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AESabesp encerrou o ano
de 2016 com uma grande festa

A AESabesp realizou uma grande festa de confraternização para encerrar um ano de fortes
superações para o nosso país e de grande impulso para o setor de saneamento. Pág. 4 e 5

Homenagem aos
profissionais do ano 2016

Em 06 de dezembro, a AESabesp
realizou a entrega do “Troféu AESabesp”,
aos engs. Guilherme Machado
Paixão, Reynaldo Eduardo Young
Ribeiro e Rui Engrácia Garcia Caluz,
em Homenagem aos Destaques
Profissionais do Ano. Pág. 3

Festival
Esportivo 2016

Realizado em duas etapas:
boliche e futebol society, o
Festival Esportivo AESabesp
2016 reuniu um grande
número de associados em
um clima de lazer, amizade e
disputas acirradas. Pág. 7

Seminário do Planejamento
Estratégico AESabesp 2016-2018

Na conclusão do Planejamento
Estratégico AESabesp 2016, com
a participação de toda diretoria,
conselho e funcionários, foi
avaliado o desenvolvimento
do primeiro ano da Gestão
2016-2018. Pág. 8

EXPEDIENTE

2

Fundada em
15/09/1986

Órgão informativo da Associação
dos Engenheiros da Sabesp
Diretoria Executiva
Presidente - Olavo Alberto Prates Sachs
Diretor Administrativo - Nizar Qbar
Diretor Financeiro - Evandro Nunes Oliveira
Diretora Socioambiental - Márcia de Araújo Barbosa Nunes
Diretor de Comunicação e Marketing - Paulo Ivan
Morelli Franceschi
Diretoria Adjunta
Diretoria Cultural - Maria Aparecida Silva de Paula
Diretoria de Esportes e Lazer - Fernandes Hayashi da Silva
Diretoria de Polos Regionais - Antônio Carlos Gianotti
Diretoria Social - Viviana Marli Nogueira de Aquino Borges
Diretoria Técnica - Gilberto Alves Martins
Conselho Deliberativo
Presidente - Ivan Norberto Borghi
Membros - Abiatar Castro de Oliveira, Agostinho de
Jesus Gonçalves Geraldes, Benemar Movikawa Tarifa,
Choji Ohara, Eduardo Bronzatti Morelli, Gilberto
Margarido Bonifácio, Helieder Rosa Zanelli, Iara
Regina Soares Chao, Ivo Nicolielo Antunes Junior, Luis
Américo Magri, Maria Aparecida Silva de Paula,
Mariza Guimarães Prota, Nélson César Menetti,
Richard Welch, Rodrigo Pereira de Mendonça, Rogélio
Costa Chrispim e Sônia Regina Rodrigues.

EDITORIAL
Olá amigos!
Um ano já se passou, desde que a gestão 2016/2018 assumiu oficialmente, na cerimônia de
posse de 14.01.2016, a direção desta nossa querida Associação dos Engenheiros da Sabesp.
Muitos eventos ocorreram nesse ano que se findou que deixaram momentos inesquecíveis
em nossas memórias como o: Planejamento Estratégico, o qual nos mostrou o norte para
os próximos três anos desta caminhada; o nosso XIIº Interpolos, em Jarinu, com seus quase
400 participantes; o nosso Jantar Dançante, momento de gala da nossa Associação com a
presença fiel dos nossos associados “pés de valsa” que deram uma grande demonstração de
suas habilidades; o nosso baile dos 30 anos da AESabesp, com a impecável participação do
ciganíssimo, Sidney Magal; o nosso Festival Esportivo; o grande e esperado dia da Homenagem
aos Profissionais do Ano: Guilherme Paixão, Rui Engrácia e nosso amigo e ex-presidente
desta Casa, Reynaldo Yong; e finalizando o ano com nosso momento de Confraternização no
elegante Clube Atlético São Paulo.
Temos agora, pela frente, um ano cheio de desafios, pois por um lado queremos manter a obrigação de oferecer aos nossos
associados que estão muito “bem” acostumados os nossos tradicionais eventos no padrão “AESabesp”. Mas, por outro lado,
também temos a obrigação de agir com responsabilidade dentro de nossa previsão orçamentária e não podemos gastar mais
do que arrecadamos, pois todos nós sabemos que o momento não está para esbanjamentos. E esta postura também está vindo
em consonância com a nossa bandeira de profissionalizar a AESabesp a qual já é uma jovem adulta, pois está com trinta anos
e não pode mais adotar os mesmos critérios da seu tempo juvenil.
Estamos agora com quase 1500 associados e muitos planos para este ano, começando pelo nosso XIIIº Interpolos, que neste
ano será em Serra Negra, de 19 a 21 de maio, além do nosso tradicional Jantar Dançante, em junho, e principalmente “O maior
encontro de saneamento e meio ambiente das américas” de 02 a 06 de outubro, que a AESabesp fará em parceria com a ABES
denominado Congresso ABES – Fenasan 2017, entre outros eventos que virão.
Podem estar certos que todos nós estamos totalmente comprometidos com nosso novo slogan já incorporado na nossa
logomarca “Trabalhando junto com você” e por você.
Um grande abraço
Eng. Olavo Alberto Prates Sachs | Presidente da AESabesp

PM de São Paulo integrada ao Prêmio AESabesp
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Em dezembro de 2016, a diretora cultural da AESabesp e coordenadora do Prêmio AESabesp (entregue aos destaques das
edições anuais da Fenasan e Congresso Técnico), Maria Aparecida Silva de Paula, foi recebida para um café da manhã, no
Comando da Polícia Militar de São Paulo. Na oportunidade,
a representante da AESabesp recebeu o certificado de participação efetiva na avaliação do Prêmio da Qualidade da Polícia
Militar e reforçou o convite para a participação da corporação
no prêmio AESabesp dos expositores da FENASAN – Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente na edição de 2017.

Após celebrar seus
30 anos em 2016,
com elogiados eventos e ações voltadas
aos seus associados
e à sociedade, a AESabesp iniciou 2017
com uma nova prospecção de realizações
muito positiva. Sua nova logomarca, lançada neste ano, traz o slogan “Trabalhando
junto com vocês”, voltado a uma postura
proativa e agregadora. Em breve também será divulgado o novo calendário
AESabesp 2017.

Lançamento do site ABES/Fenasan com webinar

Rede de convênios da AESabesp
facilita a vida dos associados

Em dezembro foi realizado o lançamento oficial do site do
“Congresso ABES/Fenasan 2017 - o maior encontro de Saneamento Ambiental das Américas: www.abesfenasan2017.com.
br . Na sequência, foi iniciado o primeiro webinar (conferência
via web) sobre o evento, conduzido pelo presidente da AESabesp, Olavo Alberto Prates Sachs, e pelo presidente da ABES,
Roberval Tavares de Souza, onde ambos se dispuseram a interagir com os internautas inscritos que levantaram questões
pertinentes ao evento.

Para oferecer uma boa
qu a lidade
de serviços
e produtos
aos seus associados,
além de suas ações internas, a AESabesp
estabeleceu uma rede de convênios para
atender a todas as suas necessidades. O Caderno de Convênios da AESabesp traz bons
planos e descontos para os associados nos
diversos segmentos. Basta acessar o site da
AESabesp (www.aesabesp.org.br), e logo na
página de abertura estarão os “Convênios
Destaques da Semana”; clicar em qualquer
um deles que aparecerá toda a lista das
demais opções.

ACONTECE

Homenagem aos Profissionais do Ano de 2016

Em 06 de dezembro, a AESabesp realizou, no Auditório do CRQ, a sua Cerimônia de Homenagem aos Destaques
Profissionais do Ano, na qual, foi feita a
entrega do Troféu AESabesp aos profissionais que se destacaram em 2016. São
eles os engenheiros: Guilherme Machado Paixão, Reynaldo Eduardo Young
Ribeiro e Rui Engrácia Garcia Caluz.
A abertura da cerimônia foi feita pelo
presidente da AESabesp, Olavo Alberto Prates Sachs, que agradeceu a todos
por compartilhar esse momento tão
significativo no ano de 2016. Discorreu sobre o histórico dessa cerimônia
que foi iniciada em 1987, tendo como
homenageados os pioneiros mestres e
engenheiros Armando Fonzari Pera,
Paulo Nogami e Walter Vilela, hoje se
constituindo numa das mais gratificantes tradições da AESabesp.
Na sequência, o presidente da Sabesp, Jerson Kelman, registrou o seu
pronunciamento, no qual, também

cumprimentou os homenageados e a
AESabesp pela iniciativa dessa premiação, que reconhece a importância do
qualificado corpo técnico da empresa,
formado por profissionais de alta competência e dedicação.
O primeiro homenageado da noite foi
o eng. Guilherme Machado Paixão
(Superintendente de Gestão de Empreendimentos - ME, da Diretoria Metropolitana da Sabesp). Em seu pronunciamento, fêz uma referência especial a sua
equipe da ME, citando nominalmente
os seus integrantes, ao apoio de sua esposa Adriana e de toda a sua família,
além de declarar a paixão pelo saneamento, que está em seu nome, é somada
com a intenção de elevar o setor dentro
do cenário nacional.
O segundo homenageado da noite
foi o eng. Reynaldo Eduardo Young
Ribeiro (Presidente da AESabesp, na
elogiada e realizadora gestão 20132015, e integrante da Superintendência
de Gestão de Riscos e Qualidade - PK,
da Sabesp). Sua homenagem mobilizou a vinda de vários componentes da
Baixada Santista, onde ele iniciou sua
jornada na Sabesp e ocupou o posto de
superintendente dessa Unidade. Após
saudar os presentes e citar nomes de
pessoas com quem compartilhou e
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Fotos:
Estevão Buzato

aprendeu o seu ofício de engenheiro,
afirmou que sempre teve muita fé nas
pessoas que foram colocadas em seu
caminho, colaborando para o orgulho de sua profissão. Enfatizou o apoio
recebido por sua companheira Paula,
suas filhas e seus familiares e encerrou
o seu pronunciamento com uma máxima de São Tomás de Aquino: “a amizade é causa de coisas boas”.
O terceiro homenageado da noite foi
o eng. Rui Engrácia Garcia Caluz (Gerente de Departamento Distrital de
Franca - RGF, na Unidade de Negócio Pardo e Grande da Sabesp). Muito
aplaudido por todos e especialmente
pela grande comitiva de Franca que
veio especialmente para prestigiá-lo,
Rui Engrácia agradeceu a acolhida e
relembrou suas passagens por outros
municípios da empresa, destacou o
apoio de sua esposa Sirlene e seus filhos, além de reverenciar a equipe de
Franca, pelos seus méritos técnicos
e capacidade de realização, fazendo
com que essa cidade esteja no topo do
ranking do sanea mento nacional.
Organizado pela diretoria social da
AESabesp, conduzida pela eng. Vivia-

na Borges, o evento contou com
presença maciça de profissionais
da Sabesp, familiares e amigos dos
homenageados, além de diretores
e conselheiros da AESabesp. Ainda levaram o seu prestígio a essa
homenagem o presidente e diretores da Sabesp, Jerson Kelman,
Paulo Massato e Luiz Paulo de Almeida
Neto; os presidentes da ABES-Nacional
e de São Paulo, Roberval Tavares de
Souza e Alceu Guérios Bittencourt; o
presidente da ASEC, Uladyr Nayme; o
presidente da ABIMAQ, Gilson Cassini; o presidente da APECS, Luiz Roberto Gravina Pladeval; o presidente
da Associação Sabesp, Pérsio Faulim de
Menezes; o presidente da AAPS, Maximiano Bizatto; o diretor da CECRES,
José Augusto Darcie (representando o
presidente João Carlos Gonçalves Bibbo); o diretor do SEESP, Danilo Grimaldi (representando o presidente Murilo
Pinheiro); a diretora da APU Marisa
Prota (representando a presidente Francisca Adalgiza); o diretor da Associação
dos Engenheiros e Arquitetos de Santos,
Marcos Gaspar (representando o presidente Ademar Salgosa); o diretor do
CRQ Wagner Contrera Lopes (representando o presidente Hans Viertler); o
diretor da Associação dos Engenheiros
e Arquitetos de São Vicente, Waldenir Geraldo Ferreira (representando o
presidente e o vice-presidente, Brito e
Nízio). Após a cerimônia, todos foram
convidados a participarem de um coquetel oferecido no local.

Eng. Antônio Carlos Gianotti é agraciado como “Engenheiro do Ano” em Franca

O Polo Regional de Franca da
AESabesp realizou na noite de 01

de dezembro, no Espaço Casa Jacintho Eventos, a 11º edição da entrega
do Troféu “Eng. Armando Fonzari
Pera”. O homenageado da noite foi
o diretor de Polos da AESabesp, eng.
Antonio Carlos Gianotti, que em seu
discurso contou um pouco sobre sua
trajetória, enfatizando que o apoio e
incentivo dos pais foram fundamen-

tais na construção da sua história
permeada de lutas e superações.
Na ocasião, o eng. José Chozem Kochi, coordenador do Polo da AESabesp de Franca, abriu a cerimônia
destacando o objetivo do evento, em
revelar as ricas histórias de vida e trabalho de pessoas que escolheram ou
foram escolhidos, para servir a sociedade e melhorar a vida das pessoas.

Gilson Santos de Mendonça, Superintendente da RG, também parabenizou a todos da AESabesp e
AESabesp-Polo Franca, pela entrega
do Troféu Eng. Armando Fonzari
Pera, evento que reconhece e valoriza o profissional de saneamento, posto que leva o nome de um dos mais
respeitados profissionais da área de
saneamento ambiental.
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Festa de Confraternização AESabesp 2016

Fotos:
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No dia 13 de dezembro de 2016, a
gestão AESabesp 2016-2018 comemorou mais uma etapa cumprida,
com uma grande Festa de Confra-

sociados, parceiros e colaboradores. Todos brindaram as conquistas realizadas neste ano que foi de
fortes períodos de superação para
o Brasil, mas de grande impulso
para o setor de saneamento.

ternização, realizada pela diretoria social, conduzida por Viviana
Aquino Borges, no Clube Atlético
São Paulo, que ficou repleto de as-

A abertura foi feita pelo presidente da AESabesp, Olavo Alberto
Prates Sachs, que deu boas vindas a todos na festa de 2016, ano
emblemático em que a entidade
completou seus 30 anos, com votos de mais um ano de realizações em 2017. Na sequência, foi
exibido um vídeo alusivo aos 30
anos da entidade, com imagens
e relatos de sua rica história, que

comoveu muitos presentes que
se viram neste “túnel do tempo”.
E também foi exibido o moderno
vídeo de apresentação do Congresso ABES/Fenasan 2017, com
toda a modernidade e pujança
desse grande evento.

Sorteio de Brindes
Um dos pontos altos da noite
foi o sorteio de excelentes brindes, captados pela diretoria de
Comunicação e Marketing com
as empresas apoiadoras Agenda 4, Darq’s Seguros, Neopix
DMI, MCI-Acqua Consultoria,
Textoscom, Torrano Seguros e
Trunpho. Os associados contemplados da noite foram:

Fotos:
Estevão Buzato

Rubens dos Santos ganhou uma Cesta de Natal, oferecida pela empresa
Trunpho Contabilidade, representada na ocasião pelo diretor administrativo da AESabesp, Nizar Qbar.

Álvaro Amaral e James Shiromoto
foram os ganhadores de Máquinas
de Café, Dolce Gusto, oferecidas
pela empresa Torrano - Darqs Seguros, representadas pelos seus
diretores Alexandre Castro e Alexandre Junior.

Adilson Fernando Ferreira ganhou uma viagem para casal a
Gramado - RS, oferecida pela
empresa MCI/Acqua, representada pela sua coordenadora,
Monique Funke.
As fotos dessa Festa, feitas por
Estevão Buzato, estão postadas
no álbum “FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO 2016”, no Facebook da AESabesp.

Fabiano Silvio Barbosa ganhou
uma Cesta de Natal, oferecida pela
empresa Textoscom, representada
por sua diretora, Maria Lúcia da
Silva Andrade.
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Iara Chao ganhou uma Cesta de
Natal, oferecida pela empresa Neopix Design, representada na ocasião
pelo diretor financeiro da AESabesp, Evandro Nunes Oliveira.

Caroline Governatori ganhou uma
Cesta de Natal Enológica da grife
Paola Pedron, oferecida pela empresa Agenda4, representada pelo seu
diretor, Paulo Oliveira.

Os vídeos da história de 30 Anos
da AESabesp e Congresso ABES/
Fenasan 2017 também estão disponíveis nas nossas redes sociais e
nos sites: www.aesabesp.org.br e
www.abesfenasan2017.com.br.
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Diretoria Cultural realizou
sorteio de Bolsas de Estudos

Seguindo uma tradição da AESabesp,
na Festa de Confraternização do Final de Ano, é realizado, pela diretoria cultural, o esperado sorteio de 10
bolsas de estudo (com prioridade aos
que nunca usufruíram desse benefício) mais 10 suplentes, com validação
somente para os associados da região
metropolitana que estiveram presentes
à festa (foto). Os sediados no Interior e
Litoral puderam concorrer à distância.
Os bolsistas sorteados titulares de
2016 foram: Caroline Governatori,
Crysthian Antunes, Fábio Severo,
Fernando Haenni Infante, Hilton
Alexandre de Oliveira, Juliana Mar-

ques dos Anjos, Neil José Soares,
Niceu Alves Pereira Filho, Regina
Lemos Nery e Reynaldo E. Young Ribeiro. E os suplentes foram: Alexandre Aprigio de Brito, Antônio Carlos
Mansoldo, Bruno Nogueira Pigozzo,
Fernandes Hayashi da Silva, Guilherme Machado Paixão, Gustavo Mikio
Hernandez, Mara Regina Samensatto Ramos, Marcus Vinicius Pires
Campos, Marilene Simplício Matos
e Nelson Zeni Júnior.
O Termo e Regulamento para concessão de bolsas está disponível no link:
http://www.aesabesp.org.br/arquivos/
regulamentobolsas.pdf

Os contemplados da Campanha
Indicação Premiada 2016

Na noite de confraternização de 13
de dezembro, o diretor de Comunicação e Marketing, Paulo Ivan Morelli (PIM), desejou um Ano Novo
repleto de realizações e, junto ao gerente de MKT, Paulo Oliveira, anunciou os contemplados da Campanha
Indicação Premiada 2016:
Abiatar Castro Oliveira (foto 1), do
Polo AESabesp Sul, associado que
mais indicou novos associados (8) e
ganhador de uma TV 40”. A nossa diretora socioambiental, Márcia Nunes,

foi convidada a fazer
a entrega do Prêmio.
Nelson Cesar Menetti
(foto 2), do Polo AESabesp Leste, ganhou
2 passagens para Porto
de Galinhas/Pernambuco. O seu nome foi
sorteado entre os associados que fizeram
5 ou mais indicações.
O presidente do Conselho Deliberativo da AESabesp, Ivan Norberto Borghi, foi convidado a fazer a entrega
do Prêmio. Jamil Amorin (foto 3), do
Polo AESabesp Oeste, representado
na ocasião pelo nosso diretor Evandro Nunes de Oliveira (também da
Sabesp MO), ganhou um smartphone. O seu nome foi sorteado entre os
associados que fizeram de 2 a 4 indicações. O nosso diretor de Polos, Antônio Carlos Gianotti, foi convidado a
fazer a entrega do Prêmio.

Fotos:
Estevão Buzato

Todos os associados que indicaram
1 novo associado, bem como todos os
novos associados advindos por esta
Campanha, ganharam um kit churrasco.
Sócios Indicadores: Abiatar Castro
Oliveira, Adriano Ramponi, Ailton Alfaia da Fonseca, Aires Gomes Sabino,
Alexandre de Oliveira Baptista, Alzira
Amâncio Garcia, Carlos Alberto de Miranda, Carlos Eduardo
Santos, Claudia Buffa,
Douglas Neto, Eduardo Bronzatti Morelli,
Eliana Kitahara, Evandro Nunes de Oliveira,
Evandro Thomé Franco, Fabricio Tasso, Felipe Noboru Matsuda
Kondo, Francisco José
Pugliese Ribeiro, James Shiromoto, Jamil Amorim, Jose Chozem Kochi, Luciomar Werneck, Marcelo Rodrigues
da Silva, Marcia Nunes, Marco Aurélio,
Maria Aparecida Silva de Paula, Mario
Kazuo Sato, Mariza Guimarães Prota,
Milton do Carmo Raimundo, Milton

Gonçalves Ferreira, Nelson Agostinho
Araújo, Nelson Cesar Menetti, Priscila
Lie Koshiama, Sueli Cristina Gomes,
Tarcisio Luiz Nagatani, Viviana Marli
Nogueira Aquino Borges e Wagner Angelo Carvente.
Novos Associados: Adilson Fernando Dall Evedove, Afonso de Ligório
Alencar Santos, Alba Pereira Quintela,
Alexandre Ribeiro Vieira, Aluizio Martiniano Silva, Alvaro Candico de Souza,
Ana Lucia Yanaze, Anderson Luiz de

Souza Vaz, Antonio Lopes Carvalho Junior, Benedito da Silva, Caio Cesar
Yokoyama,
Christiano
Coelho Barduco, Claudia
Mota Santos Pereira, Claudio Jose da Silva Azevedo,
Cleber Frank Eburneo,
Cristiano Silveira, Daniel
dos Santos, Danielson
Brigano Luzio, Edison
Airoldi, Eduardo Alves
Pereira, Felipe Marques Balani, Gilmar
Jose Peixoto, Henrique dos Santos de
Oliveira, Jaziel Ribeiro, João Ferreira da
Silva, Jose Gilberto Armaroli, Leandro
Araujo do Carmo, Marcia Camilo da
Cruz, Marcus Vinicius Galbetti, Maria
das Graças da Costa, Matheus dos San-

tos Tavares, Michele Santos de Oliveira,
Paulo Sergio Porfirio , Pedro Rapahael
de Souza Pedroso Bento , Raphael Kazuo
Lima Mune, Renne Martins Guimarães
Carvalho, Ricardo Cardoso Silva, Ricardo Rodrigues Leal, Ricardo Takeshi Watanabe, Roberto Cavallini, Roberto da
Silva Domingos, Rodolfo
Boracelli Junior, Rodrigo
Peral, Rogério Jose Santana,
Rogerio Pereira dos Santos,
Romualdo da Silva Rodrigues, Rubens Marques de
Oliveira , Selma de Oliveira
Gonzaga, Sergio Henrique
Pulvirenti, Silvia Andrea
Pereira da Silva, Silvia Dantas da Silva, Silvio Rocha da
Silva, Tarcisio Hugo Neris, Tarso Felix,
Valdiney Pereira dos Santos, Valdir Pires Dias, Valdir Alves de Sousa, Valdinei
Mardegan dos Santos, Valdir Vitor Batista, Valdirene de Brito Barbosa, Vanderlei
Pim, Vanilton Modesto Neppel, Vinicius
Ribeiro Ibiapina, Wallisson da Silva Freitas e Wanderley Aparecido Beia Germini; além empresas Mestra Consultoria,
Petranova Saneamento e Construções e
Sanserato Tanques e Estruturas, na categoria PJ (Pessoa Jurídica).
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AESabesp marcou presença na
Missão Empresarial Brasil-Itália 2016

AESabesp participou da
Pollutec, em Lyon – França

Representada pelo seu presidente,
Olavo Sachs, e pela sua diretora socioambiental, Márcia Nunes, a AESabesp
marcou sua participação na Pollutec
2016, realizada entre 29 de novembro a
2 de dezembro, no espaço Lyon Eurexpo, em Lyon na França, destacada no
continente europeu como “a Capital da
Inovação Ambiental”.

De acordo com a organização, o evento
teve 93.427 m² de espaço de exposição,
reuniu 2.206 expositores, dos quais
28% de fora da França, recebeu 60.646
visitantes, apresentou 162 inovações e
490 palestras e workshops ministrados
por cerca de 976 oradores.
Na oportunidade, os representantes
da AESabesp prospectou a realização

do Congresso ABES/Fenasan 2017 e
captou algumas posturas estruturais
para serem apresentadas à comissão
do nosso evento, como:
O crachá podia ser obtido, a partir
do convite de uma das expositoras da
feira ou por pagamento de 50 euros.
O pavilhão era separado por temas,
e identificado no mapa por cores.
No interior da área de exposição, foi
estruturada uma “ilha de negócios”,
para as empresas poderem conversar
e negociar com interessados.

O evento, promovido pela ITA - Italian
Trade Agency (Agência para a Internacionalização das Empresas Italianas/
Departamento para a promoção de in-

Além da participação da Feira, os
representantes da AESabesp fizeram uma visita técnica à empresa
Saint Gobain, que é tradicional expositora da Fenasan, na cidade de
Pont-a-Mousson.

MARÇO:

OUTUBRO:

Dia 9 - Momentos de Tecnologia:
FGS Brasil – PV e PI de Polietileno
– Local: Polo AESabesp Norte.

Dias 2 A 6 – Congresso ABES/Fenasan 2017 - o maior encontro de
Saneamento Ambiental das Américas – Centro de convenções São Paulo
Expo, na Rodovia dos Imigrantes, Km
1.5 (www.abesfenasan2017.com.br).

tercâmbios da Embaixada da Itália) contou com os apoios de Fiesp-Ciesp, Banco do Brasil, Febraban e das Agências
Espaciais do Brasil e da Itália, envolveu
todo o chamado Sistema Itália (rede de
instituições italianas, coordenadas pela
Embaixada da Itália, que reúne, além da
própria ITA, os consulados e a Banca
Central Italiana) e objetivou reforçar as
relações econômicas entre os dois países
e debater sobre comércio internacional,
investimentos e oportunidades de negócios para as suas empresas.

Sabesp esteve entre as
finalistas do “Be Inspired Awards”

Também foi montada uma “Ilha de
Inovação” para empresas de pequeno
porte ou start ups, que compartilharam um ambiente parcialmente patrocinado pelo governo.

Agende-se
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Representada pelo seu presidente, Olavo
Alberto Prates Sachs, a AESabesp participou desse evento, no Painel “Universalização do Saneamento”, o qual também foi
integrado pela secretária adjunta da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos
do Estado de São Paulo, Mônica Porto, e
demais expoentes do setor.

No período de 1 a 3 de novembro,
foi realizada a Conferência “Year in
Infrastructure 2016”, em Londres, no
Reino Unido, uma reunião global de
importantes expoentes da engenharia, com uma série de apresentações
e workshops interativos, voltados ao
desenvolvimento das tecnologias aplicadas nos setores de infraestrutura.
Esse evento, realizado pela “Bentley Systems, Incorporated”, empresa multinacional especializada em soluções de softwares, também contemplou a fase final
da premiação “Be Inspired Awards”, na
qual a Unidade de Negócio de Produção de Água da Metropolitana da Sabesp (MA) esteve entre as três finalistas,
na disputada categoria “Inovação em
Redes de Água, Esgoto e Drenagem”.
Para proferir a apresentação da Companhia, foi enviada como convidada,
com todas as despesas pagas pela patrocinadora do prêmio, a gerente da
Divisão de Planejamento Gestão e
Desenvolvimento Operacional da Produção (MAGG) da Sabesp e diretora
social da AESabesp, eng. Viviana Marli Nogueira de Aquino Borges (foto) ,

que proferiu a palestra “Modelling in
Crisis”, cuja abordagem girou em torno de uma inovação no uso da ferramenta WaterGEMS, que permitiu a
transferência de água entre os sistemas
de abastecimento, na região metropolitana de São Paulo, durante o enfrentamento da crise hídrica em 2014 e 2015.
Também concorreu a empresa indiana
“NJS Engineers India Pvt. Ltd.” e a australiana “Roy Hill Iron Ore”, que foi a
vencedora do prêmio. Contudo, estar
entre as melhores nessa competição
que reuniu empresas de mais de 50
países de todo o mundo foi um grande
mérito para a Sabesp e para todo o setor de saneamento nacional.
A eng. Viviana, na oportunidade, agradeceu o apoio de toda a equipe que
atuou no processo para que a MAGG
concorresse à premiação “Be Inspired
Awards” na foto (André, Marilene, Luis
Felipe, Marcelo, Amir, Renato, Renata
e Viviana) e também dos engenheiros
que não estão na foto, mas foram de
uma colaboração fundamental: Kamel,
Victor, Marcos Rogério, Olavo, Silvana
(MAG) e Marco Antonio (MA).

ESPORTES
ACONTECE
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O encerramento do Festival Esportivo AESabesp 2016

Realizado anualmente pela diretoria de esportes
da AESabesp, liderada por Fernandes Hayashi
da Silva, o Festival Esportivo de 2016 foi bastante
elogiado pelos associados atletas e torcedores, que
compareceram em sua final, em 26 de novembro,
no complexo esportivo da Sabesp do Mirante de
Santana. Foi uma nova opção de local muito elogiada pelo seu amplo espaço e fácil acesso.
A equipe do Polo AESabesp Sul foi a grande
campeã de 2016, deixando para a equipe do
Polo AESabesp Centro/Costa Carvalho o título de vice campeã. Todos os presentes ainda
se confraternizaram num saboroso churrasco,
preparado pelo Buffet Dó, Ré, Mi; brindado
pelo impecável violão e voz do eng. José Aparecido “Douvalor” e com a presença do mascote
Engenhoso para a alegria geral.

Os jogos tiveram início pela manhã e reuniram as seguintes equipes dos Polos AESabesp: Centro/Costa Carvalho, Leste,
Oeste, Ponte Pequena e Sul.
Além do anfitrião diretor de esportes, Fernandes Hayashi, o certame ainda foi prestigiado pelo presidente da AESabesp, Olavo Alberto Prates Sachs, pelos diretores
Paulo Ivan Morelli -”PIM” (comunicação
e marketing); Evandro Nunes de Oliveira
(financeiro); Gilberto Alves Martins (técnico); pelo presidente da Comissão da Fenasan 2017, Walter Antonio Orsatti; pelos
conselheiros Abiatar Castro de Oliveira,
Benemar Movikawa Tarifa, Eduardo Bronzatti Morelli, Gilberto Margarido Bonifácio e Nélson César Menetti.

Noite de Boliche
No dia 24.11.2016, ainda dentro do Festival Esportivo, foi
disputada a modalidade “Boliche” nas instalações da Dragon
Bowling, no Shopping Center Norte.
Num clima muito animado, os vencedores da noite foram: Boliche Feminino: 1ª Valdirene Brito Barbosa (Ponte Pequena)/ 2ª
Michele Santos Oliveira (Metropolitana Leste)/ 3ª Silvia Regina
Amaral Pimentel (Metropolitana Leste). E Boliche Masculino:
1º Jefferson Alexandre Aguiar (Ponte Pequena)/ 2º Sergio Paulo
Ramires Junior (Metropolitana Leste)/ 3º Sergio Marques Pereira (Metropolitana Leste).

SETEMBRO E OUTUBRO 2016 / JANEIRO 2017

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
DIRETORIA SOCIAL
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Balanço do 1º ano do Planejamento
Estratégico 2016-2018

Os diretores, conselheiros e
integrantes da equipe funcional da Gestão AESabesp 20162018, se reuniram na manhã
do sábado de 10 de dezembro,
para avaliar o desenvolvimento
de seu Planejamento Estratégico, adotado no início de 2016,
coordenado pela diretora cultural, Maria Aparecida Silva de
Paula, com o apoio e direcionamento da Mestra Consultoria.
O presidente da AESabesp, Olavo Alberto Sachs Prates, abriu
os trabalhos agradecendo o em-
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penho de toda a equipe na condução desse processo, que estabeleceu objetivos estratégicos de
forma participativa, com resultados consistentes. Na sequencia,
cada diretoria fez uma exposição
de suas ações ao longo do ano e
a prospecção do que se pretende
elaborar para excelência dessa
gestão. Entre os itens relacionados, ganharam destaque uma
melhor funcionalidade estrutural e financeira da entidade, uma
maior sinergia entre as ações diretivas em que cada diretoria oferece o suporte de sua expertise
para outra desenvolver suas ações
e, principalmente, um excelente
índice de aprovação da AESabesp entre seus associados e no
setor de saneamento. Da mesma forma, no encerramento
das apresentações, o presidente Olavo
parabenizou a todos pela
re fe r i d a
evolução,
concluindo o seu
pronun-

ciamento com uma máxima
de Walt Dysney: “Você pode
sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso
do mundo. Mas é necessário ter
pessoas para transformar seu
sonho em realidade”.

Ao final, todos os presentes assinaram a validação das ações
dessa gestão, cuja “Missão”
é: “Atuar pelos interesses dos
associados e promover o desenvolvimento sustentável, no
setor de saneamento ambiental”. A “Visão” é “Em 2019 ser
referência nacional em capacitação, transferência e compartilhamento de conhecimento
e tecnologia em saneamento
ambiental”. E os “Valores” estabelecidos são: Ética, Gestão Independente, Responsabilidade
Socioambiental, Transparência
e Comprometimento.

Workshop
de Polos

Ainda dentro da sessão
do Planejamento Estratégico, foi realizado o
“6º Workshop de Polos
AESabesp”.
O diretor de Polos Antônio Carlos Gianotti
agradeceu a presença
dos coordenadores de
Polos presentes, reforçando a importância dos
mesmos participarem do
Planejamento Estratégico, que possibilitou uma
visão sistêmica de toda a
estrutura da entidade.
Na sequência, foram
feitas as apresentações
das características locais, as reivindicações
de associados, as ações
e os resultados alcançados, pelos seguintes representantes dos Polos
AESabesp:
Antonio Ramos Batagliotti (Sul); Claúdia Caroline
Buffa (Oeste), Ednaldo
Sandim (Costa Carvalho
e Centro), Felipe Noboru
Matsuda Kondo (Caraguatatuba), Samuel Francisco de Souza (Ponte
Pequena) e Silvio Rogerio
Franco Caraça (Leste).

