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Vem aí o maior evento em
saneamento das Américas

Sob o tema “Saneamento Ambiental: Desenvolvimento e Qualidade de Vida na Retomada do Crescimento”,
o Congresso ABES - Fenasan 2017 será realizado, no São Paulo Expo, em São Paulo - SP, nos dias 3, 4 e 5 de outubro
(com solenidade de abertura no dia 02/10 e visitas técnicas no dia 06/10). Confira nas páginas 5, 6, 7 e 8

AESabesp na
posse da ABES-SP

Nosso associado e superintendente
da ML, Márcio Gonçalves de Oliveira,
é o presidente da entidade, que
também concentra mais expoentes
da nossa Associação.
Pág. 3

ML e Polo AESabesp Leste
em festa

Foi comemorado o sucesso da
Campanha do Agasalho e inaugurada
uma “Mostra“, que passou a ser
denominada: “Espaço de Troféus
Engenheiro Nélson César Menetti”.
Pág. 4

Fórum Brasil de
Gestão Ambiental

A palestra “MAPAS - Direitos da Natureza
e Políticas Públicas nas Cidades”,
ministrada pelas representantes da
AESabesp, fez sucesso no Fórum
Brasil de Gestão Ambiental
Pág. 3
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EDITORIAL
Prezados associados, amigos e parceiros da AESabesp,
Esta edição do Jornal AESabesp, referente ao período de julho e agosto, destaca
o quanto está próximo o maior evento em saneamento ambiental, não só da
América Latina mas como também do Hemisfério Sul: o nosso Congresso
ABES/FENASAN 2017, de 02 a 06 de outubro, no São Paulo EXPO, numa
realização conjunta da ABES e AESabesp.
Por falar em ABES, nossa parceira neste evento que com certeza será um marco
no saneamento ambiental nacional, fizemos questão de prestigiar a posse do
eng. Márcio Gonçalves de Oliveira e dos demais membros do conselho desta
entidade que assumiram nesta nova gestão da seção São Paulo.
A AESabesp também levou o seu prestígio ao Fórum Brasil de Gestão Ambiental e, da mesma forma,
foi prestigiada em suas iniciativas, como mostra a presença maciça de técnicos no Curso de Transientes
Hidráulico, ministrado pelo renomado especialista, Edmundo Koelle, nos Momentos de Tecnologia nos Polos
da AESabesp e na merecida homenagem ao nosso colaborador Nelson Menetti, na Metropolitana Leste.
Mas retornando ao grande foco dessa publicação, a maior parte da edição está dedicada ao “o evento do ano”,
Congresso ABES/FENASAN 2017, na qual o congressista e o visitante da Feira poderão verificar quais serão
as principais realizações do evento, as personalidades que confirmaram presenças e todo o universo do
saneamento ambiental a ser exposto, para que seja uma base efetiva para a retomada de crescimento no País.
Um grande abraço a todos e uma boa leitura!
Eng. Olavo Alberto Prates Sachs | Presidente da AESabesp | Gestão 2016-2018

Governo envia Projeto de Lei para
capitalizar a Sabesp
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Aurelindo Rosa dos Santos, João Augusto Poeta e
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Lançamento do livro “Águas
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CANAL ABERTO

O Governo do Estado de São Paulo encaminhou, em 02 de agosto, à Assembléia Legislativa o Projeto de Lei sobre a reorganização
societária da Sabesp. A proposta autoriza o
Poder Executivo a constituir uma sociedade
por ações, que exercerá o controle acionário da Sabesp, e estabelece que o Governo
manterá a maioria do capital votante dessa
sociedade controladora, também conhecida
como holding, ficando autorizada a participação de outros acionistas minoritários na
controladora.
O Projeto de Lei autoriza o Governo a integralizar sua participação no capital da
sociedade controladora mediante a transferência das ações de que é titular na Sabesp.
Também permite que o Estado aumente o
capital da Companhia para integralização
em dinheiro ou bens, inclusive mediante
oferta pública de ações.
Como forma de incentivo à participação da
sociedade nesse processo, a AESabesp enviou aos seus associados um comunicado-convite para a discussão desse PL 659/2017,
realizada no dia 22 de agosto, no Plenário
Juscelino Kubitschek da Assembléia Legislativa de São Paulo. A íntegra do projeto de
lei sobre a reorganização societária da Sabesp está disponível em www.sabesp.com.
br/investidores.

O livro Águas
Brasileiras, idealizado e patrocinado pelo
Grupo BAUMINAS (tradicional expositor da
Fenasan e com
um estande VIP
selecionado
para a edição de
2017) e realizado pela Editora
Brasileira, foi
lançado em São Paulo, no dia 16 de agosto, no
auditório da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Na ocasião foi debatida a temática
“Compliance como
propulsor de investimentos em saneamento”, com Silvio
Valdrighi (foto), superintendente de Gestão
de Riscos e Conformidade da Sabesp;
Gesner Oliveira, sócio
da GO Associados,
Édison Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil, e com
moderação de Fernando Marcato, professor
da Escola de Direito da Fundação Getúlio
Vargas (FGV-SP).
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O presidente da Sabesp também abordou que atualmente no País abrem janelas para o setor de saneamento que
devem ser aproveitadas, bem como
sobre a importância da atuação da
ABES, com projetos de capacitação
de profissionais para o enfrentamento
da realidade brasileira.

Em 08 de agosto, foi realizada a cerimônia de posse da diretoria da ABES-SP
(Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental - seção São Paulo), para o biênio 2017-2019, presidida
pelo engenheiro Márcio Gonçalves de
Oliveira, que também é o superintendente da Sabesp na Unidade de Negócio
Leste (ML) e associado da AESabesp.
Na ocasião, a AESabesp foi representada pelo seu presidente, Olavo Alberto
Prates Sachs, e pelo seu coordenador do
Fundo Editorial, Luciomar Santos Werneck, que integra o Conselho da atual
gestão da ABES. O presidente nacional
da ABES, Roberval Tavares de Souza,
fêz a abertura da cerimônia com a apresentação da entidade e mensuração dos
resultados e desafios do setor;

O evento foi realizado no auditório do
CRQ (Conselho Regional de Química)
e contou a presença de vários expoentes dos setores de saneamento e meio
ambiente do estado de São Paulo, entre os quais, o presidente da Sabesp Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo, Jerson Kelman;
o presidente da Cetesb - Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo,
Carlos Roberto dos Santos; o presidente
da AIDIS - Associação Interamericana
de Engenharia Sanitária e Ambiental,
Luiz Augusto Lima Pontes; o secretário adjunto da Secretaria de Energia
e Mineração do Estado de São Paulo,
Ricardo Toledo; o diretor de Políticas
Públicas da Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente, Ivan Cáceres; o diretor
metropolitano da Sabesp, Paulo Massato; o vice presidente da Companhia
Metropolitana de Habitação – COHAB,
Ricardo Montoro, e demais lideranças
de entidades vinculadas ao setor.
Em seu pronunciamento, o presidente da Sabesp, Jerson Kelman cumprimentou a atual gestão da ABES,

presidida por Márcio Gonçalves de
Oliveira, e a antecedente, presidida
por Alceu Guérios Guimarães, e ainda
destacou que em São Paulo, entre 2 e
6 de outubro, será realizado o maior
evento de saneamento ambiental das
Américas, o Congresso ABES Fenasan 2017, promovido pela ABES Nacional e AESabesp - Associação dos
Engenheiros da Sabesp, representadas
na ocasião pelos seus presidentes Roberval Tavares de Souza e Olavo Prates Sachs; portanto o estado estará em
grande evidência no cenário nacional.

O atual presidente da ABES-SP,
Márcio Gonçalves de Oliveira, em
suas considerações agradeceu o
apoio de todos e reforçou o compromisso da ABES-SP na busca pela
universalização. No cenário de São
Paulo citou a importância do saneamento diretamente vinculada
ao cotidiano da população e suas
necessidades de gestão em pontos
nevrálgicos como ligações clandestinas, perdas, captação de investimentos, capacitação profissional e
demais ações para uma condução
agregada com habitação, saúde de
demais ações que envolvam a qualidade de vida da população.

O prestigiado Curso de Transientes Hidráulicos na AESabesp

Com auditório lotado, a AESabesp realizou, em sua sede, entre os dias 15 e 17
de agosto de 2017, o “Curso Intensivo
de Transientes Hidráulicos”, ministra-

do pelo renomado especialista, prof.
dr. Edmundo Koelle. A ação foi da Diretoria Cultural da entidade, liderada
por Maria Aparecida Silva de Paula.
O curso destacou os elementos que
permitem especificar manobras e dispositivos de proteção, para possibilitar
o controle adequado das pressões e
a segurança operacional da instalação, além de demonstrações de casos
através da simulação realizada com o

AESabesp no Fórum Brasil de Gestão Ambiental

Representada por sua diretora socioambiental, Márcia Nunes, e pela sua
assessora jurídica, Vanessa Hasson, a
AESabesp marcou forte presença nesse
evento, realizado em Campinas - SP.
A palestra “MAPAS - Direitos da Natureza e Políticas Públicas nas Cidades”, ministrada pelas nossas representantes, foi muito prestigiada, com

notória presença dos indígenas do
Povo Sawãdawa, do Acre, que formaram uma simbólica roda para “invocar as energias da Mãe Terra” , na qual
todos se deram as mãos às nossas e
dançaram, inclusive vários secretários
municiais de meio ambiente.
Durante a apresentação também fizeram a abertura que se seguiu com as

programa Allieve, desenvolvido
pela Koelle Engineering.
Por não ter fins lucrativos, o valor do
curso foi diferenciado do mercado
e ainda os participantes foram recebidos, nos três
dias, com um lauto coffee break.
Durante o curso,

tiveram estacionamento liberado e
receberam apostila e certificado digital de sua participação.

palestras que foram proferidas visando construir coletivamente a Carta da
Natureza. Ao final do evento algumas
contribuições foram oferecidas e todos
os gestores públicos presentes firmaram a referida Carta. Os indígenas “representando as forças telúricas da Terra” encerraram os trabalhos com uma
canção sobre a força da ancestralidade.
De acordo com informações trazidas pelas representantes da AESabesp, durante o Fórum, foram coletadas assinaturas de autoridades
ambientais, como os Secretários de
Meio Ambiente de Campinas, anfitrião do evento, de Valinhos, de São
Paulo, Canos/RS, dentre outras gestoras e gestores públicos.
Márcia Nunes e Vanessa Hasson ain-

da foram convidadas a participar da
Assembléia Geral da ANAMMA, que
reelegeu o Secretário Rogério Menezes, seu presidente e ele concedeu o
microfone para a AESabesp convidar
os presentes para aderirem à Carta da
Natureza. Posteriormente elas ainda
foram convidadas a participarem da
reunião do CONAMA, onde discutirão políticas públicas e incluirão na
pauta o reconhecimento dos Direitos
da Natureza.
Se você se interessa pelo movimento
“Direitos da Natureza”, acesse:
www.mapas.org.br
direitosdanatureza.blogspot.com.br
https://www.facebook.com/direitosdanatureza/

http://www.fbga.com.br/programacao/
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Nosso conselheiro Nelson Menetti é homenageado em noite de festa na UN Leste - ML

A parceria de sucesso do Polo AESabesp Leste com a Unidade de Negócio Leste-ML foi celebrada em uma
noite de confraternização de familiares e amigos, em 25 de agosto, cuja
arrecadação de fundos foi revertida
para a Campanha do Agasalho 2017,
também com a contribuição e participação da Associação Sabesp.

Também nessa noite, a ML inaugurou
sua “Mostra de Troféus do Polo AESabesp Leste”, que passa a ser denominada: “Espaço de Troféus Engenheiro
Nélson César Menetti”.
O ato contou com as presença do superintendente UN Leste e presidente
da ABES-SP, Márcio Gonçalves de
Oliveira; do diretor de Esportes da
AESabesp, Zito José Cardoso; do coordenador do Conselho Editorial da
AESabesp, Luciomar Werneck; do
coordenador de Polo AESabesp Leste, Silvio Caraça; do representante do
Departamento de Engenharia Leste,
Alexandre Domingues e da projetista

do espaço, Marcia Carnevalli.
No evento, foi servido um delicioso
churrasco, com direito a rodadas de
bingo e a sagração do time da Leste,
como campeão do torneio de Futebol

Muito feliz com o reconhecimento a
sua constante dedicação à AESabesp,
Nélson Menetti, que atualmente integra o Conselho Deliberativo da entidade, recebeu a justa homenagem,
com uma placa de agradecimento,
entregue pelos seus filhos, Nélson
Fernando e Felipe César.

Solidário. E ainda com muita descontração, os participantes arriscaram
suas vozes num divertido videokê.

Diretoria de Esportes está sob novo comando
Devido à solicitação de desligamento da diretoria de Esportes da
AEsabesp, requerida pelo ex-titular
Fernandes Hayashi da Silva, que
promoveu uma elogiada atuação
em sua permanência, foi nomeado,
como o novo diretor de Esportes da
AESabesp, na Gestão 2016-2018, o
tecnólogo Zito José Cardoso.

Momentos de Tecnologia a todo vapor
no 2º semestre

Os Momentos de Tecnologia AESabesp foram reiniciados no segundo
semestre, com a apresentação da
empresa Aschcroft, sob o tema “Redução de Custos e Desperdícios em
Medição e Controle de Pressão, Nível e Vazão em Tratamento de Água e
Esgoto”, ministrada pelo seu diretor,
Eng. Mário Filippetti.
O evento foi realizado em 18 de julho,
no Polo AESabesp Ponte Pequena, sob
a coordenação de Samuel Francisco de
Souza. Com boa aprovação, a empresa
já apresentou este MT nos Polos AESabesp Costa Carvalho, Franca, Itatiba
e Oeste e ainda se programa para estar
no Polo SUL , em agosto; no Polo Lins,
em setembro, e no Polo Vale do Riberia, em outubro.
Dentro da programação dos MTs, também destacamos a apresentação, em 22
de agosto, no Centro de Treinamento da
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RG (Franca), da empresa Wilo, com a
palestra “Bombas Submersas para Poços
Profundos (Versão Líquido Quente) e
Elevatórias de Esgotos Compactas”, ministrada pelo seu representante Vagner
Mota, responsável do seu setor de “Desesenvolvimento de Negócios”.
Na ocasião, mais de 25 funcionários
da RG que trabalham com os assuntos
acima relacionados participaram desse
MT, entre eles o representante de Departamento e atual Coordenador do Polo
Franca, José Chozem Kochi; o também
representante de Divisão, Luís Antonio
Salomão, os gerentes de Setor Alex Henrique Veronez, Arley Ribeiro Duarte e
Luciano Reami, além do diretor de Polos
da AESabesp, Antônio Carlos Gianotti.
Fique por dentro dos nossos MTs
Acompanhe em nosso site a Programação “Momentos de Tecnologia” , sempre
realizada nos Polos AESabesp. Cerca de
8.000 profissionais qualificados já participaram dessa realização. Mais informações podem ser obtidas 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.

Experiência, entendimento e dedicação ao
esporte são as características do novo diretor, que mesmo sendo aposentado pela
Sabesp/Divisão de Operação de Esgoto
Norte (MNTE), continua com as práticas
de futebol e voleibol, desenvolvidas desde
quanto estava dentro da Companhia.
Zito também já foi diretor de Esportes
na AESabesp, na gestão 2005 – 2007,

na ocasião presidida por Walter Antonio Orsatti. Dessa forma, já conhece o
mecanismo da pasta e dentro de suas
bases pretende incentivar o associado
à participação nos eventos de grande
monta, como no Interpolos e Festivais
Esportivos, e também nas saudáveis
práticas de outras modalidades incentivadas pela entidade.

AGENDE-SE
OUTUBRO
Dias 2 a 6:
Congresso ABES/Fenasan 2017
O maior encontro de Saneamento Ambiental
das Américas - No Centro de Convenções
São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes, Km 1.5
www.abesfenasan2017.com.br
Dia 4:
Jantar de Gala do Congresso ABES/Fenasan 2017,
onde será comemorado o 31º aniversário da AESabesp.
No Espaço Villa Lobos , situado na Av. Gonçalo
Madeira, 209 - São Paulo - SP
Dia 18:
Momentos de Tecnologia: Ashcroft - Redução de Custos e Desperdícios em Medição e Controle de Pressão,
Nível e Vazão em Tratamento de Água e Esgoto - Polo
AESabesp Vale do Ribeira
NOVEMBRO
Curso: Utilização do Software Allievi
Dias 21, 22, 23: Na AESabesp – Rua Treze de maio,
1642, casa 1 – Bela Vista - São Paulo – SP
Estacionamento disponível no local

O que você poderá ver no maior evento em
saneamento das Américas

CONGRESSO
TÉCNICO
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problemas físicos, em decorrência
de um acidente. Mas ainda assim, o
entusiasmo de sua regência é reconhecido como único.
Atualmente, aos 77 anos, é possuidor de inúmeros admiradores por
todo o mundo e, desde 03 de agosto,
sua vida e obra está sendo retratada
no filme “João, O Maestro” , com
grande sucesso de bilheteria.

Sob o tema “Saneamento Ambiental:
Desenvolvimento e Qualidade de Vida
na Retomada do Crescimento”, o Congresso ABES- Fenasan 2017 - já considerado o maior evento de saneamento
ambiental e meio ambiente das Américas - será realizado, no São Paulo Expo,
em São Paulo - SP, nos dias 3, 4 e 5 de
outubro (com solenidade de abertura
no dia 02.10.2017 e visitas técnicas no
dia 06.10.2017).

e novas tecnologias para o setor de
saneamento e seus segmentos.
Está disponível, no site http://www.
abesfenasan2017.com.br/ todas as
informações referentes ao evento,
com os dias e horários das ações,
dentre as quais, destacamos:

Essa realização é promovida pela
parceria entre a ABES (Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária
e Ambiental) e a AESabesp (Associação dos Engenheiros da Sabesp) .
A mesma contempla o 28º Encontro
Tecnico da AESabesp ; o 29º Congresso da Abes e a Fenasan 2017,
sendo uma das etapas preparatórias
fundamentais para o Fórum Mundial da Água, a ser realizado em
Brasília em 2018.
Espera-se um público de mais de
4.000 congressistas técnicos vindos
de todos os estados brasileiros , para
o Congresso da ABES, além de uma
visitação para a Fenasan de mais de
20.000 profissionais de todo o Brasil
e do exterior, com cerca de 200 expositores de equipamentos, serviços

Abertura do evento,
com o Maestro João
Carlos Martins

A solenidade de abertura do Congresso ABES– Fenasan 2017 será
realizada às 19 horas do dia 02 de
outubro, no São Paulo Expo, com
as presenças de vários expoentes do
setor de saneamento ambiental e a
apresentação do grande maestro brasileiro, João Carlos Martins, acompanhado pela Camerata Bachiana.

A cerimônia será aberta aos associados das entidades promotoras
do evento ABES e a AESabesp, congressistas, expositores da Fenasan e
convidados.
O maestro João Carlos Martins é
reconhecido mundialmente, especialmente pelas suas virtuosas interpretações das obras de Bach. A
Fundação Bachiana, da qual é idealizador, é uma entidade sem fins
lucrativos cuja finalidade é apoiar,
incentivar, assistir e promover o
desenvolvimento de atividades voltadas à formação musical e cultural.
Aplaudido mundialmente em diversos concertos internacionais, João
Carlos Martins abdicou dos palcos
como pianista no ano de 2002 por

Participação de
Fernando Henrique
Cardoso

Também na abertura, está prevista
uma apresentação especial sobre o
setor e a importância do evento, proferida pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso.
Após as apresentações, será servido
um coquetel aos presentes.

Aniversário da AESabesp será
comemorado no Jantar de Gala do
Congresso ABES-FENASAN 2017
Prezado Associado,
A AESabesp, por
meio de sua Diretoria
Social, informa que
o tradicional Jantar
de Aniversário da
entidade,
sempre
comemorado entre
o fim do mês de
setembro e
início
de outubro, não será realizado de forma exclusiva, em 2017,
em virtude da AESabesp estar, em parceria com a ABES,
promovendo o Congresso ABES-Fenasan, durante esse período.
Dessa forma, o 31º aniversário da AESabesp será comemorado
no Jantar de Gala do evento, a ser realizado no dia 04 de
outubro, a partir das 19:30, no Espaço Villa Lobos, situado na
Av. Gonçalo Madeira, 209 - São Paulo - SP (próximo ao Parque
Villa Lobos).
Em breve, a AESabesp disponibilizará a venda de convites.
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1º Dia: 03.10.2017 (Terça-feira)

Apresentações de expoentes do cenário político e técnico do setor

A primeira Palestra Magna do
evento, intitulada “A Universalização dos serviços de água e esgotos
no Estado de São Paulo”, está programada para ser proferida pelo
governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin, às 9h00.
Na sequencia, será realizado o
Painel de Abertura: “Saneamento Ambiental: Desenvolvimento e
Qualidade de Vida na Retomada
do Crescimento”, com Jerson Kelman (presidente da Sabesp); Bruno

Demais
apresentações
técnicas

Araújo (ministro das
Cidades);
He n r i q u e
Me i r e l l e s
( m i n i st ro
da Fazenda); Benedito Braga
(secretário de Saneamento e de
Recursos Hídricos do estado de
São Paulo); João Paulo Papa (deputado federal); Roberto de Oliveira Muniz (senador da República);
Wellington Moreira Franco (secre-

tário Geral da Presidência) - das
10h00 às 12h00.
O objetivo deste painel é dar uma
referência a todo o Congresso da
importância do setor de saneamento na retomada do crescimento econômico, a partir de uma dis-

Transporte gratuito e estacionamento
Haverá transporte gratuito e disponível, com VANS oferecidas
pela ABES e a AESabesp, em trajeto de ida e volta, das 07h00
até às 21h00, com monitores no local para dar orientação, nas
duas Estações do Metrô de São Paulo mais próximas ao evento:
Estação Conceição - Linha 1-Azul e Estação Santos-Imigrantes
- Linha 2-Verde.

cussão mais
ampla sobre
todo o investimento em
infraestrutura. O painel
deverá cobrir
desde a infraestrutura
em geral até o específico do setor,
podendo ter a participação de representantes do Governo Federal,
de macroeconomistas, de técnicos
especializados em planejamento
público e de agentes políticos.

Baixe o App do Congresso
ABES Fenasan 2017

Estação Conceição - Linha 1-Azul:

Estação Santos-Imigrantes - Linha 2-Verde:

Ainda nesse dia, haverá diversos
Painéis, Palestras e Câmaras Técnicas, com abordagens voltadas às soluções sustentáveis, enfrentamento
da crise hídrica, gestão de riscos,
métodos não-destrutivos, entre outras dispostas na programação do
site: https://www.abesfenasan2017.
com.br/programacao.php
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Para quem prefere ir de carro, o São Paulo Expo, situado
na Rod. dos Imigrantes, Km 1,5, possui estacionamento,
operacionalizado por empresa privada, com um acesso direto
ao pavilhão por passarela integrada, com capacidade para até
4.500 vagas cobertas.

Está disponível o aplicativo do Congresso ABES
Fenasan 2017, pelo qual toda comunidade da
web poderá ter um amplo acesso às informações
do maior encontro de Saneamento Ambiental das
Américas.
O referido APP pode ser baixado gratuitamente
em qualquer celular smartphone, possibilitando o
acesso de seu usuário à programação do evento,
informações sobre os palestrantes, relação das
empresas expositoras da Fenasan e demais ações.
Com esse aplicativo, também é possível montar e
personalizar a participação do congressista com
prioridade em seus interesses.
E quando da realização evento, o usuário receberá
um aviso das atividades programadas e também
terá um canal de interatividade com as ações
do mesmo e um bloco virtual para anotar seus
apontamentos.
Para baixar o aplicativo na App Store (iOS) ou Play
Store (Android), veja as orientações no site do
evento (http://www.abesfenasan2017.com.br/).
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2º Dia: 04.10.2017 (Quarta-feira)

Veja os bons motivos
para estar nesse
grande evento

Aterro Sanitário/ Inclusão Social
O 2º dia do
Congresso
Té c n i c o
será iniciado com
a Palestra
Magna:
“Aterro Sanitário de
Brasília e a Inclusão Social”, com o governador do Distrito Federal, Rodrigo
Rollemberg, às 9h00.
Também nesse dia, serão realizados
diversos Painéis, Palestras e Câmaras

Técnicas, com abordagens
voltadas às regularizações
de áreas de ocupação; gestão e controle de perdas
da água, gestão de resíduos sólidos, a utilização do
biogás, entre outras
dispostas na programação do site:
https://www.abesfenasan2017.com.
br/programacao.
php .

3º Dia: 05.10.2017 (Quinta-feira)

Veja os bons motivos, para se inscrever no
Congresso e visitar a Feira:

Os impactos das
Mudanças Climáticas

1 - O momento é de expansão do setor
Um programa de financiamento de obras
e concessões em estados e municípios foi
anunciado, em 12 de julho, pelo governo
federal, com a disponibilidade de um aporte
de R$ 11,7 bilhões em linhas de crédito para
obras públicas e para financiar concessões na
área de infraestrutura, com prioridade para
saneamento, mobilidade urbana, iluminação e
gestão de resíduos sólidos.

No terceiro dia do
Congresso,
o senador
Jorge Viana discorrerá sobre
os impactos naturais e provocados na Palestra Magna:
“Mudanças Climáticas”, às 9h00.
Também nesse último dia de Congresso, serão realizados Painéis, Palestras

e Câmaras Técnicas, com
abordagens voltadas às tarifas e recursos fiscais; vigilância em saúde; eficiência
energética, reuso de
água, entre outras
dispostas na programação do site:
https://www.abesfenasan2017.com.br/
programacao.php .

2 - Será a maior concentração de especialistas
do setor num só local:
Pela 1ª vez no Brasil, os dois maiores eventos de
saneamento estarão juntos numa edição única
e exclusiva: o prestigiado Congresso ABES e
a grande Feira de Negócios em Saneamento
da AESabesp (Fenasan), numa área de 25 mil
m², onde serão apresentadas palestras com os
maiores especialistas do setor e apresentados os
equipamentos, produtos, serviços e inovações
tecnológicas das maiores empresas desse
mercado.

Visitas técnicas: 06.10.2017
Conheça e se integre aos mais interessantes cenários de São Paulo

O dia 06.10 serão inteiramente dedicado às Visitas Técnicas. Vejam os locais
escolhidos e faça reserva pelo link: https://www.abesfenasan2017.com.br/
visitas-tecnicas.php .
ETE ABC + Aquapolo;
ETE Barueri (Sabesp);
Sistema Cantareira – ETA-Guaraú +
Elevatória Santa Inês (Sabesp);
ETA ABV + Ultrafiltração (Sabesp);
CCO- Centro de Controle Operacional da Sabesp;

“TOQ-Laboratório Análises Fisio-Quimica da Água (Sabesp);
Aterro SEMASA – Serviço Municipal de
Saneamento Ambiental de Santo André;
Centro Internacional de Referência em
Reuso de Água – CIRRA/USP;
Laboratórios do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas – IPT;
Laboratórios da CETESB – Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo;
CTL – Central de Tratamento de Resíduos Leste + Geração de Energia
Elétrica;
Sistema Ambiental do Zoológico
SP;

Piscinões do Aricanduva – Prefeitura de
São Paulo;
Barragem da Penha – Departamento de
Águas e Energia Elétrica – DAEE;
Interligação Jaguari – Atibainha (Sabesp);
ETA- São Lourenço (Sabesp).
Mais informações sobre o descritivo
das visitas e imagens dos locais estão
no link: https://www.abesfenasan2017.
com.br/visitas-tecnicas.php

3 - Intercâmbio de conhecimento:
Nas apresentações das mesas redondas,
trabalhos técnicos e palestras institucionais, bem
como na visitação à Feira, os participantes terão
oportunidades de intercambiar conhecimentos,
atualizar a sua capacitação e dar uma nova
excelência em sua bagagem profissional.
4 - Formação de uma Networking de qualidade
Espera-se um público de mais de 4.000
congressistas técnicos vindos de todos os
estados brasileiros , para o Congresso da ABES,
e uma visitação para a Fenasan de mais de 20.000
profissionais de todo o Brasil e do exterior,
com expositores da Alemanha, Áustria, China,
Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, Espanha,
Estados Unidos, França, Holanda, Índia, Israel,
Itália, México, Peru, Portugal, Reino Unido,
Turquia e Uruguai.Dessa forma, os profissionais
do setor terão a oportunidade de constituir uma
consistente Networking, uma vez que estarão no
cenário da maior rede de contatos do meio.
Acesse Inscrições para o Congresso |
Credenciamento gratuito, para se inscrever
no Congresso ABES e visitar gratuitamente a
Fenasan.
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Conceituada entre as
maiores exposições em
saneamento
ambiental
do mundo, em equiparação com a ECOMONDO,
IFAT, IWA, POLLUTEC
e WATEC, a FENASAN é
apontada como a grande
vitrine de negócios do setor, na América Latina.

E em 2017 sua projeção
tem uma perspectiva mais
amplificada, por do fazer parte do maior evento das Américas, numa
extensa área de 25 mil m2

de Pavilhão no Complexo
“São Paulo Expo”, na capital paulista, como etapa
preparatória para o Fórum Mundial da Água, em
2018, em Brasília - DF.

Fenasan 2017: a maior Feira de
Negócios em Saneamento da AL
A
Feira estará
aberta
nos dias
03,
04
e 05 de
outubro,
das 12 às
20 horas,
quando
espera
receber
mais de
20 mil
visitantes
e mais
de 200
expositores. A um mês do
evento, o setor de saneamento e segmentos correlatos se agita na boa expectativa de negociações,
intercâmbios de tecnologia
e excelência do mercado.

serviços de todos os segmentos do saneamento ganharão
uma visibilidade mundial
para impulsionar o setor no
mercado e se atingir a universalização do saneamento.
Encerramento da Feira,
no dia 05.10.2017, haverá
a emocionante entrega do
disputado Troféu “Prêmio
AESabesp 2017” (Melhor
Estande, Atendimento Técnico, Inovação Tecnológica,
Destaque Fenasan, Destaque
Encontro Técnico, Jovem
Profissional).

Para os visitantes e expositores da Fenasan (Feira
Nacional de Saneamento
e Meio Ambiente), o evento desde já mostra-se um
promissor cenário, no qual
equipamentos, produtos e
No site do evento www.abesfenasan2017.com.br , pode-se clicar na janela “Feira”, disposta na linha superior, para
ver a localização de todas as
empresas já confirmadas na
“Planta” da FENASAN 2017,
bem como a relação de expositores e como fazer parte
dessa mega-exposição.
Participe!!
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