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INTERPOLOS

Realizado, com sucesso absoluto, na Estância de Serra Negra, o XIV Torneio Interpolos
AESabesp reuniu cerca de 400 participantes. Páginas 4 e 5

FENASAN 2018
em parceria com a IFAT

Todo o know-how da IFAT - a
maior Feira mundial de soluções
ambientais - será trazido para o
29º Congresso Técnico
AESabesp/ Fenasan 2018.
Pág. 8

AESabesp no
Fórum Mundial da Água

A AESabesp marcou presença
no 8º Fórum Mundial da Água,
que reuniu mais de 85 mil
pessoas de 172 países
diferentes em Brasília - DF.
Pág. 3

Palestra nas
Faculdades Oswaldo Cruz

O tema técnico apresentado
foi “Estação de Tratamento
de Água e Distribuição”,
com tarde de autógrafo de
obra com o mesmo título.
Págs. 6 e 7

EXPEDIENTE

2

Fundada em
15/09/1986

Órgão informativo da Associação
dos Engenheiros da Sabesp
Diretoria Executiva
Presidente - Olavo Alberto Prates Sachs
Diretor Administrativo - Nizar Qbar
Diretor Financeiro - Evandro Nunes Oliveira
Diretora Socioambiental - Márcia de Araújo Barbosa Nunes
Diretor de Comunicação e Marketing - Paulo Ivan
Morelli Franceschi
Diretoria Adjunta
Diretoria Cultural - Maria Aparecida Silva de Paula
Diretoria de Esportes e Lazer - Zito José Cardoso
Diretoria de Polos Regionais - Antônio Carlos Gianotti
Diretoria Social - Viviana Marli Nogueira de Aquino Borges
Diretoria Técnica - Gilberto Alves Martins
Conselho Deliberativo
Presidente - Ivan Norberto Borghi
Membros - Abiatar Castro de Oliveira, Agostinho de
Jesus Gonçalves Geraldes, Benemar Movikawa Tarifa,
Choji Ohara, Eduardo Bronzatti Morelli, Gilberto
Margarido Bonifácio, Helieder Rosa Zanelli, Iara
Regina Soares Chao, Ivo Nicolielo Antunes Junior,
Luis Américo Magri, Maria Aparecida Silva de Paula,
Mariza Guimarães Prota, Nélson César Menetti,
Nelson Stabile, Richard Welch, Rodrigo Pereira de
Mendonça, Rogélio Costa Chrispim e Sônia
Regina Rodrigues.
Conselho Fiscal
Aurelindo Rosa dos Santos, João Augusto Poeta e
Yazid Naked
Coordenadores
Conselho Editorial e Fundo Editorial - Luciomar
Santos Werneck
Pólos da RMSP - Antonio Carlos Gianotti
Assuntos Institucionais - Ester Feche Guimarães
Polos AESabesp da Região Metropolitana - RMSP
Polo AESabesp Costa Carvalho e Centro - Ednaldo
Carvalho Sandim
Polo AESabesp Leste - Silvio Rogério Franco Caraça
Polo AESabesp Norte - Eduardo Bronzatti Morelli
Polo AESabesp Oeste - Claudia Caroline Buffa
Polo AESabesp Ponte Pequena - Rogério Welsel
Polo AESabesp Sul - Antonio Ramos Batagliotti
Polos AESabesp Regionais
Polo AESabesp Baixada Santista - Zenivaldo Ascenção
dos Santos
Polo AESabesp Botucatu - Leandro Cesar Bizelli
Polo AESabesp Caraguatatuba - Felipe Noboru Matsuda
Kondo
Polo AESabesp Franca - José Chozem Kochi
Polo AESabesp Itatiba - Carlos Alberto Miranda Silva
Polo AESabesp Itapetininga - Jorge Luis Rabelo
Polo AESabesp Lins - João Luiz de Andrade Areias
Polo AESabesp Presidente Prudente - Gilmar José Peixoto
Polo AESabesp Vale do Paraíba - Sérgio Domingos Ferreira
Polo AESabesp Vale do Ribeira - Jiro Hiroi
Comissão Organizadora do 29º Encontro Técnico
AESabesp - Fenasan 2018
Presidente da Comissão - Walter Antonio Orsatti
Coordenadora do Encontro Técnico - Maria Aparecida
Silva de Paula
Coordenador da Fenasan - Gilberto Alves Martins
Membros: Alzira Amâncio Garcia, Antonio Carlos Roda
Menezes, Eduardo Bronzatti Morelli, Gilberto Margarido Bonifácio, Iara Regina Soares Chao, Mariza Guimarães Prota, Nélson César Menetti, Nizar Qbar, Olavo
Alberto Prates Sachs, Paulo Ivan Morelli Franceschi
(PIM), Rosângela Cássia Martins de Carvalho e Sonia
Maria Nogueira e Silva. Equipe de apoio: Maria Flávia
Baroni, Maria Lúcia da Silva Andrade, Monique Funke,
Paulo Oliveira, Rodrigo Cordeiro e Vanessa Hasson.

EDITORIAL
Prezados associados, amigos e parceiros da AESabesp,
Esta edição de nosso Jornal AESabesp, referente às realizações de fevereiro e
março de 2018, reforça o empenho da gestão 2016-2018 em estar integrada
às grandes realizações do setor de saneamento ambiental, haja vista a nossa
expressiva participação no 8º Fórum Mundial da Água, pela primeira vez, no
Brasil, em Brasília - DF.
E ainda no mês de março, foi realizado um dos mais festivos e tradicionais
eventos sócio-esportivos da entidade: o nosso Torneio Interpolos, que reuniu
mais de 400 participantes em uma grande confraternização, na Estância
Turística de Serra Negra.
Em destaque também está a palestra do nosso diretor administrativo, Nizar Qbar, que mobilizou os
universitários das Faculdades Oswaldo Cruz. Na oportunidade foi apresentado e distribuído o livro:
Manual Técnico para profissionais de Estação de Tratamento de Água e Distribuição, de sua própria
autoria, com Regina Mei Silveira Onofre e Jarbas Falleiros Malheiro.
E como a AESabesp tem um foco no incentivo cultural de seus associados, também noticiamos as
ampliações dos benefícios para bolsa de estudos e Prêmio Jovem Profissional.
Nossas próximas grandes realizações são o esperado Jantar Dançante, marcado para 09 de Junho, e o
maior evento técnico-mercadológico do setor de saneamento e meio ambiente da América Latina: o 29º
Encontro Técnico AESabesp/ Fenasan 2018, em 18, 19 e 20 de setembro de 2018, no Expo Center Norte,
em São Paulo - SP. Contamos com suas imprescindíveis presenças!
Grato pela sua atenção e uma boa leitura!
Eng. Olavo Alberto Prates Sachs | Presidente da AESabesp | Gestão 2016-2018

AESabesp levará seu apoio
e participação na EXPO MS

CANAL ABERTO

A exemplo de anos anteriores, a
AESabesp apóia e convida seus associados para esse evento que acontecerá entre 24 e 26 de abril, na Rua
Graham Bell, 647 - São Paulo (em
frente ao prédio do CCM e do laboratório da MA).
Com o slogan “Integrando Conhecimento”, nos dias do evento serão
realizadas palestras e exposição de
estandes, que apresentarão os novos produtos e serviços executados por todas as áreas da MS.
Iniciada em 2015, por iniciativa do Departamento de Engenharia da Operação Sul (MSE), a EXPO MS deste
ano será a primeira a incorporar todos os Departamentos e UGR’s da Unidade Sul. Dentre os destaques estará
o encerramento da feira com a 9ª edição do Prêmio Eficiência Operacional.

AESabesp marca presença no lançamento do livro “Causos SABESP e Outras Verdades II”
Representada pela sua diretora Cultural, Maria Aparecida Silva de Paula, e pela sua ex-presidente, Eliana Kitahara, a AESabesp marcou presença na cerimônia de lançamento do livro do
“Causos SABESP e Outras Verdades II” realizado pela entidade
co-irmã, Associação Sabesp, no Auditório “Eng Tauzer Garcia
Quinderé” (Pudim), na Unidade da Sabesp do Complexo Pinheiros, na noite de 14 de março.
A condução do evento ficou sob a responsabilidade da diretora
cultural da Associação Sabesp, Luzia Helena Almeida. Na oportunidade, ela mencionou que o livro conta com 58 causos concorrentes mais 27 causos “hors concours” e assegurou que em todas as páginas, o leitor encontrará “ternura,
amor, diversão, malandragem e uma diversidade de sentimentos em cada história contada”. O presidente
da Associação Sabesp, Pérsio Faulim de Menezes, aludiu a importância de um evento dessa natureza, para
mostrar os talentos dos sabespianos.

Jornalista Responsável:
Maria Lúcia da Silva Andrade MTb. 16081
Fotografia:
Estevão Buzato
Projeto Gráfico e Diagramação:
Marcus Vinicius Romanelli e Marcello Mussa
AESabesp
Associação dos Engenheiros da Sabesp
Rua Treze de Maio, 1642 - casa 01
Bela Vista - São Paulo - SP
CEP: 01327-002
Tel: 11 3263 0484 | Fax: 11 3141 9041
www.aesabesp.org.br
aesabesp@aesabesp.org.br
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Mostra de arte de Angela Zahed
Os participantes da reunião mensal de conselho da AESabesp, aberta a
todos os associados, ocorrida em 30 de janeiro, tiveram a grata surpresa
de também serem convidados para a mostra de quadros da artista plástica, Angela Zahed, esposa do associado, eng. Kamel Zahed.
Sua obra incorpora um mix de técnicas estilos para compor tanto telas de
inspiração própria, como reproduções estilizadas de fotos de paisagens,
pessoas e de animais de estimação. O evento compreendeu um número
pequeno de trabalhos. Futuramente, sua intenção é estruturar uma exposição maior com todo o seu acervo.

ACONTECE
AESabesp com excelente projeção no 8º Fórum Mundial da Água
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A delegação técnica de profissionais AESabesp foi composta pelo
seu presidente da entidade, Olavo
Alberto Prates Sachs; pelo presidente da Comissão do Congresso
Técnico AESabesp / Fenasan, Walter Orsatti, e pelos engenheiros
Helieder Rosa Zanetti, Jiro Hiroi, João Augusto Poeta e Védson
Lopes de Souza. Já a equipe de
expansão de mercadológica foi integrada pelo gerente de marketing
da AESabesp, Paulo Oliveira, e os
consultores do grupo MCI, Bruno
Bolivia e Monique Funke.
A AESabesp esteve com estande
na Feira do evento, cuja visitação
foi gratuita. E já trouxe expressivos
resultados, como comercialização
de cota de patrocínio ao livro de 30
anos e de estande na Fenasan 2018.

maciçamente o 29º Encontro Técnico AESabesp e Fenasan 2018, captou expositores, ampliou sua rede
de contatos em nível internacional,
além de marcar presença em todos
cenários desse Fórum Mundial,
que pela primeira vez foi realizado
na América do Sul, tendo o Brasil
como o grande protagonista.
As edições anteriores aconteceram 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); Daegu e
Gyeongbuk, Coreia do Sul (2015).
A edição realizada no Brasil, em
2018, foi considerada a maior em
termos de espaço, de público e de
ações conduzidas para o uso racional e social da água.

A AESabesp teve uma proativa
participação no 8º Fórum Mundial
da Água, na semana de18 a 23 de
março, quando reuniu mais de 85
mil pessoas de 172 países diferentes em Brasília - DF.
Em plena ação na Capital Federal,
a equipe de profissionais divulgou

Na foto acima, os engs. João Augusto Poeta e Walter Orsatti confirmam
a participação do grupo internacional Aperam S.A., com bases em
Amsterdam, Bruxelas, Paris, Madri
e Luxemburgo, na Fenasan 2018.

Ranking ABES destacou cidades de melhor atendimento em saneamento
No dia 5 de fevereiro,
expoentes do setor estiveram reunidos no auditório do CRQ-Conselho
Regional de Química,
em São Paulo, no Simpósio Ranking ABES da
Universalização do Saneamento. O evento trouxe
explanações, debates e
premiações demunicípios que se destacaram
na categoria máxima
desse ranking: “Rumo
à universalização”.

O lançamento desse Ranking se deu durante o Congresso ABES/FENASAN,
em outubro de 2017. A metodologia
para se chegar aos resultados utilizou
dados do SNIS, cruzando-os com informações disponíveis sobre as doenças
relacionadas ao saneamento ambiental
inadequado (DRSAI), que constam no
Sistema de Informação em Saúde do
Ministério da Saúde, DATASUS.
De acordo com a ABES,foram avaliados 231 municípios com mais de
100.000 habitantes. Das 27 capitais do
Brasil, 26 foram avaliadas.O estudo
classificou as cidades em três catego-

rias: Rumo à universalização (com o
alcance de apenas 6%); Compromisso
com a universalização (18%) e Primeiros passos para a universalização (no
índice preocupante de 76%, ou seja, a
grande maioria). A classificação está
disponível no Portal da ABES.
As cidades homenageadas, na ocasião,
representadas pelas suas lideranças,
que se destacaram na categoria máxima desse ranking, “Rumo à universalização”, foram: Araçatuba, Birigui,
Curitiba, Franca, Jundiaí, Limeira,
Maringá,Niterói, Piracicaba, Santos,
Taubaté e Votorantim.

FEVEREIRO E MARÇO 2018
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O grande sucesso do Interpolos “14 anos de companheirismo”
Realizado pelas diretorias de Polo
(liderada por Antonio Carlos Gianotti) e de Esporte (liderada por
Zito José Cardoso), com os apoios
logísticos das diretorias de comunicação e MKT (liderada por Paulo
Ivan Morelli/PIM) e administrava
(liderada por Nizar Qbar), o XIV
Torneio Interpolos AESabesp foi realizado, nos dias16, 17 e 18 de março de 2018, no Hotel Vale do Sol,
na charmosa Estância Turística de
Serra Negra, o mesmo local de 2017,
com cerca de 400 participantes, obtendo uma aprovação unânime.

Sob o lema “14 anos de companheirismo”, nesse ano, o Torneio
foi batizado com o nome do Eng.
Sylvio Ribeiro Leite (na foto junto
a sua esposa, Marlene), um dos associados mais fiéis aos eventos da
AESabesp e muito apreciado pelos
demais colegas, pelo seu espírito de
companheirismo.

- Projeto de Compartilhamento
do Conhecimento da AESabesp
- ministrada pela diretora cultural da AESabesp, Quim. Maria
Aparecida Silva de Paula (Departamento de Gestão de Qualidade
da Sabesp - PKQ).
O evento teve início com a recepção aos atletas, familiares e demais
participantes e as boas vindas da comissão organizadora. Na sequência,
os convidados assistiram as palestras técnicas, as quais teve o apoio
da Sabesp para serem especialmente apresentadas nesse evento.
Foram elas:

- Macromedição - A fotografia do
sistema de abastecimento de água ministrada pelo presidente da AESabesp, Eng. Olavo Alberto Prates
Sachs (Divisão de Planejamento,
Gestão e Desenvolvimento Operacional da Produção - MAGG)

No sábado começaram as partidas
de futebol, esporte carro chefe do
certame, e a edição de 2018 sagrou
o Polo AESabesp Vale do Paraíba
como o grande campeão, deixando
o Polo AESabesp Sul como vice-campeão e o Polo AESabesp Costa Carvalho e Centro, em 3º lugar,
em acirradas disputas em campo.
O “Goleiro menos vazado” foi
Mauro Godoy e o jogador “Destaque dos jogos” foi Lucas da Silva,
ambos do vitorioso time do Vale
do Paraíba. Já o título de “Artilheiro do Campeonato” ficou
para Gabriel de Andrade Oliveira,
da Ponte Pequena.

JORNAL AESABESP | EDIÇÃO 171

No Futebol Master, o time capitaneado pelo nosso diretor de
Esporte, Zito Cardoso (Metropolitana) levou o título de campeão, deixando o de vice-campeão para o time liderado por
Gilberto Margarido.

INTERPOLOS
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O Polo Feminino, coordenado
pela eng. Iara Chao, formou um
expressivo time de voleibol, formado pela própria, com Analucia
Yanaze, Lana dos Santos Cordeiro, Marcia Nunes, Maria de
Fatima Oliveira Welsel, Roseli
Santos Lemos, Selma de Oliveira
Gonzaga, Sulamita França Santos, Suzana Reis de Valdirene de
Brito Barbosa.

Nas disputas de Tenis de Mesa do
Polo Feminino, Magali Scarpelini de Menezes, sagrou-se campeã, deixando o título de vice,
para Iara Regina Soares Chao.
Ambas são da Costa Carvalho
(Complexo Pinheiros).

Nas demais disputas, se destacaram:
Tênis de Mesa – Masculino:
Campeão - Jose Romero ( Ponte
Pequena); Vice-Campeão : Ricardo Alves (Norte).
Dominó Masculino:
Campeões – Sergio Luiz Caveagna (Costa Carvalho) e Aurelindo Rosa dos Santos (Aposentado). Vice- Campeões - Sergio
Ramires (Leste) e Claudia Ramires (Leste).
Truco Masculino:
Campeões - Arley Ribeiro Duarte e Carlos Roberto Ramos (ambos de Franca). Vice- Campeões:
Sergio Marques e Gabriel Marques (ambos da Leste).

Plantio de Mudas de Árvores e demais ações socioambientais
De olho na conscientização da nova geração,
a diretoria Socioambiental, liderada por Márcia
Nunes, e o Projeto Ecoeventus, coordenado por
Maria Aparecida Silva
de Paula, fizeram um
convite especial para as
crianças presentes participarem do plantio de
10 mudas de árvores, representando os Polo da
AESabesp, em uma área
reservada que o Hotel já
deixou preparada para
esta atividade. Na oportunidade, os presentes
também puderam verificar o crescimento das
mudas já plantadas no
Interpolos de 2017.

Agasalhos e alimentos não perecíveis
foram arrecadados e destinados a um
asilo da região. E os presentes também
puderam participar da confecção de
sabão ecológico, 100% não poluente,
preparado com a reutilização do óleo
de cozinha. Posteriormente, a produção foi distribuída aos participantes e
aos funcionários do Hotel.

FEVEREIRO E MARÇO 2018
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INCENTIVO
À CULTURA

Palestra do diretor da AESabesp,
Nizar Qbar, mobiliza universitários
das Faculdades Oswaldo Cruz

Em evento promovido pela Biblioteca Alfredo Monteiro, no
dia 08 de março de 2018, no
espaço Boulevard, o diretor administrativo da AESabesp, eng.
Nizar Qbar, proferiu uma palestra sobre Estação de Tratamento de Água e Distribuição,
aos alunos de diversos cursos
das Faculdades Oswaldo Cruz.
Sua apresentação foi acompa-
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nhada pelos professores Edson
Elias Matar, Glaciane Mendes
Roland, Patrícia de Lourdes
Viegas, Patrícia Zifssak Souza e
a bibliotecária Silvana Cardoso
de Almeida.
Na oportunidade foi apresentado e distribuído o livro: Manual
Técnico para profissionais de
Estação de Tratamento de Água
e Distribuição, de sua própria
autoria, com Regina
Mei Silveira Onofre e
Jarbas Falleiros Malheiro. A obra se desenvolve em 4 capítulos,
assim
estruturados:
Corrosão, Saneamento
e processo de oxidação
e desinfecção, Atendimento a acidentes e
Técnicas de contenção
de vazamentos.
Tanto os professores
quanto os alunos tiveram a oportunidade de
conversar com o autor,
tirar dúvidas através
de perguntas sobre o
tratamento de água
realizado na cidade de
São Paulo e participar
da seção de autógrafos,

após a palestra.
A Biblioteca Alfredo Monteiro
agradeceu a
participação
de todos os
setores envolvidos na
realização
desta atividade, principalmente
pela gentileza e disponibilidade do
autor Nizar
Qbrar e ao apoio da auxiliar
administrativa da AESabesp,
Katia Freitas, que deu uma
assistência à organização do
evento.

De sua parte, o eng. Nizar
atestou que foi um momento
muito especial este contato
com as suas próprias raízes
e as gerações futuras, pois
ele é formado em Engenharia Química pelas Faculdades
Oswaldo Cruz, além de possuir cursos de pós-graduação
pela Oswaldo Cruz, FAAP e
UNESP, em Segurança do Trabalho, Engenharia Sanitária
Industrial e Hidráulica Conceitual, e também as especializações nas áreas de Gestão, na
FEA-USP e de Corrosão, pela
AESabesp.
O Manual Técnico para profissionais de Estação de Tratamento de Água e Distribuição,
lançado durante da Fenasan

de 2017, encontra-se disponível no acervo da Biblioteca das
Faculdades Oswaldo Cruz,
para pesquisa da Comunidade
Acadêmica, e também na AESabesp. Os
interessados podem
encomendar o seu
exemplar
na entidade, pelos
tels. (11)
3284-6420
ou 32630484.

INCENTIVO
ACONTECE
À CULTURA
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AESabesp ampliará
seus benefícios culturais
Na Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo, realizada no dia 27
de fevereiro , na
sede da AESabesp,
aberta aos associados, foi aprovada a
proposta da Diretoria Cultural, liderada por Maria
Aparecida Silva de
Paula, voltada à
revisão dos seguintes benefícios:

Concessão de Bolsas de Estudos:
Será aumentado o padrão de reembolso, atualmente em 25%, para até
75% do valor do curso escolhido
pelo sorteado ou até 5 (cinco) salários mínimos , estabelecido como
teto de concessão. As alterações começam entrar em vigor para os bolsistas sorteados durante da Festa de
Confraternização de 2018.
Categoria Projeto:
Também foi aprovado a extensão do
investimento de 50% ou 5 salários
mínimos, para até 75% do valor do
projeto ou até 7 (sete) salários mínimos, como teto. Este benefício poderá ser requerido pelos participantes do próximos sorteios.

versitária, graduados, pós-graduados ou que tenham sido diplomados
em até 5 anos.
Este Prêmio é entregue todos os
anos na cerimônia de encerramento
do Congresso Técnico AESabesp/
Fenasan. Será oferecido ao vencedor
um subsídio de R$10.000 (dez mil
reais) ou 10 (dez) salários mínimos,
como teto. Ao segundo lugar, um
tablet e uma inscrição do evento
do próximo ano. E ao terceiro lugar,
uma inscrição do evento do próximo ano. Em breve o sistema on line
de inscrição será disponibliizado no
site www.fenasan.com.br .

Prêmio Jovem Profissional :
Será aberto a todo o público (associado ou não), com até 30 anos de
idade, estudantes ou profissionais de
todos os segmentos da carreira uni-
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FENASAN

AESabesp trará a IFAT para o Brasil
e será representada na Alemanha
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, marcados para 18, 19 e
20 de setembro de 2018, no Expo Center Norte, em São Paulo - SP.

A parceria com a IFAT foi celebrada
durante a FENASAN 2017, para
o evento de 2018. Nos anos posteriores, ambas entidades estão
em negociação. Na ocasião, os
representantes da organizadora
alemã Messe Munchen, Christian Rocke e Collin Davis, destacaram que o papel da 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.
No dia 7 de março, o presidente da
AESabesp, Olavo Sachs, junto ao presidente da Comissão do 29º Encontro
Técnico Fenasan 2018, Walter Orsatti,

aos diretores Gilberto Martins (Técnico), Marcia Nunes (Projetos Socioambientais), Maria Aparecida Silva de
Paula (Cultural) e à consultora jurídica,
Vanessa Hasson, receberam os representantes da Messe München,
organizadora da IFAT, Christian
Rocke, Michel Löb e Monica
Araujo, na sede da entidade, para
reunião conjunta entre AESabesp
e Messe München.
Na oportunidade, foi realizada a
revisão final do contrato de parceria entre as duas entidades, tanto para a realização da 29º EnconJORNAL
AESABESP
| EDIÇÃO -171Fenasan
tro Técnico
AESabesp

Envie o seu trabalho para o Encontro
Técnico AESabesp - Fenasan 2018
A 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 link : http://www.
fenasan.com.br/chamada-trabalhos.php, onde consta
toda a orientação de envio.

É chegada a hora de alavancar o
saneamento ambiental no Brasil
2018, quanto para a representatividade
da AESabesp na IFAT - Feira Internacional para Gestão da Água, Esgoto,
Lixo e Resíduos, que ocorrerá entre 14 à
18 de maio de 2018, em Munique - Alemanha.
A propósito, os técnicos brasileiros interessados em participar da
IFAT 2018 (https://www.ifat.de/
index-2.html ) poderão contatar a
Messe München, no Brasil, pelos
tels: 55 11 3868-6340 / Mobil: 55
11 98637-5555, com a srta Mônica Araujo, ou pelo e-mail: monica.araujo@mm-br.com. Os associados da AESabesp contam com
os seguintes benefícios:
- Entrada Gratuita no evento.
- Recepção durante o evento.

- Participação no Evento (“BavarianEvening”) de terça feira, onde estarão
como convidados VIP.
Para o Brasil, a parceria com a IFAT, na
FENASAN, deverá ser um marco na história no setor de saneamento. De acordo
com a diretora de Projetos Socioambientais, Márcia Nunes, “a AESabesp está dando um importante
passo no seu crescimento, além de
inaugurar um novo tempo de realizações, uma vez que a IFAT trará
para a nós a experiência de quem
já realiza a maior feira do setor de
Meio Ambiente - Água, Esgoto,
Gestão de resíduos sólidos e de
matérias primas”. E para a diretora
Cultural, Maria Aparecida Silva de
Paula, “o Congresso Técnico alcançará
dimensões globais com essa parceria,
promovendo o intercâmbio de tecnologias e a valorização global do profissional
brasileiro em saneamento”.

Este será o tema central do 29º Encontro Técnico
AESabesp - Fenasan 2018 que irá guiar os debates
acerca dos desafios e oportunidades para o futuro do
saneamento nacional e global.
Chame seus parceiros, fornecedores, colegas, professores e amigos para o maior evento de saneamento ambiental das Américas!

Expo Center Norte: o acesso
mais privilegiado de São Paulo
Esse grande evento, tido como a
maior realização técnica-mercadológica do setor de saneamento e meio ambiente da América
Latina, será realizado no Expo
Center Norte/ Pavilhão Branco,
em São Paulo - SP. Conheça um
mais sobre este local:
O Expo Center Norte é um centro de exposições moderno e
totalmente equipado, situado
na região norte do centro expandido da cidade de São Paulo. O
complexo conta com hotel executivo
com instalações completas para atender a todas as necessidades dos participantes – salas de reunião, acesso à
internet, fitness center e restaurante
de classe internacional, entre outras.
Conta ainda com shopping center que
dispõe de todos os tipos de serviços
comerciais e bancários. Os pavilhões,
o hotel e o shopping center são interligados por eficiente serviço de transfer.
Demais vantagens:
• Localizado ao lado das estações de
metrô Carandiru e Tietê

• Ao lado do Terminal Rodoviário
Tietê
• Acesso direto a todas as principais
estradas estaduais e interestaduais
através da via expressa Marginal
Tiête.
• Localizado a 20 minutos do Aeroporto Internacional de Guarulhos
(Cumbica)
• Localizado a 40 minutos do Aeroporto de Congonhas
• Vizinho ao Campo de Marte, para
aviões particulares e táxis aéreos
Ampla facilidade de estacionamento,
com 6.500 vagas

Utilize a nossa hashtag #TBTFenasan
Ao visitar, curtir e compartilhar as atividades,
novidades e atualizações do maior evento de
saneamento da América Latina, nas redes sociais, você estará totalmente integrado ao que
há de melhor no setor.
Contudo, a diretoria de marketing da AESabesp, liderada por Paulo Ivan Morelli
(PIM), criou umanova ferramenta para incrementar ainda mais a atuação do internauta na rede de relacionamentos do evento: a
hashtag#TBTFenasan. Mas afinal o que é isso?
#Tbt significa throwbackthursday, que traduzido do inglês seria “quinta-feira do regresso”.
É uma hashtag bastante utilizada pelos usuários de redes sociais para marcar fotos que remetem ao passado, a algum momento importante ou que deixou saudades.
Participe, enviando uma foto de de qualquer edição. Todas as imagens serão
publicadas nas redes sociais do evento às quintas-feiras. Para participar, basta
enviar sua foto com uma pequena descrição,
para o e-mail: tbt@fenasan.com.br .

