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Um grande evento para celebrar o ano de 2017

Em uma grande festa de confraternização, com sorteio de prêmios e de bolsas de estudos, os associados da
AESabesp brindaram mais um ano de realizações. Páginas 6 e 7

IFAT em parceria
com a Fenasan

Todo o know-how da IFAT - a
maior Feira mundial de soluções
ambientais - será trazido para
o 29º Congresso Técnico
AESabesp/Fenasan 2018.
Pág. 3

Profissionais
do Ano de 2017

Conheça quem foram os
escolhidos Profissionais
do Ano de 2017, numa
das cerimônias mais
prestigiada da AESabesp.
Págs. 4 e 5

Prepara-se: vem aí o
Interpolos 2018

O melhor do nosso esporte e
lazer está reservado para os
dias 16, 17 e 18 de março de
2018, em Serra Negra. Inscrições
abertas até 16 de fevereiro.
Pág. 8
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EDITORIAL
Prezados associados, amigos e parceiros da AESabesp,
Desejo a todos um 2018 pleno de realizações, com destaque para a sua crucial
importância em nossa gestão 2016-2018, posto que será um período conclusivo,
que nos traz a responsabilidade de manter nossa excelência de trabalho, para uma
continuidade proativa, como é crescente em todas as gestões da AESabesp.
Muitos eventos ocorreram no final de 2017 que deixaram momentos inesquecíveis
registrados nessa edição, como a tradicional Homenagem aos Profissionais do Ano,
que contemplou os engenheiros Hélio Nazareno Padula Filho e Maurício Soutto
Mayor Junior, ambos muito queridos e prestigiados pelos amigos da Sabesp, como
vocês poderão conferir nas páginas 4 e 5, que ainda traz a homenagem da RG, ao
também associado, amigo e engenheiro, Marco Aurélio Garcia.
Na sequência, em 19 de dezembro, foi realizada a nossa grande Festa de Confraternização, onde os presentes
brindaram as conquistas realizadas em 2017, num clima de total alegria. Nesse evento, também foram
sorteadas as concorridas bolsas de estudos, além de valiosos brindes aos participantes.
Temos agora, pela frente, um ano cheio de desafios, para o qual a AESabesp já está em franca mobilização.
Estamos prestes a realizar a nossa grande festa de esporte e lazer: o XIV Torneio Interpolos, programado
para 16,17 e 18 de março, em Serra Negra, apadrinhado em 2018 com o nome do grande amigo e
colaborador, Sylvio Ribeiro Leite. E, logicamente, também estamos com foco e trabalho na estrutura da
maior realização técnica-mercadológica do setor de saneamento e meio ambiente da América Latina:
o 29º Encontro Técnico AESabesp - Fenasan 2018, marcada para 18, 19 e 20 de setembro de 2018,
no Expo Center Norte, em São Paulo - SP, na qual teremos a parceria da IFAT, a maior Feira mundial
em soluções ambientais. A abertura para recebimento de trabalhos técnicos já estão disponíveis no site
http://www.fenasan.com.br/. A visitação à Fenasan é gratuita. Contamos com a sua honrosa participação!
Um grande abraço a todos e uma boa leitura!
Eng. Olavo Alberto Prates Sachs | Presidente da AESabesp | Gestão 2016-2018

Em 2018, a AESabesp estará no
Fórum Mundial da Água

CANAL ABERTO

A AESabesp confirmou presença no 8º Fórum Mundial da Água, que
será realizado de 18 a 23 de março de 2018, em Brasília- DF, com estande e uma delegação de profissionais. E ainda foi sorteado entre os associados duas inscrições de cortesia completa (hospedagem e transporte),
contemplando os engenheiros Jiro Hiroi e Védson Lopes de Souza.
Pela primeira vez na América do Sul, o Fórum Mundial da Água ocorre
a cada três anos. As edições anteriores foram realizadas em Marrakesh,
no Marrocos (1997); Haia, Holanda (2000); Quioto, Shiga e Osaka,
Japão (2003); Cidade do México, México (2006); Istambul, Turquia
(2009); Marselha, França (2012); e Daegu e Gyeongbuk, Coreia do Sul
(2015). Segundo a organização, na edição de 2018, estima-se que a Capital Federal deverá receber mais de 7 mil
congressistas, representantes de todos os estados brasileiros e de cerca de 100 países estrangeiros. E mais de 30
mil transeuntes deverão circular pela Vila Cidadã e pela Feira, espaços gratuitos e abertos à visitação.

IFAT - a maior feira mundial em soluções ambientais
Entre os dias 14 e 18 de maio de 2018, será realizada a IFAT 2018 Feira Internacional para Gestão de Água, Esgoto, Lixo e Resíduos, na sua cidade
de origem: Munique na Alemanha, onde ocorre de dois em dois anos. A edição
de 2016 foi estruturada em uma área de mais de 230.000m², com 3097 expositores
vindos de 59 países e um público de 136.885 visitantes vindos de 168 países. Com esses números impressionantes, 96%
dos expositores classificam como excelente a qualidade e a diversidade internacional dos visitantes e 97% dos visitantes
investem na feira. Veja na página 3 que todo este know how será investido na América do Sul, por meio de uma parceria
com a AESabesp, na realização do seu 29º Congresso Técnico/Fenasan 2018.

Aegea entre os vencedores do Prêmio Be Inspired 2017
Parceira da ABES e AESabesp, na promoção do Congresso ABES/ Fenasan 2017, a empresa AEGEA foi, entre 51 projetos finalistas, a vencedora brasileira do concorrido Prêmio Be Inspired 2017, na categoria: “Avanços BIM em Redes de Água e Esgoto”, com
o seu Plano Diretor de Esgoto 2041 da AEGEA Prolagos – Região dos Lagos, Rio de
Janeiro, Brasil. A premiação foi realizada pela Bentley Systems, Incorporated, empresa
mundial no fornecimento de soluções abrangentes de softwares para o avanço de infraestruturas, em Cingapura, na Conferência Year in Infrastructure 2017, reunião global
anual da Bentley de importantes profissionais do mundo do projeto, construção e operações de infraestruturas.

Envie o seu trabalho para o Encontro Técnico AESabesp - Fenasan 2018
A Associação dos Engenheiros da Sabesp - AESabesp informa que
está aberto o processo de Submissão de Trabalhos Técnicos para o 29º
Encontro Técnico AESabesp - Fenasan 2018. O prazo de recebimento
dos trabalhos se estende até 11 de maio de 2018. E o comunicado de
aceite dos qualificados ocorrerá em 02 de julho de 2018.
Os interessados deverão encaminhar os seus trabalhos pelo site:
http://www.fenasan.com.br/, onde consta toda a orientação de envio. Esse grande evento, tido como a maior realização técnica-mercadológica do setor de saneamento e meio ambiente da América Latina, está marcado para os
dias 18, 19 e 20 de setembro de 2018, no Expo Center Norte/ Pavilhão Branco, em São Paulo - SP.
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Fenasan 2018 terá a parceria da IFAT
Esse evento, tido como a maior
realização técnica-mercadológica
do setor de saneamento e meio
ambiente da América Latina, está
marcado para 18, 19 e 20 de setembro de 2018, no Expo Center
Norte, em São Paulo - SP.

Em 2018, todo o know-how da IFAT
- Feira Internacional para Gestão de
Água, Esgoto, Lixo e Resíduos, concebida na Alemanha e considerada
como o maior evento mundial de
soluções ambientais, será investido
no Brasil, por meio da parceria com
a AESabesp, na realização do seu 29º
Congresso Técnico/ Fenasan 2018.

A AESabesp definiu o tema
central do evento: “É chegada
a hora de alavancar o saneamento ambiental no Brasil” e
formou sua comissão organizadora que irá pontuar todas as
fases preparatórias.
A próxima fase será a definição
da data abertura do recebimento
de trabalhos técnicos, com prazos de avaliação e aceite, bem
como a aberturas das inscrições
para o evento.
A parceria com a IFAT foi celebrada durante a Fenasan 2017.
Na ocasião, os representantes da
organizadora alemã Messe Munchen, Christian Rocke e Collin
Davis, destacaram que o papel da

Site Fenasan 2018 mostra visão geral do evento

AESabesp apresenta sua nova Mascote

Já está disponível para navegação na web o novo site do 29º
Congresso Técnico AESabesp
– Fenasan 2018: http://www.fenasan.com.br. No seu conteúdo
inicial, o internauta já poderá ter
informações sobre a estrutura da
Planta da Feira, as datas principais de envio e aceite de trabalhos e demais notícias sobre a
preparação desse evento.

AESabesp presente na Conferência
de P + L e Mudanças Climáticas

A AESabesp, representada pela sua
diretora socioambiental, eng. Márcia
Nunes marcou presença na Conferência de Produção Mais Limpa e
Mudanças Climáticas, idealizada
pelo vereador Gilberto Natalini,
que, em sua 16ª edição, em 2017, se
constitui num dos mais importantes
eventos, voltados à qualidade de vida
de São Paulo.
De acordo com a nossa diretora
Márcia Nunes, “a cada oportunidade, como essa, sentimos a crescente
conscientização que as Conferências P + L promovem, quer seja no
número de participantes ou no al-

IFAT será o de trazer uma experiência de longo prazo em tecnologia de saneamento para a América Latina, tendo o Brasil como
principal referência, iniciada
com a vinculação à Associação
dos Engenheiros da Sabesp.

Após a uma acirrada concorrência entre os associados da
AESabesp, que em concurso sugeriram bons e variados nomes para a sua nova Mascote, o mais votado foi “Engenhosa”, o feminino do nosso já conhecido mascote Engenhoso,
que tem encantado o público nos eventos da entidade.Dessa forma, foi feito um sorteio entre os indicadores do nome
“Engenhosa”, contemplando o associado, Marco Aurélio
Alencar Affonso.
O nosso “Engenhoso” também se deu bem, pois ganhou uma parceira e a AESabesp, melhor ainda; pois além de valorizar a força de seu quadro feminino, adicionou ainda mais graça e alegria em suas ações, em conjunto com os seus pares.

Vídeo ABES FENASAN mostra o maior
evento do setor em 2017

cance do tema com a proposição de políticas públicas, para
soluções ambientais”.

Veja também o vídeo da ABESFENASAN 2017, em português e
legendado em inglês, disponível
nos Portais da AESabesp, FENASAN 2018 e ABESFENASAN
2017. Para acessá-lo diretamente
clique neste link:

http://www.aesabesp.org.br/
quemsomos/webtv.html

O seu rico conteúdo traz imagens gerais do maior e o mais
importante evento de saneamento ambiental das Américas, realizado pela ABES e AESabesp,
entre os dias 02 e 06 de outubro
de 2017, que reuniu 25.000 visitantes, 4.000 congressistas e 213
expositores.
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017

INTERPOLOS
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Homenagem aos Profissionais do Ano de 2017

Em 05 de dezembro, a AESabesp
realizou, no Auditório do CRQ, a
sua Cerimônia de Homenagem aos
Destaques Profissionais do Ano,
na qual foi feita a entrega do Troféu AESabesp aos profissionais que
se destacaram em 2017.
São eles:
- Eng. Hélio Nazareno Padula
Filho (Sabesp T - Diretoria de
Tecnologia, Empreendimentos e
Meio Ambiente)
- Eng. Maurício Soutto Mayor
Junior (Sabesp R - Diretoria de
Sistemas Regionais)
Organizado pela diretoria social da
AESabesp, conduzida pela eng. Viviana Borges, o evento contou com
presença maciça de profissionais
da Sabesp, familiares e amigos dos
homenageados, além de diretores e
conselheiros da AESabesp. Ainda
levaram o seu prestígio a essa homenagem os diretores da Sabesp,

Paulo Massato e Edison Airoldi; o
presidente da Associação Sabesp,
Pérsio Faulim de Menezes; a presidente da APU/Sabesp, Francisca
Adalgisa da Silva; o presidente da
AAPSabesp, Maximiano Bizatto;
o presidente da ABES São Paulo,
Márcio Oliveira; o presidente da
CECRES e em exercício do Sindicato dos Engenheiros do Estado de
São Paulo, João Carlos Gonçalves
Bibbo; o presidente da MUTUA
Nacional, Paulo Roberto Guimarães; o presidente da APECS, Luiz
Roberto Gravina Pladeval; o diretor do SEESP, Danilo Grimaldi; o
diretor do CRQ, Carlos Fernandes
Greff; entre outros expoentes do
setor de saneamento e da engenharia nacional.
Também marcaram presenças
os ex-presidentes da AESabesp,
Eliana Kitahara, Hiroshi Ietsugu,
Luiz Narimatsu, Reynaldo Young
Ribeiro e Walter Orsatti, que brindam acima com o atual presidente
Olavo Sachs.
A abertura da cerimônia foi feita pelo presidente da AESabesp,
Olavo Alberto Prates Sachs, que
agradeceu a todos por compartilhar
esse momento tão significativo no
ano de 2017, uma vez que são os
próprios colegas que elegem aqueles
que mais se destacaram no período dentro do setor de saneamento
e da própria entidade. Enfatizou o
seu orgulho pessoal em felicitar os
nomes dos homenageados da noite
e convidou os presentes para a Festa
de Confraternização, no dia 19.12, e
para participarem do maior evento
da entidade: o Congresso AESabesp/
Fenasan 2018, entre 19 e 21.09.2018,
no Expo Center Norte, em parceria
com a IFAT (a maior feira mundial
em soluções ambientais).
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Na sequência, o diretor Metropolitano da Sabesp (Paulo Massato) representando a diretoria
da empresa, discorreu sobre a
importância dessa premiação, do
processo democrático da escolha
dos nomes entre os seus pares, da
alegria em ver amigos de 35 anos
de Sabesp e da emoção dos profissionais ao receberem essa outorga: “eu já fui indicado para essa
homenagem e posso garantir que
é um momento que marca a nossa
vida para sempre”, concluiu.

PROFISSIONAIS DO ANO
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Homenagem a

Hélio Nazareno Padula Filho

O primeiro homenageado da noite
foi o eng. Hélio Nazareno Padula Filho. O seu amigo e superintendente
de Planejamento Integrado da Sabesp, eng. Dante RagazziPauli,leu o
seu currículo, enquanto era mostrado um vídeo de sua vida profissional e familiar, com destaque para a
sua atuação no desenvolvimento de
vários projetos da Companhia, nas
associações representativas da empresa, como a AESabesp, Associação
Sabesp e ABES, além do seu singular
talento musical, como integrante da
Banda Comitatus, reconhecida internacionalmente pela interpretação
e difusão da obra dos “Beatles”.

Ovacionado pelo público, Padula
recebeu o Troféu AESabesp e o
certificado de Destaque Profissional 2017 das mãos do seu diretor
de Tecnologia, Empreendimentos
e Obras da Sabesp, Edison Airoldi.
De forma descontraída de uma
pessoa que já é acostumada com
o palco e o público, Padula, em
seu discurso de agradecimento,
comparou o troféu AESabesp
como um “Oscar” do Saneamento, bem como rememorou, com
fatos pitorescos, a sua trajetória
iniciada em 1977 na Sabesp, logo
após concluir a Escola Politécnica da USP.
Qualificou o próprio diretor
Paulo Massato como um verdadeiro mentor, assim como Mário
Rubens Almeida, Darci Brienza,
Edson Airoldi, José Luís Lorenzzi, entre outros nomes que acreditaram em sua força de realização. Também agradeceu o apoio
dos seus familiares e da esposa,
Ana Cristina, que o aplaudiam
muito na platéia.

Homenagem a

Maurício Soutto Mayor Junior

O segundo homenageado da
noite foi o eng. Maurício Soutto
Mayor Junior.
O seu amigo e coordenador da
AESabesp, eng. Walter Orsatti,
leu o seu currículo. Da mesma
forma, eram mostradas cenas
de sua vida na tela, que revelou
sua grande dedicação à família e,
assim como o colega Padula, aos
Beatles e ao São Paulo Futebol
Clube. Também foi evidenciado
o seu trabalho da Sabesp, empresa em que dedicou uma vida
profissional e permaneceu até
novembro de 2017.

O assessor da Diretoria de Sistemas Regionais da Sabesp, eng.
Plínio Montoro Filho, lhe fez a
entrega do Troféu AESabesp e o
certificado de Destaque Profissional 2017, sob muitos aplausos.
Em seu discurso de agradecimento, com saudações tricolores, Maurício também relembrou
momentos de sua história na
empresa, com referências nominais a grandes apoiadores de seu
trabalho, como os engenheiros
José Carlos Torrezan, o Plinio
Montoro, Geraldo Gonçalves e
Eric Carozzi, entre outros que o
conduziram, inclusive, a se aproximar da AESabesp, entidade da
qual se disse orgulhoso e lisonjeado por receber tão importante
premiação. Finalizando, agradeceu o apoio familiar, em nome
de sua esposa Míriam, e, muito
emocionado, afirmou que naquele momento representava a
força de três gerações, pois o seu
avô e seu pai foram engenheiros
da SAE e SAESP, empresas precussoras da Sabesp.

Após a cerimônia, todos foram convidados a participarem de um coquetel oferecido no salão social do CRQ

Polo Franca homenageia Marco Aurélio Garcia
O Polo AESabesp de Franca, sob a
liderança de José Chozem Kochi,
integrado à Unidade de Negócios
Pardo e Grande da Sabesp (RG),
realizou no dia 07 de dezembro

no a sua 12ª edição da entrega do
seu tradicional “Troféu Eng. Armando Fonzari Pera”, falecido em
2007 e um dos respeitados profissionais do setor.
Na ocasião, foi anunciado que Profissional do Ano, eleito pela RG em
2017, foi o Eng. Marco Aurélio Garcia, que recebeu o troféu das mãos
do presidente da AESabesp, Olavo
Prates Sachs. As homenagens
seguiram com entregas de cartão de prata, feia pelo coordenador do Polo AESabesp/RG,
José Chozem Kochi, e uma
lembrança da entidade, pelo
nosso diretor dos Polos, Antonio Carlos Gianotti. Também
levaram o seu prestígio a essa
cerimônia o ex-presidente
da AESabesp, João Baptista
Comparini, o diretor adminis-

trativo Nizar Qbar e os conselheiros
deliberativos, Gilberto Margarido e
Helieder Rosa Zanelli.
Marco Aurélio, na foto junto aos
seus familiares, é Gerente de Setor
em Pedregulho, que abrange também os municípios de Buritizal, Jeriquara e Rifaina.
José Chozem Kochi, Olavo Sachs e Rui
Engrácia Garcia Caluz (representando
o superintendente da RG,Gilson Santos de Mendonça) não pouparam palavras de elogios ao homenageado, um
grande merecedor desta honraria.

NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017
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2017

No dia 19 de dezembro de 2017,
a gestão AESabesp 2016-2018
comemorou o encerramento de
mais um ano de trabalho e superação, com uma grande Festa de
Confraternização realizada no
Clube Atlético São Paulo, que ficou repleto de associados, parceiros e colaboradores.
Num clima de total alegria, os presentes brindaram as conquistas
realizadas em 2017, especialmente o sucesso do Congresso ABES/
Fenasan, com grandes expectativas de crescimento e expansão
em 2018, quando esse evento será
realizado em parceria com a IFAT,
a maior feira mundial em soluções
ambientais.

Após os convidados serem recebidos com um coquetel de entrada,
a abertura do evento foi conduzida
pelo presidente da AESabesp, Olavo Alberto Prates Sachs, e a diretora social, Viviana Marli Aquino
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Mais uma sensacional festa
de final de ano da AESabesp

Borges, que deram boas vindas a
todos.

Na sequência, coube ao diretor
administrativo, Nizar Qbar, apresentar uma grande personalidade
da noite: a nossa mascotinha Engenhosa, que além de sua beleza
lúdica, representa a força feminina na AESabesp. O seu nome foi
escolhido em concurso e, dentre
as 12 indicações para essa alcunha, o sorteado foi o associado
Marco Antonio Barros, na ocasião representado pelo nosso di-

retor financeiro, Evandro Nunes
de Oliveira. A Engenhosa, ao
lado de seu já conhecido parceiro
Engenhoso (mascote masculino
sempre presente nos eventos) posou para suas primeiras fotos oficiais de apresentação ao público.

Com esse começo mágico, o restante da noite só foi de alegria, nessa a Festa de Confraternização de
2017, que contou com o impecável
serviço do Buffet Do, Ré, Mi, com
coquetel, entrada, prato quente, bebidas, sobremesas e café, ao som da
animada e competente Banda Clip.

CONFRATERNIZAÇÃO
ACONTECE

2017

Diretoria Cultural realizou sorteio
de Bolsas de Estudos

Seguindo uma tradição da AESabesp em todas as suas Festas de
Confraternização do Final de Ano,
é realizado, pela diretoria cultural,
o esperado sorteio de 10 bolsas de
estudo (com prioridade aos que
nunca usufruíram desse benefício),

com validação somente para os associados da região metropolitana
que estiveram presentes no evento
(foto) . Os sediados no Interior e Litoral puderam concorrer à distância.
Na ocasião, a diretora cultural, Maria Aparecida Silva de Paula, sau-

dou a todos e enfatizou a preocupação da AESabesp em incentivar
os seus associados em investirem
no seu desenvolvimento profissional por meio de cursos. Destacou
ainda que os sorteados teriam até
31 de janeiro de 2018 para cumprirem com as condições do Termo
e Regulamento para concessão de
bolsas está disponível no link:
http://www.aesabesp.org.br/arquivos/regulamentobolsas.pdf
Na categoria “Projetos”,
houve somente uma inscrição da eng. Iara Soares
Chao, que foi automaticamente contemplada. Os
demais sorteados como
bolsistas titulares de
2017, para cursos, foram:
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Ana Lúcia Silva
Diovana de Moura Silva
Guilherme Machado Paixão
Marcelo Augusto Sbeghen Corleto
Marcia de Novais BomFim
Maria Lúcia Silva Andrade
Mario Cesar de Moraes
Regina Celia Suzue Oka
Sheila Raquel Bindo
Victor Ganem Neto

Sorteio de valiosos Brindes na Confraternização de 2017
Alexandre Paulo Camargo, com uma
Cesta de Natal, oferecida pela empresa
Neopix Design.

Um dos pontos altos da noite foi sorteio de valiosos brindes, captados pela
diretoria de Comunicação e Marketing
com as empresas patrocinadoras desse
evento: Agenda 4, Darq’s Seguros, Neopix DMI, MCI-Acqua Consultoria,
Textoscom e Trunpho, além de um
presente especial oferecido pela própria AESabesp. Os nomes contemplados da noite foram:

Raquel Góis de Carvalho, , com uma
Cesta de Natal, oferecida pela empresa
Trunpho Contabilidade.

Gilberto Margarido Bonifácio, com
uma Cesta de Natal, oferecida pela empresa Textoscom, representada por sua
diretora, Maria Lúcia da Silva Andrade.

Nercy Donini, com uma Cesta de Natal, oferecida pela empresa Agenda4,
representada pelo seu diretor, Paulo
Oliveira.

Anderson Aparecido Barbosa e Marcia Novaes Bonfim, cada qual com
uma Cesta de Natal, oferecida pela
empresa Darqs Seguro, representada
pelos seus diretores, Alexandre Junior
e Alexandre Castro.

Plínio dos Santos e Aires Gomes Sabino, cada qual com TV LED 43P
SMART WFI, oferecidas pela empresa
MCI/Acqua, representada pela sua coordenadora, Monique Funke.

Marcia de Araujo Nunes, nossa diretora socioambiental, com a esperada
Viagem a Gramado-RS, para 01 casal,
oferecida pela AESabesp.
José Francisco de Proença, Eliana
Guarda e Rodrigo Pereira de Mendonça, cada qual com uma Máquina de Café Nespresso, oferecidas
pela empresa MCI/Acqua, representada pela sua coordenadora,
Monique Funke.

JULHO E AGOSTO 2017
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Momento de Tecnologia
ABB em Franca
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No dia 26 de outubro, o Polo AESabesp Franca, coordenado pelo
eng. José Chozem Kochi, realizou
no Centro de Treinamento da RG

(Franca), o Momento de Tecnologia AESabesp, com a apresentação
da empresa ABB, sob o tema “Tecnologia para Medição e Controle
de Perdas”, ministrada pelo seu
representante, Elias Torres, com
abordagem dos seguintes temas:
- Medidores de vazão eletromagnético (Carretel, Inserção e Alimentação - AC ou bateria);
- Transmissão de pressão;
- Transmissão de nível;
- Analisadores de nível líquidos
Mais de 25 funcionários da RG
que trabalham com os assuntos

Momento de Tecnologia ASHCROFT
no Vale do Ribeira
No dia 25 de outubro, o Polo AESabesp Vale
do Ribeira, coordenado pelo eng. Sérgio
Domingos Ferreira, organizou, na Unidade de Registro, o Momento de Tecnologia
AESabesp, com a apresentação da empresa
Ashcroft, 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,
Mário Filippetti.
Dentro desse contexto, foram abordados os
subtemas:
Pressão: Dificuldades para medição e controle de pressão em tratamento de água e
esgoto. O que é um instrumento de medição ou controle de pressão? Efeitos de fluido
de processo nos instrumentos de medição ou

controle de pressão. Demais assuntos pertinentes.
Nível: Chave de Nível ou Pressostatos? Qual é
a alternativa mais amigável para o monitoramento e controle de nível. Controle de Nível
com pressostato usando o sistema de borbulhamento. Demais assuntos pertinentes.
Vazão: Aplicação dos conceitos mencionados à medição de
vazão. Aplicação de
manômetro diferencial,
pressostato diferencial.
Transmissor de demais
assuntos pertinentes.

Momento de Tecnologia SANITRIT
na Costa Carvalho

O Polo AESabesp Costa Carvalho e Centro,
coordenado por Ednaldo Carvalho Sandim,
reuniu, em 14 de novembro, cerca de 30 técnicos no Auditório Tauzer Quinderé (Pudim), no Complexo Pinheiros, para a apresentação da palestra “ Sanitrit: nova solução
de bombeamento de esgoto residencial em
situação de soleira negativa”, ministrada pelo
representante da empresa, Xavier Desrousseaux.
Na ocasião, foram explanadas as seguintes
abordagens:

- Apresentação da linha
de estações
elevatórias
extra compactas (15l,
32l, 45l e
120l).
- Estudo de caso: como ligar uma casa na
rede coletora em caso de soleira negativa.
- Dimensionamento das estações elevatórias
de esgoto.
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.

Momento de Tecnologia
Sanitrit também
no Polo Presidente Prudente

O Polo AESabesp Presidente Prudente, coordenado por Gilmar José Peixoto, reuniu, em 07 de
dezembro, na Superintendência da Unidade de
Negócio Baixo Paranapanema da Sabesp (RB), 33
técnicos , para a palestra da Sanitrit.
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acima relacionados participaram do evento, entre eles o
Diretor de Polos da AESabesp,
Antônio Carlos Gianotti; o
conselheiro da AESabesp, Helieder Rosa Zaneli; o coorde-

nador do Polo Franca, José
Chozem Kochi; além dos Gerentes de Setor Alex Henrique
Veronez, Arley Ribeiro Duarte
e Luciano Reami.

Momento de Tecnologia ASHCROFT em Botucatu
No dia 29 de novembro, o Polo AESabesp Botucatu, coordenado pelo eng.
Leandro Cesar Bizelli, também organizou, na Unidade da RM (Unidade
Regional da Sabesp Médio Tietê), o
mesmo MT com a apresentação da
empresa Ashcroft.
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 -32846420, com o gerente de marketing da AESabesp, Paulo Oliveira.

