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Esse acontecimento
fará a diferença
na sua vida!

Estar entre os maiores especialistas do setor,
aumentar sua “network” e ampliar a sua visibilidade
no mercado, não tem preço.
Pág. 6 e 7

Puramóveis na
Baixada Santista

A AESabesp efetuou a
entrega dos quatro primeiros
simuladores móveis para
demonstração de consumo
de água conhecidos como
“Puramóvel”. Pág. 3

Vem aí mais um
sensacional Interpolos

Em 2017, essa festa
esportiva será realizada
na cidade de Serra Negra,
famosa por suas águas
terapêuticas e pelo o seu
excelente clima. Pág. 5

EXPO MSE 2017
Conectando Soluções

AESabesp apoiou essa
ação, organizada pelas
Divisões do Departamento
de Engenharia da
Operação Sul - MSE, da
Sabesp. Pág. 8

EXPEDIENTE
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EDITORIAL
Prezados associados, amigos e parceiros da AESabesp,

Nesta edição de nosso Jornal AESabesp registramos ações bastante promissoras da
AESabesp, a começar pelo projeto da nossa diretoria socioambiental em entregar
simuladores móveis para demonstração de consumo de água, conhecidos como
“Puramóveis”, na Baixada Santista. Os equipamentos levam conscientização do uso
da água, de forma interativa com a sociedade, e foram adquiridos com recursos,
considerados de fundo perdido do próprio Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(Fehidro), abrindo, para nós, a perspectiva de levar essa forma de educação ambiental
para outras praças regionais.
Na sequência, também evidenciamos a participação efetiva da AESabesp em dois
importantes comitês de bacia: o da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê CHB-AT e o
da Bacia Hidrográfica do Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ. Vinculados ao Governo do Estado, esses órgãos
pertencem ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cujo principal objetivo é promover o
gerenciamento participativo dos mesmos. Daí, a sua importância para a qualidade de vida da população de São
Paulo. Outras ações que marcam o período de fevereiro a abril, também estão evidenciadas nessa edição, como
os nossos Momentos de Tecnologia, nossas redes de convênios e nosso apoio institucional ao evento “EXPO MSE
2017- Conectando Soluções”, que mobilizou muito positivamente a Unidade de Negócio Sul, da Sabesp.
Contudo, apesar de termos feito todas essas ações descritas, também estamos bem focados na realização do nosso
maior evento da América Latina: o Congresso ABES Fenasan 2017, que será realizado no período de 02 a 06 de
outubro, numa extensa área de 25 mil m² de Pavilhão no Complexo “São Paulo Expo”, sob o tema “Saneamento
Ambiental: Desenvolvimento e Qualidade de Vida na Retomada do Crescimento”. Confira o quanto valerá à pena
você estar conosco nesse momento!
Uma boa leitura a todos!
Eng. Olavo Alberto Prates Sachs | Presidente da AESabesp

Secretário de Saneamento anuncia
recursos para o setor
Durante reunião com lideranças da Assemae, o
secretário nacional de
Saneamento Ambiental, Alceu Segamarchi
Junior, anunciou que
o Ministério das Cidades abrirá uma nova
seleção pública para o financiamento de projetos do setor de saneamento básico, a partir de recursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS). Destinado a municípios e serviços
públicos de saneamento, o edital será publicado ainda no primeiro semestre de 2017, com a previsão de aproximadamente
dois bilhões de reais para financiamentos.
Segundo Segamarchi, a chamada pública deve privilegiar pequenas e médias obras de saneamento, considerando como
principais critérios a qualidade do projeto e a capacidade de
endividamento do município. “A seleção vai contemplar todas
as áreas do setor, inclusive, resíduos sólidos e combate às perdas
de água. O nosso recado é que os municípios priorizem a qualidade dos projetos, o que será determinante durante o processo
de aprovação”, acrescentou. O Ministério das Cidades também
vai observar se o município possui plano de saneamento básico,
embora este não seja um requisito obrigatório da seleção.

Oficinas gratuitas oferecem capacitações
voltadas ao saneamento
A AESabesp confere o seu apoio à ação da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae) e
da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), que estão oferecendo 20 oficinas gratuitas de capacitação para os profissionais do setor de saneamento. De acordo com os seus organizadores, as mesmas versam sobre “a criação e estruturação
de serviços municipais de saneamento integram o convênio
nº 816987/2015, acordado entre a Assemae e a Funasa. A
iniciativa vai promover 20 capacitações gratuitas em diversos municípios do país, abordando os mecanismos de gestão, planejamento, regulação, fiscalização e controle social
presentes em um serviço de saneamento”.

CANAL ABERTO
Foram abertas as inscrições
para o Prêmio Be Inspired 2017

A Bentley Systems, Incorporated anuncia
a abertura de inscrições para o prêmio Be
Inspired2017. Os projetos de infraestrutura inscritos serão avaliados por júris independentes formados por especialistas
da indústria.O prazo final de inscrição é
1º de maio de 2017. Para mais informações sobre o Prêmio Be Inspired ou para
inscrever um projeto visite www.bentley.
com/BeInspiredBrasil.
A Sabesp, em 2016, esteve entre as finalistas, na categoria “Inovação em Redes
de Água, Esgoto e Drenagem”, representada pela engenheira Viviana Borges
(nossa diretoria social da AESabesp) da
Unidade de Negócio de Produção de
Água da Metropolitana (MA).
O Prêmio Be Inspired é parte integrante da Conferência Year in Infrastructure
2017 da Bentley, que acontecerá entre 10
e 12 de outubro em Cingapura, no Sands
Expo and Convention Centre no Marina
Bay Sands, um dos mais icônicos edifícios da Ásia. O design estrutural do Marina Bay Sands (foto) foi elaborado pela
Arup e também foi o vencedor do Prêmio Be Inspired de 2010 pela Inovação
em Engenharia Estrutural.
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AESabesp entrega “Puramóveis” na Baixada Santista
Os Puramóveis são ferramentas essenciais para o desenvolvimento de
ações educacionais previstas pelo
Projeto de Educação Ambiental da
Baixada Santista, que contempla
ainda a realização de palestras e atividades lúdicas, em escolas, empresas e associações.

A AESabesp, por meio de sua Diretoria Socioambiental, liderada pela
eng. Márcia Nunes, efetuou, em
20 de março, a entrega dos quatro
primeiros simuladores móveis para
demonstração de consumo de água
conhecidos como “Puramóvel”. O
encaminhamento dos equipamentos
foi para a Unidade de Negócio da
Baixada Santista (RS) da Diretoria
de Sistemas Regionais (R) da Sabesp.
No mesmo dia, as equipes de Comunicação, Comercial e Marketing e
Recursos Humanos da RS receberam
instruções das funcionalidades e o
treinamento para o seu manuseio.

Os equipamentos foram adquiridos
com recursos do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (Fehidro), que é o
órgão de financiamento das ações no
âmbito das Agências de Bacias Hidrográficas, da Secretaria de Saneamento
e Recursos Hídricos, como resultado
de uma parceria entre a AESabesp e a
Sabesp – Unidade de Negócios da Baixada Santista (RS), através de recursos
do Comitê da Bacia Hidrográfica da
Baixada Santista (CBH-BS), após um
processo de enquadramento às regras
e calendário do Fehidro.

o tema de uso racional de água, para
a faixa etária de 06 a 14 anos; 3.000
(três mil) folhetos para jovens acima
de 14 anos e 3.000 (três mil) redutores
de pressão, para serem entregues aos
participantes dos treinamentos, para
uso e redução do consumo imediato.
Em uma versão mais compacta, leve
e segura, idealizada e construída pela
empresa Mecaltec, parceira da Sabesp
desde 1990 em fornecimento de equipamentos e serviços para pitometria,
controle de perdas e saneamento,
cada Puramóvel é capaz de simular situações reais de consumo de água em

Fazem, ainda, parte do Projeto, o fornecimento de material educativo –
10.000 (dez mil) revistas lúdicas sobre

uma residência, comparar a eficiência
de torneiras com e sem dispositivos
economizadores, além de demonstrar
com precisão de mililitros, o tamanho
do desperdício que pode ser provocado por um simples gotejamento, pela
falta de manutenção adequada em
chuveiros ou torneiras, por exemplo.
Esse é o primeiro Convênio estabelecido entre a AESabesp e a Sabesp,
com recursos a fundo perdido do
Fehidro. Outras Unidades de Negócio da Sabesp podem candidatar-se
para o mesmo tipo “Convênio de
Ações de Educação Ambiental” e fornecimento do Puramóvel, conforme
disponibilidade de recursos e regras
do Comitê de Bacias em que estiverem inseridas. Os interessados devem
entrar em contato com a Diretora de
Projetos Socioambientais, pelo e-mail
projetossocioambientais@aesabesp.
org.br, at. da diretora Márcia Nunes,
que instruirá na obtenção do mesmo
tipo de Convênio.

AESabesp marcou presença no lançamento da Câmara Temática de Comunicação no Saneamento, da ABES

Representada pelo seu diretor de Comunicação e Marketing, Paulo Ivan
Morelli (PIM), a AESabesp esteve presente, com toda a sua equipe de imprensa, no lançamento da Câmara Temática
de Comunicação no Saneamento, criada pela ABES (Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental), sob
a coordenação do seu ex-presidente e
superintendente de Planejamento Integrado (PI) da Sabesp, Dante Ragazzi
Pauli. O evento foi realizado no dia 20
de janeiro, na sede da ABES-SP, com a
presença de vários expoentes da área
de comunicação do setor, cujos nomes
já foram inseridos na formação dessa
Câmara, cujo objetivo é evidenciar a
importância do saneamento para a sociedade e seus impactos na qualidade de
vida da população, especialmente nas
esferas da saúde, economia, habitação e
demais setores de infraestrutura.

Na abertura, o coordenador da Câmara, discorreu sobre a atuação da mesma e demonstrou um panorama geral
do saneamento do País, com índices
nada animadores, principalmente em
regiões mais vulneráveis do Norte e
Nordeste, onde são pífios os índices
de abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Em seu pronunciamento ainda ressaltou a necessidade
da revisão do Plano Nacional de Saneamento, dentro do contexto econômico atual do País, e de investimentos
no setor, bem como a de evidenciou a
sua permanência na mídia, “que tem
dado pouquíssima matéria e cobertura sobre o assunto”. Concluindo a sua
apresentação, Dante Pauli ainda exibiu
um vídeo de apresentação do “Congresso ABES/Fenasan 2017 - o maior
encontro de Saneamento Ambiental
das Américas”, que será realizado pela

ABES e AESABESP em edição única
e exclusiva, em São Paulo, de 2 a 6 de
outubro de 2017, que certamente concentrará os maiores especialistas e as
informações mais relevantes do setor
para a imprensa. Na sequência, o jornalista Talis Maurício, da Rádio CBN
de São Paulo, discorreu sobre o tema
“O papel da imprensa na cobertura
do saneamento e a importância do relacionamento com o setor”, quando
vários aspectos foram abordados em
roda de conversa com os profissionais
presentes, como: a importância do saneamento para a dignidade das pessoas; a necessidade de uma comunicação
direta e objetiva com os veículos de
imprensa; o uso de linguagem acessível, o ênfase para o Fórum Mundial da
Água, que pela primeira vez será sediado no Brasil e, principalmente, sobre
a pouca cobertura da imprensa de assuntos pertinentes ao setor.
Como manter a evidência necessária para o saneamento nos canais de
imprensa, mesmo com a superação
do mote da crise hídrica, é o grande
compromisso, selado pelos presentes a esse evento, e também o grande desafio dos componentes dessa
Câmara Temática de Comunicação
no Saneamento, estruturada em boa
hora pela ABES.

Em outra reunião da Temática de Comunicação no Saneamento, realizada em 21 de março, foi apresentado
o documento “Diagnóstico Setorial e
Proposta de Ações do Projeto de Regulação do Setor de Água e Saneamento”,
realizado pelo Convênio de Cooperação entre a ABES e o BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento),
que apresenta os desafios do setor e
propõe ações em relação à implantação
do Marco Regulatório, aos sistemas de
informações e indicadores e à universalização dos serviços e subsídios (acesse
o estudo no link: http://abes dn.org.br/
pdf/DiagSetorial.pdf ).
De acordo com o eng. Dante R. Pauli,
“entre os desafios apontados, o estudo
aponta a necessidade de vencer a resistência dos usuários, particularmente os
de baixa renda, em se ligar às redes de coleta disponíveis. Cerca de 50% da população no Brasil não têm acesso à rede coletora, sendo a situação do tratamento de
esgotos ainda mais grave. Na zona rural,
o cenário é ainda pior, incluindo grandes
desafios também no abastecimento de
água”. O estudo sobre a Regulação do
Saneamento no país lista outros desafios
urgentes, como a Implantação do Marco
Regulatório, Sistematização de Informações e Indicadores e Universalização dos
serviços de água e esgoto e subsídios.
FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2017
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AESabesp participa dos Comitês das Bacias Hidrográficas do Alto Tietê e PCJ

A AESabesp participou, no dia 10 de
fevereiro, das eleições dos representantes de dois importantes comitês:
o da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê
CHB-AT e o da Bacia Hidrográfica do
Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ.
Foram cinco categorias para quais
foram eleitas suas devidas representações : I – Universidades, II – Usuários
das águas, III – Associações técnicas
(categoria em que a AESabesp se enquadra), IV – Associações ou sindica-

tos promotores da construção civil e
V – Associações governamentais.
A AESabesp foi representadada na
eleição do CHB-AT, realizada no Espaço Vida da Sabesp Ponte Pequena,
pelo seu presidente, Olavo Sachs, e
na eleição do CBH-PCJ, realizada em
Piracicaba, pela sua diretora Socioambiental, Márcia Nunes, e pela sua
coordenadora de Assuntos Institucionais, Fátima Valéria de Carvalho.

Na categoria III – Associações técnicas, entidades de classe e sindicatos com atuação em recursos hídricos, saneamento ou meio ambiente
no CBH-AT, a AESabesp (Associação dos Engenheiros da Sabesp) foi
eleita como suplente e a ABES (Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária), como titular da mesma.
E a mesma formação ocorreu na
eleição do PCJ.Também marcaram
presenças e assumiram a titularidade e suplência dessa categoria,
as respectivas entidades: Sintaema/
titularidade (Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio
Ambiente do Estado de São Paulo)
com o Sintec/suplência (Sindicato
dos Técnicos Industriais de Nível

Médio do Estado de São Paulo);
APU/titularidade (Associação dos
Profissionais Universitários da
Sabesp) com o Sinquisp/suplência (Sindicato dos Profissionais da
Química de São Paulo).
A coordenadoria de Assuntos institucionais tem procurado atender
a demanda da necessidade da participação da AESabesp em todos
os comitês e subcomitês e para isto
depende muito da participação
dos seus associados neste trabalho. Para AESabesp, as atribuições
e competências são de vital importância nas articulações de interesses que afetam a qualidade de vida
de toda a sociedade.

AESabesp marca presença na 1ª reunião do CBH-AT
Com a presença do presidente
Olavo Alberto Prates Sachs, no dia
30 de março de 2017, foi realizada no
Auditório 6 da Cetesb, a primeira reunião da Gestão 2017/2019 do Comitê
de Bacia do Alto Tietê (CBH-AT), na
qual a AESabesp atuará como suplente, sob a representação do nosso associado e coordenador do fundo editorial, eng. Luciomar Santos Werneck,
também presente ao evento. O Comitê
da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê
(CBH-AT) foi criado pela Lei Estadual
nº. 7663/1991. Trata-se de um órgão co-

legiado vinculado ao governo do estado
de São Paulo, de caráter consultivo e deliberativo, de nível regional e estratégico,
que compõe o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Um
de seus principais objetivos é promover o gerenciamento descentralizado,
participativo e integrado dos recursos
hídricos, sem dissociação dos aspectos
quantitativos e qualitativos, em sua área
de atuação. O CBH-AT é constituído
por representantes do estado, municípios, entidades e sociedade civil, com
participação paritária.

5º Seminário Internacional – Dia Mundial da Água

Profissionais técnicos da AESabesp
estiveram presentes no 5º Seminário Técnico Internacional alusivo ao
Dia Mundial da Água “ Water and
Wastewater /Água, Águas Residuais e
Ações de Tecnologia a Serviço do Meio
Ambiente”, nos dias 28,29 e 30 de março de 2017, no Auditório Augusto Ruschi, da Cetesb, em São Paulo - SP. Sob
a organização da ASEC/Cetesb (Associação dos Engenheiros e Especialistas
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da Cetesb e do Meio Ambiente) em
parceria com a ABES SP (Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental), com o apoio da AESabesp
e empresas do setor, o evento apresentou painéis de exposição e debates. Em
seu primeiro dia, foi distribuída a Revista Saneas, da AESabesp, ao público,
formado, em sua grande maioria, por
profissionais técnicos dos setores de
saneamento e meio ambiente.

Na abertura, na manhã do dia 28, o
presidente da ASEC/Cetesb – Uladyr
Ormindo Nayme, discorreu sobre
a importância das águas residuais,
como recursos para a eficiência dos
ecossistemas e apresentou os expoentes da mesa de trabalhos, composta pelo representante do 8º Forum
Mundial da Água e vice-presidente
da Abdib (Associação Brasileira da
Infraestrutura e Indústrias de Base),
Newton Azevedo; o diretor de Engenharia da Cetesb, Luiz Serpa (representando o presidente da Cetesb
– Carlos Roberto dos Santos) e o diretor da ABAS (Associação Brasileira de
Águas Subterrâneas), Everton de Oliveira. Nos pronunciamentos iniciais,
as lideranças saudaram os presentes
e o representante do setor privado do
8° Fórum Mundial da Água, Newton

Oliveira, discorreu sobre essa realização, que ocorre a cada 3 anos num
país escolhido pela ONU, considerada
o maior evento global sobre água. No
Brasil que o sediará pela primeira vez,
em Brasília, DF, no período de 18 a 23
de março de 2018, são esperados cerca de 30.000 representantes de mais
de cem países para discutir temas
relacionados aos recursos hídricos e
promover a maior conscientização
coletiva a respeito dos temas ligados a
água. Com o tema “Compartilhando
Água”, o Fórum ocorre pela primeira
vez no hemisfério Sul e conta, desde
já, com diversos eventos em capitais
brasileiras, denominados “Rumo a
Brasília” como etapas preparatórias,
inclusive o Congresso ABES/Fenasan
2017 - o maior encontro de Saneamento Ambiental das Américas.

POLOS
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Aumento dos Momentos de
Tecnologia nos Polos AESabesp
Empresas do setor de saneamento se destacam
neste 1º semestre de 2017 com um expressivo
investimento nos Momentos de Tecnologia AESabesp, uma constatação de que o intercâmbio
de informações técnicas é uma grande base do
desenvolvimento do setor de saneamento.
Com avaliações positivas do público, na maioria
formada por técnicos da Sabesp, a programação
“Momentos de Tecnologia” é constituída por palestras técnicas realizadas nos Polos da AESabesp,
contratadas e promovidas por empresas que desejam apresentar seus produtos e serviços.
Cerca de 8.000 profissionais qualificados já participaram dos “Momentos de Tecnologia AESabesp”. A empresa do setor que se interessar em
trazer uma apresentação, deve entrar em contato
com a diretoria de marketing da AESabesp, pelo
e-mail: paulo.oliveira@aesabesp.org.br, ou tel.
11 3284-6420, com o gerente de marketing da
AESabesp, Paulo Oliveira.
Abaixo registramos imagens de recentes MTs:
FGS Brasil
- PV e PI de
Polietileno/
(Polo AESabesp Sul,

Hibbard Inshore - Inspeções e Trabalhos Subaquáticos Através de ROV (Veículos Subaquáticos Remotamente Operados) / (Polo AESabesp
Costa Carvalho, em
27.03), com
expressiva

repercussão, conforme imagens
enviadas
pelo coordenador deste Polo, Ednaldo Carvalho
Sandim.
OSHCROFT - Redução de Custos e Desperdícios em Medição e Controle de Pressão, Nível e
Vazão de Tratamento de Água e Esgoto/ (Polo
AESabesp Franca, em 07.04), com grande adesão dos funcionário da Sabesp/ RG, conforme
imagens enviadas pelo
diretor de
Polo, Antonio Carlos
Gianotti.

em 24.03),
com cerca
de 50 participantes,
confor me
as imagens enviadas pelo coordenador deste Polo,
Antonio Ramos Batagliotti.

A AESabesp informa que o seu tradicional
Torneio Interpolos 2017 será realizado entre
19 e 21 de maio, na cidade de Serra Negra,
conhecida Estância Hidromineral situada
na região montanhosa da Serra Mantiqueira, famosa por suas águas terapêuticas e pelo
o seu excelente clima. As inscrições devem
ser feitas com os coordenadores dos Polos
Metropolitanos e Regionais da AESabesp,
até 20 de abril de 2017.

E o local escolhido para esta realização foi
o Hotel Vale do Sol, que possui uma completa infraestrutura voltada para o turismo
e eventos, contendo campos, quadras, salão
de jogos de mesa, 10 piscinas (4 são aquecidas), 2 grandes lagos, academia, minicidade
das crianças, excelente restaurante e demais
espaços de lazer de alta qualidade.
Sob o tema” 13 anos de Companheirismo”,o

“ XIII Torneio Interpolos de Futebol Society”
promete ser o maior evento de esporte e lazer
do ano. Além do disputado torneio de futebol
society , teremos outras disputas , atrações e
churrasco de confraternização.
A organização do evento está sob a condução
das diretorias de Polos, liderada por Antonio
Carlos Gianotti, de Esportes (conduzida por
Fernandes Hayashi) em parceria com a diretoria de Comunicação e Marketing, liderada por
Paulo Ivan Morelli /PIM,
com o apoio total de todos
os coordenadores de Polos
da AESabesp.
Além das atividades esportivas e sociais, ainda estão
previstas as realizações das
palestras de treinamento:
“Aspectos importantes do
controle de perdas”, no dia
19, às 16h00, com o eng.
Maurício Souto Mayor Junior; e “Prevenção e Intervenção em Carga: Desafios da Manutenção, às
16h50, com o eng. José Francisco de Proença.
Para as empresas parceiras da AESabesp interessadas em veicular sua imagem neste prestigiado evento, a diretoria de comunicação e
marketing informa que já tem COTAS montadas de patrocínio Entrar em contato com:
diretoriademarketing@aesabesp.org.br ou tel.
11- 3284-6420.

Rede de convênios da AESabesp
facilita a vida dos associados
Para oferecer uma boa qualidade de serviços e produtos
aos seus associados, além de
suas ações internas nas áreas
técnica-cultural (Encontros
Técnicos, Fenasan, Momentos de Tecnologia, Visita
Técnica ); socioambiental
(Fomento e Desenvolvimento de Projetos); social (Jantar
Dançante, Homenagem aos
Profissionais do Ano, Confraternização de Final de
Ano) e esportiva (Torneio Interpólos de Futebol Society), a AESabesp estabeleceu uma
rede de convênios para atender as todas as suas
necessidades.
O Caderno de Convênios da AESabesp traz
bons planos e descontos para os associados nos
seguintes segmentos: Academias, Advocacia,
Automóveis (Aluguel, Revendas e Lavagem
Ecológica), Aparelhos Eletrônicos, Assessoria Imobiliária, Boliche, Câmera Fotográfica,
Casas Noturnas, Consórcios, Corretoras de
Câmbio, Corretoras de Seguros, Cosméticos,
Decoração (Arquitetura e Reformas), Despachantes, Enologia, Eletrodomésticos e Eletrônicos, Escolas, Escolas de Idiomas, Esportes,

Estética e Beleza, Faculdades/Universidades,
Farmácias, Foto e Ótica, Hotelaria, Medicina e
Saúde, Odontolgia, Pós-Graduação, Psicologia,
Restaurantes, Teatro, Telehelp, Terapias Alternativas, Tradutores, Turismo, Visite São Paulo.
Como acessar?
Basta baixar 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 a
oferta em questão e, ao lado direito da tela, todas as alternativas também estarão destacadas
numa coluna em azul. Daí, basta escolher a que
melhor atende a sua necessidade.
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Inscrições de
trabalhos superam
as expectativas
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Abertas as incrições para o
Congresso ABES/Fenasan 2017
Em 30 de março foram abertas as
inscrições para o Congresso ABES/
Fenasan 2017 - o maior encontro de Saneamento Ambiental das
Américas. Os interessados poderão
se inscrever no site www.abesfenasan2017.com.br .

A entrada na Fenasan é absolutamente gratuita,para maiores de 16
anos. Mas os valores para a participação no Congresso variam de
acordo com cada categoria de inscrição, conforme a tabela abaixo:

Apoiadores do Congresso ABES/Fenasan 2017
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) é apoiadora na cota
“Exclusive” do Congresso ABES/Fenasan 2017,
além de ser uma das expositoras com uma área
ampla e bem evidenciada na Fenasan. Portanto,
pelo fato de ser a concessionária paulista de serviços de saneamento, será uma empresa de referência nesse evento.
Considerada uma das maiores empresas de saneamento do mundo em população atendida, a
Sabesp, de acordo com o seu portal, conta com
28,8 milhões de pessoas abastecidas com água e
23,2 milhões de pessoas com coleta de esgotos. A
empresa é responsável por cerca de 27% do investimento em saneamento básico feito no Brasil. E, para o período 2016-2020, planeja investir
aproximadamente R$ 12,5 bilhões, com foco na
ampliação da disponibilidade e segurança hídrica, sem prejuízo dos avanços conquistados nos
índices de coleta e tratamento de esgotos.
E também evidenciada em uma área em destaque na Fenasan estará a Aegea Saneamento, patrocinadora na cota “Supreme”. A Aegea
gerencia ativos de saneamento através de suas
concessionárias em diversos Estados do País,
contando ainda, com o apoio da Aegea Engenharia, empresa constituída com a finalidade de
prestar serviços de manutenção e administração
em geral. A Companhia atua como administradora de concessões públicas operando em todos
os processos do ciclo integral da água – abastecimento, coleta e tratamento de esgoto.
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Até 17.04.2017 (data de fechamento desta edição
do Jornal AESabesp) foram também consolidados os importantes apoios dessas conceituadas
instituições associativas:
- AAPS (Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp);
- ABAS (Associação Brasileira de Águas Subterrâneas)
- ABCON (Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água
e Esgoto);
- SINDCON (Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto);
- ABEQ (Associação Brasileira de Engenharia Química)
- ABESCO (Associação Brasileira das Empresas
de Serviços de Conservação de Energia);
- ABGE (Associação Brasileira de Geologia e Engenharia Ambiental);
- ABPE (Associação Brasileira de Tubos Poliolefínicos e Sistemas);
- ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria
de Máquinas e Equipamentos);
- ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);
- ABRH (Associação Brasileira de Recursos Hídricos)
- ANAGEA (Associação Nacional de Gestores
Ambientais );
- APECS (Associação Paulista de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e Meio Ambiente);
- ASEC-CETESB (Associação dos Engenheiros
e Especialistas da Cetesb e do Meio Ambiente);

- ASFAMAS (Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento)
- ASSOCIAÇÃO SABESP (Associação dos Funcionários da Sabesp);
- CECRES (Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Empregados e Servidores da Sabesp
e em Empresas de Saneamento Ambiental do
Estado de São Paulo);
- CETESB (Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo).
- CRQ IV REGIÃO (Conselho Regional de
Química)
- FENTEC (Federação Nacional dos Técnicos
Industriais);
- ICZ (Instituto de Metais Não Ferrosos);
- Instituto Trata Brasil;
- REBOB - (Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas );
- REVISTA AMAZONIA;
- SPCVB (São Paulo Convention & Visitors Bureau);
- SEESP (Sindicato dos Engenheiros no Estado
de São Paulo)
- SINAENCO (Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia Consultiva);
- SINTEC SP (Sindicato dos Técnicos industriais
do Estado de São Paulo).
No rodapé da página de abertura do site Fenasan, estão estampadas as marcas de todas essas
entidades. Ao clicar sobre elas, o internauta é
dirigido para os seus sites institucionais e pode
conhecer a estrutura de cada uma.

Em 31 de
janeiro, foi
encerrado
o prazo de
recebimento
de resumos
de trabalhos
técnicos destinados ao
Congresso
A B E S / Fe nasan 2017
- o maior
encontro de
Saneamento
Ambiental
das Américas. Foram
computadas 2582 inscrições, sendo 1646 para apresentação oral (63,75% do total) e 936 para apresentação em pôster eletrônico/ painel (36,25%).
De acordo com o presidente da AESabesp, Olavo Sachs, foi um retorno expressivo, posto que
os Congressos da ABES tradicionalmente tem
um índice muito bom de participação de profissionais de todo o território nacional. Em contrapartida, a Fenasan tem se consagrado como a
maior feira do setor na América Latina. Esta soma
de competências motivou as duas entidades de
maior projeção no setor, ABES e AESabesp, se
unirem em 2017 para uma edição única do evento
em São Paulo, a ser realizada entre os dias 2 e 6 de
outubro, no “São Paulo Expo”, com um interesse
potencializado por parte do público.
Olavo Sachs também destacou o grande apoio
de gestores do setor de todo o País, principalmente da Sabesp, em incentivar os técnicos de
suas áreas a participarem desse evento.
A divulgação dos trabalhos aprovados está
prevista para 28 de abril. E a partir de então os
autores devem enviar a extensão completa dos
mesmos até 29 de maio.
Esses mesmos prazos também são válidos para
a apresentação dos 1011 trabalhos concorrentes ao Prêmio Jovem Profissional AESabesp,
destinado a autores com a idade de até 35 anos,
estudantes, graduados, pós-graduados ou que
tenham sido diplomados em até 5 anos.
Os trabalhos apresentados foram voltados para
o seguinte temário:
I - Água: abastecimento, tratamento e distribuição;
II - Efluentes Sanitários e Industriais: caracterização, coleta, tratamento, disposição, reuso,
lodos e biossólidos;
III - Resíduos Sólidos: reciclagem, coleta, tratamento, disposição final e aterros;
IV - Recursos Hídricos: planejamento, gestão,
aproveitamento, controle da poluição, políticas
e estudos avaliativos;
V - Gestão Institucional e Empresarial do Setor:
regulação, regulamentação, Gestão empresarial
e empreendimentos, organização e qualidade;
VI - Meio Ambiente: gestão e controle ambiental, avaliações de impacto ambiental, normas e
padrões ambientais, gestão costeira, análises de
risco, Produção Mais Limpa, Mudanças Climáticas e Créditos de Carbono;
VII - Saúde Pública: doenças, controle de vetores, epidemiologia, vigilância sanitária e salubridade ambiental;
VIII - Educação e Recursos Humanos: formação,
gestão e capacitação de pessoas e educação ambiental;
IX - Irrigação, Drenagem Urbana, Controle da
Erosão, Águas Subterrâneas e Águas Fluviais:
hidrologia urbana, tratamento e gestão;
X - Controle da Poluição do Ar: odores, ruídos,
radiações e material particulado;
XI - Energia, Eficiência Energética e Controle de
Perdas: gestão, controle e redução de consumo;
Redução de perdas;
XII - Manutenção eletromecânica, instrumentação e manutenção.

ABES/Fenasan
ACONTECE
2017

Diferenciais do Congresso
ABES Fenasan 2017

Com o tema “Saneamento Ambiental:
Desenvolvimento e Qualidade de Vida
na Retomada do Crescimento”, o Congresso ABES Fenasan 2017 será realizado
no período de 02 a 06 de outubro, numa
extensa área de 25 mil m2 de Pavilhão no
Complexo “São Paulo Expo”, na capital
paulista. O evento espera receber mais de
4 mil congressistas, mais de 17 mil visitan-

tes e mais de 200 expositores na Feira. A
seis meses da realização do evento, cerca de
70% da área de exposição já está reservada.
De acordo com as entidades promotoras,
ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental) e AESabesp
(Associação dos Engenheiros da Sabesp),
será uma oportunidade valiosa de projeção nesse mercado para os congressistas,
para apresentar o seu conhecimento, seu trabalho
e sua imagem num evento
que reunirá especialistas de
todo o Brasil e de outros
países, que demonstram interesse em conhecer, adotar
e intercambiar tecnologias.
Para os visitantes e expositores da Fenasan (Feira
Nacional de Saneamento e

Volta ao ar o Portal da Fenasan 2017

Como é do conhecimento de todo
o setor, a edição da Fenasan 2017
será realizada em conjunto com o
Congresso ABES, de 2 a 6 de outubro, no São Paulo Expo. Portanto
todas as referências desse grande
evento estão no site http://www.
abesfenasan2017.com.br/
Porém, a pedidos de associados,
congressistas dos Encontros Técnicos da AESabesp e expositores da
Fenasan, foi reativado o Portal da
Fenasan 2017: http://www.fenasan.
com.br/ .
Ao navegar nesse portal, o internauta do setor já poderá ter informações da Fenasan 2018, que voltará para o Expo Center Norte, na

data de 02 a 04 de
outubro de 2018,
ter acesso à TV
Fenasan e às referências do que foi
realizado no ano
anterior: Troféu
AESabesp, Jovem Profissional,
Grade de Trabalhos no Encontro
de 2016, Galeria
de Fotos de edições anteriores, entre outras ações
de interesse contínuo.
Outro campo deste site muito solicitado pelo técnicos do setor é o
denominado “Anais”, situado na
linha superior, pelo qual é possível a busca por trabalhos técnicos
de edições anteriores do Encontro
Técnico, tanto pelo nome do autor, quanto pelo título do Trabalho
apresentado. Dessa forma, a AESabesp contempla a sua parceria com
a ABES, em 2017, com também a
identidade de seu Congresso Técnico e a Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, nas demais edições.
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Meio Ambiente), o evento
desde já mostra-se um promissor cenário de negócios,
no qual equipamentos, produtos e serviços de todos os
segmentos do saneamento
ganharão uma visibilidade
mundial para impulsionar
o setor no mercado de infraestrutura.
O qualificado público do
Congresso ABES Fenasan
2017, a exemplo de edições anteriores (a foto
contempla a palestra magna do presidente
da Sabesp, Jerson Kelman, no Encontro Técnico AESabesp em 2016), será formado por
técnicos, acadêmicos, gestores, empresários

e membros da comunidade do saneamento ambiental de todos os estados brasileiros
e de países que já participaram de edições
anteriores, como Alemanha, Argentina,
Áustria, Bolívia, China, Colômbia, Costa
Rica, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos,
França, Holanda, Índia, Israel,
Itália, México, Peru, Portugal,
Reino Unido, Uruguai e Venezuela.
No site do evento www.abesfenasan2017.com.br , pode-se
clicar na janela “Feira”, disposta na linha superior, e no item
“Planta” para ver a localização
de todas as empresas já confirmadas na Fenasan 2017.

Reuniões de estrutura e planejamento
Os presidentes da ABES, Roberval
Tavares de Souza, e da AESabesp,
Olavo Sachs, junto aos coordenadores dos Grupos de Trabalho do
Comitê Organizador do Congresso
ABES/Fenasan 2017, tem se reunido
mensalmente nas sedes da ABES-SP
e da AESabesp, para avaliação da
estrutura do evento e planejamento
de todas as etapas dessa realização
histórica no setor e já considerada
uma referência como etapa preparatória para

o Fórum Mundial da Água, a ser realizado
em Brasília em 2018.

Agende-se
MAIO:

JUNHO (continuação):

Dias 10 e 11 - Curso: Lei das estatais - novo
regime licitatório e de contratação – Prof.
Maryberg Braga Neto, na sede da AESabesp.

Dias 20, 21 e 22: Curso: Controle de Bombas e Sistemas de Bombeamento – Prof.
Dr. Edmundo Koelle, na sede da AESabesp.

Dias 19, 20 e 21: XIII Interpolos de Futebol Society - Hotel Fazenda Vale do Sol, em
Serra Negra -SP

AGOSTO:

Dias 22 a 26 - Curso: Inspecção e Segurança em Barragens – Carlos Henrique de A. C.
Medeiros, na sede da AESabesp.
JUNHO:
Dia 03 - Jantar Dançante da AESabesp, no
salão da APESP (São Paulo - SP).

Dias 15, 16 e 17: Curso Intensivo de Transientes – Prof. Dr. Edmundo Koelle, na sede
da AESabesp.
OUTUBRO:
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)
FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2017

EXPO MSE 2017
DIRETORIA
SOCIAL
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Nos dias 05 e 06 de abril,
foi realizada a EXPO MSE
2017- Conectando Soluções,
na Unidade de Negócio Sul
/MS, organizada pelas Divisões do Departamento de
Engenharia da Operação Sul
- MSE, da Sabesp.

A AESabesp apoiou este evento, prestigiado pelo seu presidente, Olavo Alberto Prates
Sachs. E durante os dois dias
da realização, a ass. administrativa, Tamires Guilherme,
fêz atendimentos aos presen-
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AESabesp marcou presença
na EXPO MSE 2017

tes e promoveu a divulgação
da Revista Saneas.
Sob o tema central “Gestão
de Demandas”, o evento foi
aberto pelo gerente do Departamento de Engenharia da
Operação Sul e conselheiro
da AESabesp, eng. Agostinho
de Jesus Gonçalves Geraldes, que falou sobre o
crescimento desta ação
que começou há 3 anos
numa área de 50m² e em
2017 ocupou mais do que
600m², com 22 estandes
e um público igualmente
multiplicado. Na ocasião,
o superintendente da MS
e presidente da ABES nacional, Roberval Tavares de
Souza, também destacou a
importância desse evento e
da rica história que cada engenheiro ali presente ajudou a
construir.
Na sequência,
houve a
apresentação da
palestra
motivacional “Resiliência”, realizada
pelo psicólogo e psicopedagogo, Maurício Figueiredo.
Na abordagem, foi citada “a
responsabilidade dos empregados em fazerem parte da
maior empresa de saneamen-

to do Brasil, bem como sobre
a gestão de profissionais, além
das obras e processos, para se
levar água limpa e boa para
milhões de pessoas”. Na palestra, “Resiliência foi definida
como a capacidade de auto-recuperação de processos e
objetos e ser humano como
a capacidade de adaptação
ou superação. Dentro desse
contexto, foi enfatizada a necessidade de um espaço para
o inesperado e sempre ter um
plano “B”, e sempre crença na
superação, posto que “a desesperança é o pior sentimento
que possa existir dentro de alguém”, concluiu o palestrante,
que sugeriu a platéia “sempre
fortalecer a autoestima, buscar a flexibilidade, exercitar a
capacidade de dar e o receber
e o bom humor”.

Posteriormente foi formada
uma mesa redonda, moderada pela eng. Nercy Bonini, e
integrada por Márcio Romero, que abordou o
CNQA e PNQS;
Samanta
Tavares de Souza, que
destacou o atendimento da Sabesp
ao consumidor;
Sérgio Vieira Silva , com demonstração das taxas de satisfação dos clientes da MS, e
Sergio Henrique Puviresi, que
discorreu sobre a prestação de
serviço e relacionamento com
os clientes e a contratação de

fornecedores e treinamento
para um bom atendimento.
Na finalização do 1º dia e
também no 2º dia foram realizadas visitas técnicas e houve
um grande movimento pelos
22 estandes da exposição.

