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Uma mostra do 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 foi um sucesso absoluto. Confira nas páginas desta edição especial.

Abertura com
o grande maestro

O maestro João Carlos
Martins, com a Camerata
Bachiana, emocionou o
grande publico presente
na abertura.
Pág. 3

Fenasan e IFAT
juntas em 2018

A AESabesp firmou uma parceria
com a IFAT para a próxima
edição, que será realizada de
19 a 21 de setembro de 2018,
no Expo Center Norte.
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A grande apoiadora
do evento

A Sabesp, além de subsidiar
inscrições para o Congresso,
montou dois estandes na
Fenasan, que viraram
ponto de referência.
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EDITORIAL
Prezados associados, amigos e parceiros da AESabesp,
Esta edição do Jornal AESabesp traz a cobertura completa do maior evento
em saneamento ambiental, não só da América Latina mas como também do
Hemisfério Sul: o nosso Congresso ABES/FENASAN 2017, realizado no período
de 02 e 06 de outubro, numa feliz parceria entre a ABES e AESabesp.
Todos os espaços dessa realização, no São Paulo EXPO, foram otimizados de
modo a oferecer tantos aos congressistas, quanto aos expositores e visitantes da
Feira, o retrato mais fiel do setor dentro da realidade do nosso País, com mostras,
equipamentos, serviços, painéis e palestras de personalidades das esferas pública,
técnica e acadêmica.
Sob o tema “Saneamento Ambiental: Desenvolvimento e Qualidade de Vida na Retomada do Crescimento”,
esse evento deu um novo fôlego as nossas esperanças de um Brasil mais voltado às necessidades reais de sua
sociedade, na qual o saneamento ambiental tem um protagonismo inquestionável.
A AESabesp também renovou a sua expectativa já para o grande feito de 2018, ano em que o seu 29º
Congresso Técnico-FENASAN terá a IFAT (a maior feira mundial de soluções ambientais), como parceira.
Um grande abraço a todos e uma boa leitura!
Eng. Olavo Alberto Prates Sachs | Presidente da AESabesp | Gestão 2016-2018

Lançamento do Manual Técnico para
profissionais de ETA e Distribuição

CANAL ABERTO

Durante a Fenasan, no estande da AESabesp, foi realizado o lançamento do livro “Manual Técnico para Profissionais de Estação de Tratamento de Água e Distribuição”, de autoria dos
especialistas Jarbas Calheiro, Regina Mei e NizaQbar – diretor administrativo da AESabesp. O lançamento foi feito pelo presidente da entidade, Olavo Sachs, que agradeceu a presença de todos e
afirmou ter um prazer e um orgulho ao lançar este livro, durante a
Fenasan 2017, com um conteúdo técnico de primeira linha,direcionado
aos profissionais de saneamento. “Isso é mais que um livro, isso é o fruto de um trabalho feito com amor, conhecimento e dedicação. Esse eu recomendo!”, ressaltou Olavo. A obra
também foi elogiada pelo 1º presidente da AESabesp, Paulo Ferreira, atual Diretor Administrativo Financeiro
da Telebras. Este manual está estruturado em 4 capítulos: Corrosão, Saneamento e processo de oxidação e desinfecção, Atendimento a acidentes e Técnicas de contenção de vazamentos. Se você se interessar pela aquisição,
o investimento é de R$ 60,00 p/ associados da AESabesp e R$ 80,00 para não associados. Mais informações
podem ser obtidos pelos e-mails: nizarqbar@aesabesp.org.br e katia.freitas@aesabesp.org.br.

Espaço para trabalhos Pôsteres, com Plantão de Dúvidas
Uma das inovações do Congresso ABES FENASAN 2017 foi a modelagem de apresentação dos trabalhos Posteres, expostos no espaço mezanino do evento, onde os autores, pela primeira vez, teve a oportunidade
de oferecer um Plantão de Dúvidas. De acordo com a diretoria cultural
da entidade, o modelo foi trazido da visita à IFAT (maior feira de soluções e tecnologias sustentáveis do mundo e que será parceira da Fenasan
em 2018). O presidente da AESabesp, Olavo Prates, e a diretora Maria
Aparecida Silva de Paula, na foto acima, estão com uma equipe de autores de trabalhos do Litoral Norte de São Paulo, Sabesp/ RN.

Projeto Ecoeventus fecha parceria com a Sococo
O Projeto Ecoeventus da AESabesp, voltado à sustentabilidade às boas práticas socioambientais de eventos, utilizado na Fenasan desde 2010, consiste em orientar os expositores para uso
de materiais recicláveis, menor geração de resíduos, incentivo ao transporte coletivo, tratamento de descartes e, após cálculo de emissão de GEE, é realizado um plantio de compensação. Na Fenasan de 2017, sua gestora Maria Aparecida Silva de Paula, diretora da AESabesp,
firmou uma parceria com a Amafibra, empresa agregada à Sococo, produtora de substratos
da fibra de coco, para revestir erosão, sedimentar barreiras, com grande hipermeabilização.
Na foto, ela está ladeada pelo superintende da Sococo, Alberto Jorge Maynart Tenório
(vindo de Moju, Pará, especialmente para a Fenasan) e pela supervisora de vendas da
Amafibra (sediada em Holambra, no interior de São Paulo) Luciana Martins.

Lançamento do Projeto do Livro de 30 Anos da AESabesp
Durante o Congresso ABES/Fenasan
2017, também foi lançado o projeto do
livro de “30 Anos da AESabesp”, o qual
será editado pela BB Editora. Na ocasião,
o conselheiro do Fundo Editorial da AESabesp, Luciomar Werneck, e diretores
da AESabesp assistiram a apresentação
do portfólio das obras da BB, apresentado pelo seu diretor, Baroni Neto.

ABERTURA

Cerca de 2000 participantes na solenidade de abertura
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vacinas e aos antibióticos, a redução
do índice de mortalidade infantil no
Estado e a responsabilidade pelo aumento da expectativa de vida da população, principalmente em regiões
que tem bons profissionais que se
dedicam ao desenvolvimento dessas
bases vitais, como São Paulo.

Sob o tema “Saneamento Ambiental: Desenvolvimento e Qualidade de
Vida na Retomada do Crescimento”, o
Congresso ABES- Fenasan 2017 teve a
sua Cerimônia de Abertura, na noite de
02 de outubro, com a presença maciça
de congressistas, expositores e expoentes do setor de saneamento.

Logo no início da solenidade, a emoção
se presente com o solo de piano do Hino
Nacional Brasileiro, na apresentação
única do maestro João Carlos Martins,
enquanto num grande telão eram mostrados os cenários de todas as capitais
brasileiras. No decorrer das apresentações, o maestro junto a sua Camerata
Bachiana ainda apresentou obras de
Bach, que sensibilizou a todos.

Pela AESabesp, o pronunciamento do
seu presidente, Olavo Alberto Prates
Sachs, foi voltado à importância de
se reunir o que há de mais funcional, sustentável e inovador no saneamento, levado pelos expositores da
Fenasan, que em 2019 também será
parceira da IFAT (a maior Feira de
saneamento do mundo, que está buscando no Brasil a sua representatividade no continente americano).

Pela ABES, o pronunciamento de seu
presidente, Roberval Tavares de Souza, abordou os índices do saneamento nacional, com ênfase em um novo
ranking lançado pela entidade, durante
o Congresso, e a necessidade urgente de
mudanças para gestões de excelência.
Ele citou como exemplos o desenvolvimento do setor nos estados de São
Paulo, Paraná e Minas Gerais, mas fez
contrapontos com algumas regiões de
precariedades alarmantes.
Na sequência, foi exibido um vídeo institucional da Sabesp, empresa anfitriã
do evento, e as boas vindas de seu presidente Jerson Kelman, que convidou

para um esforço nacional de se fazer
mais pelo saneamento e durante o Congresso essa finalidade seria um objetivo.

Também marcou presença Marcos Penido, secretário de Serviços e Obras da
Prefeitura de São Paulo, que na oportunidade citou as parcerias com PMSP
com o Governo do Estado e com a Sabesp, nas operações Córrego Limpo e
Recuperação da Guarapiranga.

A seguir, em seu pronunciamento, o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Benedito
Braga, reforçou o quanto o setor está
vinculado à saúde da população. Discorreu, ainda, sobre a superação da crise
hídrica em São Paulo, atuação da Sabesp
que ser tornou uma grande referência
para o País.
Presente na abertura, o governador
do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, atribuiu ao saneamento, às

Para FHC: novos caminhos nos trarão um futuro mais otimista

O convidado de honra da noite foi
o ex-presidente Fernando Henrique

Cardoso. Com toda a retórica que o
caracteriza, FHC discorreu sobre o
emblemático ano de 68, quando era
professor em Paris e acompanhou
uma mudança social que impactou
a geração da época, pela necessidade
de transparência nas atitudes, até se
chegar ao sistema atual de sociedade
em rede, considerando a crescente
tendência de se querer mais.
Aludiu que eventos como o Congresso
ABES/Fenasan 2017 são valiosos
para retratara consciência de um mo-

mento no qual se clama por uma
forma de governo mais decente.
“Motivação para novos caminhos,
sem medo de apontarmos o que
queremos, pode nos levar a olhar
um futuro com mais otimismo,
porque há pontes, como a valorização da capacidade, da ética, do
mérito e das tecnologias”, concluiu.
Após a apresentação de FHC, as
autoridades presentes descerraram a fita inaugural do Congresso
ABES/FENASAN 2017.
SETEMBRO E OUTUBRO 2017

INTERPOLOSDIA
PRIMEIRO

Rumos para o setor no 1º Dia do Congresso ABES
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Fenasan 2017

Palestra de Geraldo Alckmin

Com o auditório completamente lotado, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ministrou a palestra de
abertura do Congresso ABES/Fenasan
2017, focada principalmente na necessidade de uma nova estrutura tarifária,
para tributar menos o setor de saneamento e mais outros setores, assim
garantindo o acesso à água e esgoto de
toda a sociedade.
Alckmin também abordou a crise hídrica de São Paulo, que teve início em 2014
e resultou em grandes investimentos

para garantir o abastecimento - sobretudo da
região metropolitana
onde vivem 22 milhões
de pessoas - frente ao
baixo nível das represas. “Em 1953 tivemos
a maior seca da história
do século passado e em 2014 choveu a
metade daquele ano, um episódio que
acontece a cada 250 anos. A primeira
medida foi evitar o desperdício, depois
veio bônus para quem economizasse e
ônus para quem gastasse mais. O mais
importante é que a cultura de evitar o
desperdício ficou. O segundo ponto
foi integrar os sistemas da região, com
um reservatório socorrendo o outro e o
aproveitamento do volume morto, com
bombas de captação.Passamos toda a
crise sem racionamento”, afirmou.

Para otimizar o saneamento em São
Paulo, o governador ainda aludiu ao
convênio com a JICA (Agência de Cooperação Internacional do Japão) para
um programa de redução de perdas,
que no estado chega a um índice de
30%, que, entre outras medidas, possibilitará a substituição de redes antigas e
melhorias na distribuição.
Após sua palestra, o Governador Alckmin participou de um bate-papo com
os presidentes da ABES, Roberval Tavares de Souza, e da AESabesp, Olavo
Alberto Prates Sachs, que indagaram
o governador sobre como melhorar a
eficiência e a gestão do saneamento. “O
grande desafio em todas as áreas é a gestão, porque o dinheiro é curto, só tem
uma maneira de melhorar isso :dando
eficiência, garantindo água de qualidade, afastar o esgoto e destinação aos

resíduos sólidos. Saneamento é saúde e
também uma forma de gerar empregos
rapidamente”, finalizou o governador,
que após a palestra fez a abertura da
FENASAN e visitou alguns estandes.
Na foto , em visita à Feira, o governador está com o presidente da AESabesp,
Olavo Alberto Prates Sachs, e os diretores Márcia Nunes (Projetos Socioambientais), Evandro Oliveira (Financeiro)
e Viviana Borges (Social).

Painel de Abertura “Saneamento Ambiental: Desenvolvimento e Qualidade de Vida na
Retomada do Crescimento”

Após a palestra do governador Alckmin,
com um público de participantes de todos os estados brasileiros, o painel “Saneamento Ambiental: Desenvolvimento
e Qualidade de Vida na Retomada do
Crescimento”, tema do evento em 2017,
trouxe para discussão questões bem pertinentes, respondidas pelo senador da
República, Roberto de Oliveira Muniz,
pelo deputado federal, João Paulo Papa;
pelo secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo,
Benedito Braga, e pelo presidente da Sabesp, Jerson Kelman. Os coordenadores
foram os presidentes da AESabesp, Olavo Alberto Prates Sachse da ABES Roberval Tavares de Souza.
A Universalização do Saneamento
A questão inicial foi feita pelo presidente da ABES, Roberval Tavares de Souza:
“o que é preciso ser feito para se atingir
a universalização do saneamento, face
aos baixos índices de cobertura do saneamento na maior parte do País”, que
começou a ser respondida pelo senador
Muniz, com ênfase nas necessidades de
recursos para o setor “que vem caindo
ano a ano. Ainda temos que acabar com
o ambiente hostil com o setor privado e
ampliar as parcerias”, argumentou.
Na contrapartida, o deputado Papa
explanou que o Brasil é um país muito
complexo, no qual a metade da população é excluída do sistema de saneamento. Dessa forma, muito além de
aportes financeiros, é preciso de vontade política, com ações responsáveis e realistas, para se reconhecer o setor numa
condição especial de infraestrutura.
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Para ele, a intervenção do setor privado não é grande
solução, que seria
uma governança
com mais lógica, citando a titularidade
de regiões específicas, que prejudicam a consolidação de ações coletivas. “O saneamento precisa ocupar o
local de política pública, para a civilização do País e não pode oferecer
recursos ostensivos a uns e precários
a outros”.
Concordando com Papa, o secretário
Benedito Braga afirmou que “quando
houver reconhecimento da classe política que o setor é importante, será
muito mais fácil captar investimentos privados e subsídios públicos.
Jerson Kelman, presidente da Sabesp,
abordou que é preciso refletirde onde
vem esses recursos, principalmente
em relação ao cidadão contribuinte
que paga uma tarifa e nem sempre
conta com um atendimento adequado. “O contribuinte precisa ter certeza e confiança do ressarcimento do
que está pagando. E a maneira de se
responder isso é mostrar resultados.
O recurso do setor privado também
passa por esse crivo”, destacou. “Temos um país em que o saneamento
é administrado por diferentes instâncias e desdobramentos. Temos alguns prefeitos que até podem passar
saneamento para uma empresa sem
comprometimento, em que o tratamento de água e esgoto, por exemplo, é só mais um custo. É preciso
haver um pacto que atenda o desafio
da regulação, uma tarifa real, uma
hierarquia do que é necessário e um
planejamento do percurso a ser desenvolvido. Dentro desse cenário, é
possível a universalização com plano
prazo”, concluiu.

A Crise Econômica
A segunda abordagem do Painel foi
colocada pelo presidente da AESabesp, Olavo Sachs, dirigida para a crise
econômica no País e seus impactos no
saneamento. Em resposta, o senador
Roberto Muniz disse que o setor precisa
de um debate mais claro do serviço que
presta, seja do setor público ou do privado, pois de fato a união está sem dinheiro e 87% dos municípios brasileiros
estão em endividamento. E assim como
o saneamento, todos os setores querem
subsídios mas não tem como suprir.
Dessa forma, é necessária ampliar sim a
participação de outros agentes pra desafogar o setor público. Tem que envolver
as empresas privadas, por que elas não
querem deixar de produzir por falta de
segurança hídrica. Os empresários sabem que não há vida sem água”.
O deputado Papa concordou com a
necessidade de ampliação de recursos
com a participação do setor privado.
Porém, enfatizou que o saneamento
tem que servalorizado como setor público, para ser gerido na própria sociedade . “Construir o valor social do setor,
até para se chegar a uma tarifa responsável”, Voltou a dizer que 2018 é o momento. Ainda abordou a necessidade
do subsídio cruzado, exemplificando
que graças à arrecadação de São Paulo
muitos municípios conseguem viabilizar condições básica de saneamento
que jamais conseguiriam com recursos
próprios. “Construir uma agenda de
compromisso é fundamental nesse momento de definição, com a expectativa
de lideranças nas eleições de 2018 E a
Abes e a AESabesp são entidades concentradoras dessas propostas”, afirmou.
Benedito Braga ainda trouxe para o
debate, a crise fiscal, o desemprego e o
quanto o saneamento colabora para o
de trabalho, por empregar muita gente.

Nesse contexto, Kelman apontou a falta de renda do cidadão como o principal agravante da crise. Sobre o subsídio cruzado admitiu que é essencial
para algumas cidades, mas deve ser
desestimulado para a administração
de agências reguladoras municipais.
“Existe uma sensação de insegurança
para os investidores, sejam eles públicos ou privados, quando os sistemas
de gestão de recursos são interdependentes. É preciso uma gestão hídrica
coerente para todos. Outro entrave é
a interpretação da questão ambiental,
que a rigor deve ser instituída para
defender a sociedade de interesses
que agridem o meio ambiente, mas
tem se adaptado mau ao saneamento,
fazendo impedimentos equivocados
em soluções nas quais o beneficiaria a
sociedade e não poderia serem tratadas como empresas poluidoras”.

Perguntas do público
Francisca Adalgiza da Silva, de São Paulo:
- Quando sairemos do discurso para a prática?
O senador Muniz respondeu: - Quando elegermos uma pessoa íntegra para presidente e ter
mais representantes de relevância no setor?
Danilo Assunção, da Bahia:
- Quem atende melhor: as companhias públicas ou privadas? O secretário Benedito Braga
respondeu: - Tanto faz, depende da seriedade e
eficiência da empresa e também da implantação de tarifas corretas.
Marisa Costa, de Goiás:
- A Sabesp entrará no mercado de resíduos
sólidos? Como será essa gestão? O presidente
da Sabesp, Jerson Kelman, respondeu: - O projeto é de se criar uma empresa estatal da qual
a Sabesp poderá fazer parte. Há um espaço
para isso em atendimento à Lei Nacional de
Resíduos Sólidos que determina que o destino
final dos resíduos não seja em aterros. Muitos
municípios não têm condição para, sozinhos,
planejar e administrar essa demanda”.

PRIMEIRO
DIA
ACONTECE
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Fenasan abre suas portas com grande adesão do público

Às 12h00 do dia 03 de outubro, o
primeiro dia efetivo de trabalho
do evento, foi aberta a Fenasan
2017, com grande circulação de
visitantes de todo o Brasil e de outros países, pelos seus corredores,
onde se encontravam, como expositoras, as maiores empresas de
equipamentos, produtos e serviços
para o saneamento, meio
ambiente e segmentos
correlatos.
Dentre os estandes que
se destacaram, esteve
o da empresa anfitriã,
Sabesp, com a apresentação de maquetes de
inovações tecnológicas,
mostras virtuais e atividades de ponta no setor.

Outras concessionárias também marcaram
presenças em
São Paulo e registraram suas
impressões sobre o evento:
“A junção da
ABES com a
Fenasan traz
mais conhececimento e agrega um
público maior. A Sanepar busca,
com as inovações e informações desta feira avançar na área de resíduos
sólidos, tratamento e coleta de esgoto e em tecnologia” (Ney Martins da
Silva - assistente diretoria da Sanepar/ PR).
A Fenasan está servindo para acom-

panhar o desenvolvimento das tecnologias, ver novas soluções apresentadas e oxigenar o conhececimento,
além de fazer contato com empresas e
a partir das demadas solicitar a fabricação de produtos. É uma oportunidade de desenvolver soluções e um importante encontro entre pessoas do setor!
Um encontro de gigantes num espaço
físico e formato simultâneo
muito conveniente e oportuna (Sinara Inácio Meireles Chenna- presidente da
Copasa/ MG).
Temos um histórico de participação no evento que é de
grande representatividade
para a empresa e funcionários. Vieram 80 pessoas
para representar o RS no

ano passado e nesse ano esperamos
mais visitação com um maior estante.
(equipe de assessoria de comunicação
da Corsan/RS) .
No Pavilhão da Feira, foi iniciado o
Campeonato de Operadores com
participantes de todo o Brasil e também da Diretoria de Sistemas Regionais da Sabesp, que contou com o seguinte resultado:
Prova de Montagem de Padrão e
Ramal de Ligação de Água – 1º Cleber do Prado Diniz (RG)/ 2º
- João Neves Silveira Filho (RG)/
3º - Carlos Benedito da Silva (RV).
Prova de Automação, Leitura e Entrega de Fatura –1º - José Roberto
Ferreira do Carmo (RT)/ 2º - Osvair Garcia Vais (RB)/ 3º - Benedito
de Carmargo Junior (RM).

AESabesp assina parceria com a IFAT para a Fenasan 2018

A AESabesp assinou no
primeiro dia de Fenasan 2017,
03.10, uma parceria com a IFAT
– Messe Munchen (a maior feira
global de soluções ambientais),
para a edição de 2018. Essa
ação trará novas experiências
e cooperações sobre o mundo
da tecnologia para o mercado

brasileiro, pois
sua experiência
é
conhecida
mundialmente
em países pelo
mundo, como:
Alemanha,
China, Índia,
África do Sul,
Turquia e agora
no Brasil.
Na assinatura
da parceria,o presidente da
AESabesp, Olavo Sachs, divulgou
a data da Fenasan 2018 que será
realizada no Expo Center Norte
– Pavilhão Branco, de 18 à 21
de setembro. Participaram do
ato os representantes da IFAT,
Christian Rocke e Collin Davis

- diretor executivo de bens de
capital e feiras, que também
agradeceram e deram as boas
vindas a essa nova parceria com
a AESabesp.
Em
seu
pronunciamento
Christian Rocke disse ser um
prazer e uma honra trazer
novas cooperações onde todos
saem ganhando, pois será uma
junção importante com a maior
feira de saneamento e meio

ambiente da América Latina.
Ainda ressaltou que o papel
da IFAT será o de trazer uma
experiência de longo prazo em
tecnologia de saneamento.
Diretores e conselheiros da
AESabesp brindam a parceria,
com forte expectativa de mais
um evento de superação e
expansão
do
saneamento
nacional em 2018!
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Destaque para o volume da Feira e questões
ambientais no Congresso

Após a um excelente começo, os expositores da Fenasan 2017, no segundo
dia, eram unânimes em reconhecer
que nessa edição estava havendo mais
fluxo de público que nas anteriores,
inclusive com a maior participação
dos Congressistas, devido à posição
dos auditórios de palestras magnas e
painéis estarem no mesmo piso que a
Feira. Veja os depoimentos de alguns
expositores, que fizeram questão de
expressar o seu entusiasmo com a Fei-

ra: “Para a AEGEA, está sendo
muito bom ter a oportunidade
de expor em uma feira desse nível, poder estreitar os laços com
outras empresas e parceiros,
conhecer e testar novas tecnologias e apresentar o que temos de
melhor em saneamento hoje no
Brasil.” (Felipe Bastos – Responsável pela Gestão do Controle de
Perdas da AEGEA).
“Essa feira está um pouco diferente do que participamos
nos outros anos, com certeza
bem maior. Após uma grande crise financeira que atingiu
o Brasil e a crise hídrica que
atingiu o estado de São Paulo,
vemos que está acontecendo
uma retomada da economia,
mesmo que de forma modesta,
mas que não deixa de ser importante, principalmente para
os empresários que estão tendo
que refazer o caixa de suas em-

Palestra com Rodrigo Rollemberg

Os trabalhos iniciaram, pela
manhã, com a palestra magna do
governador do Distrito Federal,
Rodrigo Rollemberg, que anunciou
que há um plano de trabalho para
a recuperação da área do Lixão da
Estrutural, o segundo maior lixão do
mundo. Nas fotos, ele é recepcionado
pelos presidentes da ABES, Roberval
Tavares de Souza, e da AESabesp,
Olavo Prates Sachs; e depois em
palestra, com o auditório lotado.
O governador do DF informou
que com o fechamento do lixão, o
terreno passará a receber apenas
dejetos da construção civil e terá
início o plano de recuperação da
área. Além disso programas sociais
atendem as famílias que vivem do
lixão. Até o momento o governo
tem 9 cooperativas de catadores
contratadas com o Distrito Federal,
realizando o pagamento por tonelada
de resíduo reciclável. O governo
tem planos de contratar mais 20
cooperativas. Há ainda a implantação
de locais para separação e triagem
de materiais. “Estamos construindo
4 centros de triagem, reformando
outro e mais cinco galpões serão
alugados”, destacou.
No entanto o processo de fechamento
do lixão não tem sido um “céu de
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brigadeiro”, conforme descreveu
Rollemberg. “Esse processo tem
sofrido algumas tensões, pois o lixão
tem também atividades irregulares
como desmanche de carros, tráfico de
drogas, entre outras coisas. Também
temos dificuldades com os próprios
catadores, mas estamos investindo
muito no diálogo, pois queremos
fazer isso da forma mais harmônica
possível, inserindo esses catadores
no processo produtivo da forma
mais adequada”. Com o fechamento
do lixão, os dejetos do Distrito vão
ser depositados no aterro sanitário
que foi inaugurado há um ano e hoje
já recebe 1/3 do que é coletado.
O presidente da AESabesp, Olavo
Sachs, indagou Rollemberg sobre a
demora no início deste trabalho de
fechamento e a recuperação da área
do lixão. Segundo o governador, o
problema foi encarado como uma de
suas prioridades de governo desde
o início de sua gestão. “Esse lixão
existe há 57 anos e está na bacia do
rio Paranoá, o que de alguma forma
afeta a produção de água, por isso
entendemos o assunto como projeto
prioritário”, finalizou.

presas, mas cremos que 2018 será um
ano de crescimento.” (Adriano Meireles Cunha – diretor vice presidente
comercial da FGS).
“O ambiente da Fenasan 2017 é de
grande expectativa para prospecção
de negócios e buscas de soluções
para consolidar o crescimento do
País. Nossa expectativa é de grande
evolução técnica, por meio da apresentação de nossos projetos tecnológicos de ponta (Luiz Narimatsu –
Consultor Técnico da Improv).

Continuação do
Campeonato de
Operadores na
Arena Fenasan

Novamente o Campeonato de Operadores do setor agitou a arena da Fenasan, com torcidas de todo o País. Representantes de Concessionárias Estaduais
participaram do Campeonato promovido pela ABES. Já os participantes do
interior de São Paulo participaram do
Campeonato promovido pela Diretoria
de Sistemas Regionais da Sabesp, que
sagrou o seguinte resultado:
Prova: Montagem e regulagem de VRP
/ 1° Josuel Pinto da Silva - RM; 2° Zelino Vieira - RR e 3° Satiro Kondo - RV.
Prova: Automação / 1° Josinei Valim
– RJ; 2° Luís Eduardo - RG e 3° Alex
D’Angelo de Oliveira – RN.

Painel com o ministro das Cidades,
Bruno Araújo, e lideranças do setor:
Também no
segundo dia
do
evento,
foi realizado
o
“Diálogo
Setorial 4 –
Painel
dos
Presidentes”,
que
reuniu
o
ministro
das Cidades,
Bruno Araújo,
e presidentes
de empresas
e associações
para debater
temas como
regulação, eficiência operacional
e a busca da universalização.
Coordenada pelo presidente da
ABES -SP, Márcio Gonçalves de
Oliveira, a mesa foi composta por
Jerson Kelman/ Sabesp; Mounir
Chaowiche/Sanepar,
Aparecido
Hojaij/Assemae; Jalles Fontoura
Siqueira/Saneago;
e
Tereza
Vernaglia/ BRK Ambiental.
Na ocasião, o ministro Bruno
Araújo destacou que “não se pode
pensar em desenvolvimento no
Brasil, sem melhorar o setor de
saneamento, que impacta a vida
das pessoas, estabelece status
político. Esse é o grande desafio
que temos pela frente”. E ainda
ressaltou o significado do evento:
“Aqui se pensa o saneamento
como um todo, as inovações,
governança, juntando tudo que

Continuação do Campeonato
de Operadores na Arena
Fenasan

há de mais importante desde o
mais relevante, que é o impacto
social na vida dos brasileiros, a
uma atividade que movimenta
emprego e renda no país, conciliar
viabilidade de negócio com o mais
importante que é a entrega dos
serviços sociais, que propiciam
saúde e qualidade de vida aos
brasileiros”, afirmou. “Como
chegar na universalização desses
serviços é o grande desafio de
todos nós, governo, iniciativa
privada, profissionais do setor
e toda a sociedade. Parabéns à
entidades organizadoras”.
Ao final do painel, foi entregue
ao ministro Bruno Araújo e aos
demais componentes do Painel
a “Carta dos Sanitaristas do
Brasil”, um documento que reúne
propostas para o setor avançar.

TERCEIRO
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Apoio da Sabesp e fé no futuro foram as tônicas do dia

A Sabesp, na condição de concessionária paulista anfitriã do congresso nacional, montou dois estandes na Fenasan,
muito bem estruturados, funcionais e
sempre muito visitados. Durante os três
dias foi apresentada uma exposição histórica da Companhia, onde os visitantes
eram convidados a colocarem óculos de
dimensão ampliada, para ver detalhes
minuciosos das grandes ações.

O presidente da Sabesp, Jerson Kelman, teve participação
intensa nas sessões magnas
Congresso e prestou grande
apoio as equipes que atuaram na Feira e nos Painéis do
Congresso. A empresa também promoveu a inscrição de
todos os seus autores e co-autores dos trabalhos aprovados
enviados pela Companhia,
tanto em apresentação oral
como em pôster.
Em seu último dia, a Fenasan
2017 novamente deixou os seus 213 expositores bastante satisfeitos, tanto com
o grande volume do seu público, quanto
pelo conhecimento técnico dos visitantes,
gerando muitas perspectivas de negociações e ampliação de rede de contatos.
A Feira foi fechada com chave de ouro,
atingindo a marca de 25 mil visitantes,

um
índice
bastante celebrado pelos
expositores,
que expandiram os seus
produtos, sistemas e serviços no mercado do setor. O otimismo e
o voto de confiança na recuperação do
País foram as tônicas do momento.

Grande final do Prêmio Jovem Profissional AESabesp

A AESabesp, por meio de sua diretoria cutural, realizou no decorrer do
dia 05.10, a etapa final de classificação do Prêmio Jovem Profissional
AESabesp, que elegeu o trabalho da
concorrente de Ouro Preto=MG,
Luisa Cardoso Maia, contemplada
com um subsídio para bolsa de estudo no valor de R$ 10.000,00.
Os segundos e terceiros colocados:
Renato Augusto Costa dos Santos
(São Paulo - SP) e Lucas Covre Chiari (Uberlândia - MG) e também foram contemplados com um tablet e
uma inscrição para o evento na edição de 2018.
Essa ação é direcionada aos jovens
profissionais técnicos, com até 35
anos de idade. Nesse ano, concorreram 1011 inscritos e dez trabalhos
foram escolhidos para a etapa final,
de apresentação oral à banca examinadora, formada por conceituados acadêmicos de universidades
brasileiras: Prof. Dr. Ronan Contrera (EPUSP- Escola Politécnica da

USP); Prof. Dr. Flávio Lapolli (UFSC
–
Universidade
Federal de Santa
Catarina); Prof. Dr.
Luciano Mato Queiroz (UFBA – Universidade Federal da
Bahia)
Na abertura dos
trabalhos, a diretora
cultural da AESabesp, Maria Aparecida Silva de Paula,
falou da grande satisfação da entidade
em promover esse Prêmio, que é sobretudo um incentivo à pesquisa no
setor de saneamento ambiental: “se
todo o Brasil investisse um pouco mais
no potencial de nossos jovens técnicos,
aumentaria a confiança no futuro para
toda sociedade”, avaliou.
Da mesma forma, o presidente da AESabesp, Olavo Alberto Prates Sachs,
falou sobre a importância e o orgulho
da entidade em promover essa ação
e trouxe mais uma grande novidade
para os jovens profissionais: a edição do
29º Encontro Técnico
AESabesp/ Fenasan
2018 será em parceria
com a IFAT (a maior
Feira de soluções ambientais, administrada
pela Messe München,
em Munique – Alemanha), o que pos-

sibilitará um intercâmbio maior entre
os nossos profissionais técnicos e estudantes no continente europeu.
Os trabalhos vencedores de 2017
foram:
REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DA MINERAÇÃO DE
FERRO E DA SIDERURGIA PARA
OBTENÇÃO DE SAIS DE FERRO:
SULFATO E/OU CLORETO (Autoria: Luisa Cardoso Maia/ 24 anos /
Ouro Preto - MG).
TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO
EM CARGA APLICADA EM SERVIÇOS PARA AUMENTO DE
CONFIABILIDADE DE ADUTORAS (Autoria: Renato Augusto Costa dos Santos/ 28 anos / São Paulo
- SP) .
VARIABILIDADE DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE AEROSSÓIS
ATMOSFÉRICOS FINOS NA ESTAÇÃO SECA DA BACIA CENTRAL DA AMAZÔNIA, ATTO
(Autoria: Lucas Covre Chiari/ 26
anos / Uberlândia - MG).

Palestra com o
senador Jorge Viana

Na palestra magna do último dia
de painéis do Congresso, o senador
Jorge Viana afirmou que as discussões
sobre saneamento e resíduos sólidos
não têm a mesma importância que
é dada ao tema no resto do mundo.
O parlamentar acreano, que já foi
prefeito de Rio Branco e governador
do estado por dois mandatos, disse
que o preparo que falta aos gestores
em cargos administrativos sobra nos
integrantes de órgãos reguladores.
“Isso atrapalha a gestão quando se
estabelecem regras e tetos de gastos,
antes de se estabelecer critérios para as
obras públicas”.
Viana disse ainda que a oportunidade
do país começar a agir para se precaver
de colapsos de abastecimento e de
tragédias causadas pelas mudanças
climáticas é agora com o Fórum
Mundial da Água (que acontece em
março, em Brasília). “Vamos convidar
os parlamentares para a discussão
porque antes de tudo é uma questão
legislativa. Tem lobby para tudo no
Congresso, menos para saneamento
ambiental”, destaca. Para ele a
mobilização política em torno dos temas
saneamento e mudanças climáticas
não está deficitária só no Brasil. “Se o
acordo de Paris for cumprido haverá
reflexos no saneamento. Esse acordo
prevê investimento de US$ 100
bilhões, mas como fazer isso sem a
maior economia do mundo, já que o
presidente americano Donald Trump
anunciou a saída do acordo?”, indagou.
O parlamentar contabiliza que cerca de
4 bilhões de pessoas no mundo moram
nas cidades e é delas que sai mais de
50% das emissões de gases que afetam o
clima. Dois graus a mais de temperatura
trarão uma reação da natureza mais
forte nas cidades. E também observou:
“ainda não tomamos a decisão de
despoluir definitivamente os rios e
junto com as mudanças climáticas,
essas coisas trarão mais problemas para
as cidades que vão ter que se adaptar
e é caro fazer isso, os prejuízos vão se
acelerar e a resposta para desastres
naturais custa 7 vezes mais cara que a
prevenção”, concluiu.
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No final da tarde de 05.10, foi realizada a cerimônia de encerramento
dos três dias do Congresso ABES
Fenasan 2017, que atingiu índices
que superaram todas as edições
anteriores, tanto das realizações
da ABES, quanto da AESabesp, entidades promotoras do evento. A
comissão organizadora na foto acima, comemora os surpreendentes
resultados:
• 1.160 inscrições de trabalhos
técnicos;
• 49 painéis;
• 2 Cursos;
• 6 Visitas Técnicas;
• 4.000 congressistas;

• 213 expositores;
• 25.000 visitantes na Fenasan;
• Recepção de visitantes e exposi-

tores de 25 países;
• Recepção de visitantes e expositores de todos os Estados brasileiros;

• Credenciamento de 180 profissionais da imprensa das principais mídias do País.

Premiações:
Destinado à Unidade da
Sabesp com o maior número de
trabalhos inscritos. Vencedora:
Unidade Metropolitana de
Produção de Água (MA).

Troféu AESabesp
Encontro Técnico

Prêmio AESabesp
Fenasan:
Melhor Estande

Prêmio AESabesp
Fenasan:
Inovação Tecnológica

Prêmio AESabesp
Fenasan: Atendimento ao Cliente

ESA - Eletrotécnica Santo Amaro

Aquamec Ind. e Com. de Equipamentos

Conaut Controles Automáticos

Joplas Industrial

BF & Dias Indústria e Comércio

Emec Brasil - Sist. de Tratamento

Paques Brasil Sistema de
Tratamento de Efluentes
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Iwaki do Brasil Ind. e
Com. de Bombas

FGS Brasil Indústria e Comércio

Prêmio Destaque
Fenasan

Higra Industrial: a empresa que
reuniu a excelência em todas as
categorias

