , o ex-presidente da
AESabesp e atual da Comissão Eleitoral, Luiz Narimatsu , a ex-presidente

Novembro:
23 – II Simpósio ISA São Paulo de
Automação em Sistemas de Água e de
Esgoto – São Paulo/SP.
23 a 26 – VI Congresso Brasileiro de
Gestão Ambiental – Porto Alegre/RS
(AESabesp apoia o evento e sorteará
uma inscrição de cortesia).

da AESabesp, Eliana Kitahara; os
gerentes da TOE, Alex Orellana; da
MTO, Benemar Tarifa e da MAMG,
James Shiromoto, entre os amigos e
associados presentes.

AGENDE-SE

26 a 27 – XI Workshop sobre Gestão
e Reuso de Água na Indústria –
Florianópolis/SC
(A AESabesp apoia o evento e sorteará
10 (dez) inscrições de cortesia).

24 a 25 – Curso de Hidrometria Básica
– São Paulo/SP (Associados AESabesp
contam com 10% de desconto).

Dezembro:

24 – Evento Gastronômico AESabesp –
São Paulo/SP.

4 – Homenagem aos profissionais do ano
– São Paulo/SP.

26 a 27 - Administradores de Planos
Municipais de Saneamento Básico - Eng.
Alceu de Castro Galvão Junior – São
Paulo/SP.

15 – Festa de Confraternização –
São Paulo/SP.

3 – Engenheiro do Ano - Polo RG.

SETEMBRO E OUTUBRO 2015

8

DIRETORIA
SOCIAL

A diretoria cultural da AESabesp
realizou no sábado dia 19 de setembro, um pitoresco passeio de Maria
Fumaça, a um grupo de associados
sorteados, uma iniciativa da Associação Brasileira de Preservação
Ferroviária (ABPF), de caráter cultural e recreativo, que apresenta a
Viação Férrea Campinas - Jaguariúna, onde locomotivas de quase
um século, telefones centenários e
carros de madeira dão vida a esta
ferrovia de 128 anos.
Várias surpresas tomaram conta
do vagão em que ficou a equipe da
AESabesp. Na ida, a diretora cul-
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AESabesp promoveu passeio
cultural de Maria Fumaça

tural Sonia Nogueira e Silva, homenageou os aniversariantes do
mês (Aram, Cidinha, Cristina, Iara,
Jorge e Márcia) servindo um bolo
gelado aos passageiros, enquanto
os diretores Olavo Sachs e Cidinha
de Paula, com o auxílio do monitor
Rodrigo Oliveira, ofereceram uma
taça de “Prosecco”, para todos brindarem este momento especial de
confraternização.
Na sequência foi a vez dos músicos
agitarem o vagão para a alegria geral e até uma palhinha do associado
James Shiromoto e seu inseparável
cavaquinho, enquanto da janela dava

para avistar as centenárias fazendas de café.
Ao chegarem à charmosa estação de Jaguariúna, os participantes
visitaram a exposição
de artesanato local e
se juntaram para um
agradável almoço. Na
volta, dentro do ônibus
da AESabesp, a diretora
Sônia, com a assistência
do associado Ednaldo Sandim, promoveu
uma gincana cultural,
com perguntas sobre o
passeio, contemplando
com brindes os passageiros que acertaram
as respostas. Ainda foi
feita uma enquete sobre a aprovação desta
ação entre os presentes, que foram unânimes na aprovação e
na solicitação de mais
atividades desse tipo,
até com sugestões de
novos roteiros.

