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Requinte e prêmios no
Jantar Dançante AESabesp / 2018

Elogiado pelo seu charme e elegância, o Jantar Dançante da AESabesp reuniu associados, amigos e parceiros.
Alguns sortudos foram brindados com excelentes prêmios. Páginas 4 e 5
Recorde da AESabesp em
inscrições de trabalhos técnicos

Em maio, foi encerrado o
prazo para envio de trabalhos
técnicos para o Encontro Técnico
AESabesp/ Fenasan 2018, com
recorde de inscrições.
Pág. 8

AESabesp em destaque na
IFAT 2018, em Munique - AL

Diretores e associados da
AESabesp estiveram no maior
evento de soluções ambientais
do Planeta: a IFAT, que trará sua
expertise para a Fenasan.
Pág. 7

Contra a MP para preservar a
Universalização do Saneamento

Com o auditório do Complexo
Pinheiros totalmente lotado,
entidades discutiram a MP que
sugere a gestão do setor
para iniciativa privada.
Pág. 3
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EDITORIAL
Prezados associados, amigos e parceiros da AESabesp,
Esta edição de nosso Jornal reforça o empenho da gestão 2016-2018 em
promover grandes realizações e também em se preparar para manter o seu alto
nível de desempenho ao longo do ano.
E em termos de preparo, tivemos a oportunidade de participar da IFAT,
realizada em maio em Munique - AL, quando solidificamos a nossa parceria
para 2018, além de projetar ações futuras , voltadas ao intercâmbio tecnológico,
à preservação ambiental e à sustentabilidade. Tanto que uma das maiores
constatações que a Missão AESabesp ouviu em sua visita foi a de que “”não há
um plano B para vivermos em outro planeta por isso precisamos cuidar deste”.
De fato, estarmos na IFAT foi treinamento precioso para desenvolvermos a nossa Fenasan, entre 18
e 20 de setembro, no Expo Center Norte, que, juntamente com o nosso Encontro Técnico, que em
2018 recebeu um número recorde de inscrição de trabalhos, se constitui no maior evento técnicomercadológico em saneamento ambiental na América Latina.
Ainda trazemos, nessa edição, matérias de nossa integração com as ações e entidades do setor , como a
APU, ABES, ASEC/CETESB e AIDIS.
E fechando o semestre com chave de ouro, apresentamos o sucesso do nosso Jantar Dançante 2018,
muito apreciado pelo bom gosto da equipe da AESabesp, com a maestria da nossa diretora social,
Viviana Borges, e com a participação maciça dos associados que não pouparam elogios para a decoração
do salão, o menu servido e a espetacular Banda “São Paulo Show”.
Grato pela sua atenção e uma boa leitura!
Eng. Olavo Alberto Prates Sachs | Presidente da AESabesp | Gestão 2016-2018

Palestra de Nizar Qbar,
mobiliza universitários da Fatec

CANAL ABERTO

O diretor administrativo da AESabesp, eng. Nizar Qbar, proferiu
uma palestra sobre Estação de Tratamento de Água e Distribuição,
na tarde de 27.04, aos alunos do curso de Hidráulica e Saneamento
Ambiental da Fatec (Faculdade de Tecnologia de São Paulo).
Essa apresentação fez parte da programação da “XII Semana de
Tecnologia e Meio Ambiente/ Fatec São Paulo”, realizada no período de 23 a 28 de abril, cujo tema foi “Água Recurso Natural: Bem
Público ou Mercadoria”.
Na oportunidade foi apresentado 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. A AESabesp ainda realizou sorteio de brindes para o
auditório composto por cerca de 50 estudantes.
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.
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 Fatec, para pesquisa da Comunidade Acadêmica, e também na AESabesp. Os interessados podem encomendar o seu exemplar na entidade, pelos
tels. 11 - 3284-6420 ou 3263-0484.

AESabesp está com um novo site responsivo
Quem navegar pelo Portal www.aesabesp.org.br , verá uma mudança
significativa em seu layout e acessibilidade, pois agora o nosso site
é responsivo. Isso significa que é adaptado automaticamente em
qualquer dispositivo que o usuário esteja visualizando com base no
tamanho da tela.
Dessa forma, não importa em qual tipo de dispositivo que nosso usuário
utilizar, sejam eles computadores desktops, notebooks, smartphones, tablets, o site AESabesp será exibido da melhor maneira para aquele equipamento. No nosso site responsivo, inclusive podemos alterar as propriedades dos elementos em um ou mais tamanhos. Por exemplo: podemos abrir um banner vertical em um
celular de tela de 3 polegadas ou horizontal em um tablet de 7 polegadas.
O seu conteúdo também está muito mais consistente, com informações das principais realizações da AESabesp: Encontro Técnico/Fenasan, Jantar Dançante, Cursos, Benefícios, Histórico semanal da Gestão 20162018 e notícias em destaque. Confira tudo em seu dispositivo predileto. Acesse: www.aesabesp.org.br

ACONTECE
AESabesp discute a MP que ameaça a universalização do saneamento

Com o auditório do Complexo Pinheiros da Sabesp totalmente lotado, foi
realizado em 16.04, o Seminário sobre
Mudança na Política de Saneamento
Básico- Lei 11445/07, com foco no impedimento de que uma MP (Medida
Provisória) do atual governo provoque
a paralisação geral da atuação pública,
pela universalização do saneamento,
permitindo que a iniciativa privada assuma sua gestão.
O evento foi promovido pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) e Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp (APU),
mobilizando os profissionais de saneamento, devido ao impacto que o andamento dessa MP poderá causar em
toda a população brasileira.
O presidente da AESabesp, Olavo Sachs, anunciou que levará essa discussão para o 29º Encontro Técnico AESabesp/ Fenasan 2018, o maior evento
técnico-mercadológico da América
Latina, a ser realizado entre 18 a 20 de
setembro, no Expo Center Norte, em
parceria com a alemã IFAT, o maior

evento mundial do setor. Portanto, o
Brasil terá protagonismo mundial.
A presidente da APU, Francisca
Adalgisa da Silva, advertiu que essa
mobilização é um chamamento para
que a sociedade não fique sem a garantia de qualidade de vida, prestada obrigatoriamente pelos serviços
públicos, e rendida aos interesses
dos setores privados.
Também participaram do Seminário
dois deputados federais que atuam
na seara do saneamento: João Paulo
Tavares Papa/ PSDB; Nilto Tatto/PT,
além de Roberval Tavares de Souza
(presidente da ABES - Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária);
Dante Ragazzi Pauli (Superintendente
de Planejamento Integrado da Sabesp)
e Victor Pagani (assessor do Dieese
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos ). O
mediador foi o coordenador Nacional
da Frente pelo Saneamento Ambiental, Edson Aparecido.
Mesmo em vertentes políticas diferenciadas, todos os componentes se manifestaram contra a edição da Medida
Provisória da Privatização da Água e
do Saneamento, que altera a Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei n°
11.445, de 05 de janeiro de 2007) que
tem como princípio fundamental a
universalização dos serviços. Os presentes foram unânimes em advertir
que a referida MP atende aos interesses do setor privado, com o objetivo de
implementar o Programa Nacional de
Desestatização das Empresas Estadu-

ais de Água e Esgoto e agilizar a privatização das empresas estaduais de água
e esgoto e dos serviços públicos .
As argumentações até evidenciaram a
importância dos investimentos privados e do PPI (Programa de Parceria de
Investimentos) para avanços no setor,
porém repudiaram que o mesmo fique
sob a integral condução do BNDES e
sem a participação dos poderes públicos concedentes do setor (os municípios). “Dessa forma, o interesse do
setor privado ficará centralizado nas
cidades de grande porte com lucratividade, deixando as populações mais
pobres prejudicadas, com intervenções em benefícios cruzados e tarifas
sociais. Trata-se de um Robin Hood
às avessas: roubar dos pobres para dar
aos ricos”, citou o presidente da ABES
Nacional, Roberval Tavares de Souza.
O assessor do Dieese, Victor Pagani,
apontou a crise econômica do sistema
capitalista, em nível mundial, como
pano de fundo para que os governos
criem meios de avançar sobre os orçamentos dos serviços públicos, as-
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sim fragilizando os controles estatais,
o que tem gerado em vários países o
aumento de desemprego e diminuição
de qualidade de vida. No caso de serviços de saneamento, especificou: “água
não pode ser considerada mercadoria,
com oferta e preço em concorrência
no mercado”.
Após as explanações, o debate foi
aberto ao público, que junto à mesa
de trabalhos, concordaram com as seguintes propostas:
1 - A extinção da Medida Provisória
do atual Governo. Ou pelo menos que
ela se transforme num Projeto de Lei,
que dá margens a negociações, recursos e extensão de tempo para implantação com ajustes;
2 - Que as maiores concessionárias do
País (Sabesp/ SP, Sanepar/ PR, Copasa/ MG e Embasa/BA) se mobilizem
no auxílio às demais, principalmente
na estruturação de Planos de Saneamento e negociem com os governos
dos seus estados;
3 - Que o mote principal de uma campanha de conscientização coloque o
saneamento como elemento de base
para o desenvolvimento da saúde;
4 - Que haja mobilização da população com campanhas de conscientização, principalmente nos meios de imprensa e nas redes sociais.

AESabesp marcou presença na comemoração dos 70 anos da AIDIS
O presidente da AESabesp, Olavo
Alberto Prates Sachs, e associados da
entidade marcaram presenças no Seminário: “AIDIS 70 Anos de História”,
realizado no dia 13 de abril, no Auditório Engenheiro Tauzer Quinderê,
da Sabesp (Pudim).
A Associação Interamericana de
Engenharia Sanitária e Ambiental
– AIDIS é muito considerada entre
as instituições do setor, pois tem a
representatividade das três Américas que se dedicam à preservação

ambiental, à saúde e ao saneamento,
contemplando 32 países das Américas e do Caribe.
No evento de comemoração dos seus
70 anos, a abertura foi feita pelo presidente da AIDIS, Luiz Augusto de
Lima Pontes, que proferiu a palestra:
“O Desenvolvimento da AIDIS no
Brasil e o Papel Fundamental da Sabesp”, seguida por pronunciamentos
do diretor metropolitano da Sabesp,
Paulo Massato, pelo presidente da
Cetesb, Carlos Roberto dos Santos;

pelo presidente da AESabesp, Olavo
Sachs, e pelo presidente da ABES, Roberval Tavares de Souza.
Na ocasião, o vice presidente de Planejamento e Finanças da AIDIS,
Darci Barnech Campani, apresentou o
XXXVI Congresso da AIDIS, a ser realizado entre 28 e 31.10, em Guayaquil
- Equador. O ex presidente da AIDIS,
Paulo Cézar Pinto, proferiu a palestra: “A Instalação da Sede Permanente
da AIDIS no Brasil”. E o ex-diretor
de Saúde Ambiental da OPAS, Luiz

Augusto Galvão, discorreu sobre : “As
Atividades Conjuntas AIDIS e Organização Pan-Americana da Saúde”.

AESabesp no 6º Seminário Internacional do “Dia Mundial da Água”
A Associação dos Engenheiros e Especialistas da Cetesb
e do Meio Ambiente - ASEC/
CETESB, em comemoração dos
seus 25 anos de fundação, promoveu entre os dias 23 a 25 de
abril, seu 6º Seminário Internacional alusivo ao “Dia Mundial
da Água - Água para a Natureza”.
Na abertura do evento, no Auditório Augusto Ruschi, da Cetesb,

a mesa dos trabalhos foi composta
pela Secretária Adjunta de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de
São Paulo, Monica Porto; pelo presidente da Cetesb, Carlos Roberto dos
Santos; pelo coordenador de Recursos
Hídricos do Estado de São Paulo, Rui
Brasil; pelo presidente da AESabesp,
Olavo Prates Sachs; pelo diretor da
ABES, Ricardo Toledo, e pelo presidente da Asec/Cetesb, Uladyr Nayme

com seus diretores Carmen Lucia Midaglia e Eduardo Souza.
O seminário teve como objetivo enfrentar o desafio de trazer as discussões
sobre Saneamento e Meio Ambiente,
bem como sobre a necessidade do uso
racional e sustentável dos recursos hídricos com inclusão de formas de reaproveitamento, para o uso e reuso de
água por meio de tecnologias inovadoras e políticas públicas adequadas.
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Charme e requinte no Jantar Dançante AESabesp de 2018
Prestigiado por um expressivo
número de associados, convidados e parceiros da AESabesp, o
Jantar Dançante 2018, realizado
no Buffet Mediterrâneo na noite
de 09 de junho, teve mais uma
edição elogiada pelo seu charme
e elegância.

te do Conselho Deliberativo: Ivan
Norberto Borghi; os conselheiros
João Augusto Poeta, Nélson César
Menetti, Richard Welch; além do
coordenador do Fundo Editorial,
Luciomar Werneck; do coordenador de Contratos e da Comissão do
Encontro Técnico/ Fenasan, Walter
Orsatti, do coordenador do Polo
AESabesp Franca, José Chozem Kochi e do coordenador do Polo AESabesp Leste, Eduardo Alves Pereira.

A realização foi da diretoria social, liderada pela eng. Viviana
Marli Aquino Borges (na foto
com sua família), com o apoio
dos diretores e conselheiros da
Gestão AESabesp 2016-2018,
presidida pelo eng. Olavo Alberto Prates Sachs, na ocasião
acompanhado por sua esposa
Dora, e com a assistência de Flávia Baroni Okamoto e Tamires
Costa Guilherme.
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Prestigiaram essa noite de gala os
diretores da AESabesp: Nizar Qbar
(administrativo); Márcia Nunes
(socioambiental), Maria Aparecida
Silva de Paula (cultural); o presiden-

Ainda ganharam destaque as
presenças das ex-presidentes da
AESabesp, Eliana Kitahara (2003
- 2006) e Nercy Bonato (1993
– 1995); dos superintendentes da
Sabesp, José Francisco de Proença (Manutenção) e Silvio Leifert
(Gestão de Empreendimentos) e
demais expoentes da Sabesp.
As lideranças das associações
co-irmãs também levaram o
seu prestígio, com Francisca
Adalgisa da Silva (presidente da
APU), Orlando Vulcano (presidente da ADM Sabesp), Uladyr
Ormindo Nayme (presidente da
ASEC Cetesb) , Pedro Machado
(presidente da AEAMESP), Luiz
Pladevall Gravina (presidente
da APECS e vice-presidente da
ABES) , Durval Quiezi (vice-presidente da CECRES), Estela Testa
(presidente do Sindesan) e João
Alberto Fávero (diretor social da
Associação Sabesp).

SOCIAL
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O evento teve início às 20h, com
um saboroso coquetel de entrada, seguido por um refinado jantar, com bebidas incluídas, tendo
como entrada uma “Salada Capri”,
seguida pelo 1º prato: “Tortelone
tricolori recheado com mussarela de búfula ao molho de queijos”; 2º prato: “Filet de salmão ao
molho de alcaparras com batata
corada” ; 3º prato: “Tornedor de
filet mignon ao molho roquefort,
acompanhado de arroz com ameixa e amêndoas e brócolis salteados” e pela sobremesa “sorvete
com brownie e calda de framboesa, servido em disco de suspiro”. O
serviço gastronômico foi concluído, na saída, com um impecável
café com petit fours e doces”.

Assim que foi aberta, a pista
de dança ficou constantemente
lotada, embalada pelo som da
Banda São Paulo Show, com repertório bem eclético e elogiado
pelos presentes.
Após o jantar, foi a vez do esperado sorteio de brindes captados
pela diretoria de Comunicação e
Marketing (liderada por Paulo
Ivan Morelli/PIM), conduzido
pelo presidente Olavo e pela diretora social, Viviana, que chamaram ao palco o presidente
do Conselho Deliberativo, Ivan
Borghi, e os demais diretores
presentes a festa: Maria Aparecida de Paula, Márcia Nunes e
Nizar Qbar.

Conheça os contemplados:

Jantar para 01 casal no Terraço
Itália patrocinado pela Darqs Seguros, representada por Alexandre Júnior e Alexandre Castro.
Ganhador:
Anderson Aparecido Barbosa

Uma TV DE LED 40” e uma Cefeiteira Nespresso, patrocinadas
pela Sicoob Cecres, representada
por Durval Quiezi.
Ganhadores:
Ivan Norberto Borgh e
Alexandre Marques.
Uma TV DE LED 48” e dois jantares para um casal no Terraço Itália, patrocinados pela MCI-Acqua
Consultoria, representada por Mariana Chaló e Rodolfo Soares.
Ganhadores:
Valdirene de Brito Barbosa,
Alex Orellana e
James Shiromoto.

Um Vale Viagem para um casal
em uma capital brasileira, patrocinado pela Bality Viagens.
Ganhador:
Luciano dos Santos Araujo
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APOIOS E
PARTICIPAÇÕES

AESabesp apoiou a Caminhada pela Conscientização sobre o Autismo

A AESabesp apoiou a Caminhada
pela Conscientização sobre o Autismo, realizada em 08 de abril, com
partida da sede da AESabesp/ Associação Sabesp, na 13 de Maio, percurso pela Av. Paulista e chegada ao
prédio da FIESP, com um recursos
para faixas, banners, balões e cataventos azuis e distribuição de bonés
da Porto Seguro. A ação também
teve apoio da Associação Sabesp e da

Sabesp, que distribuiu água, squezes
e gibis educativos.

Cher) e o Grupo de Apoio a Pais e
Familiares de Autistas (liderado por
Mariana Alckmin), reuniu cerca de
5.000 pessoas em torno dessa importante questão. De acordo com os organizadores, o principal motivo pela
alta concentração de participantes,
em pleno domingo, é que o número
de indivíduos com espectro autista
cresceu consideravelmente.
Como exemplo, integrantes atestam
que há cerca de 20 anos, a escala era
de 4 autistas para cada 10.000 pessoas. Hoje é de 1 para 68 pessoas
(dados da ONU). Há 20 ou 30 anos
era muito incomum alguém conhecer um autista. Hoje quase todas as
pessoas conhecem alguém que tenha
um caso de autismo em suas famílias.
Não se sabe as razões científicas para
o aumento dessa proporção, numa
ordem quase epidêmica, mas os fato-

Na ocasião, a AESabesp foi representada pela sua Diretora Social, eng.
Viviana Borges, que interagiu com
os presentes e declarou total apoio
pessoal à iniciativa.
Essa Caminhada, encampada por
instituições vinculadas à causa, como
a Inspirare (liderada por Simone Ali

res genéticos e fontes poluidoras são
os maiores indicativos.
Além do autismo, houve um crescente aumento em outras deficiências. Os índices nacionais apontam
que em cada grupo de 5 pessoas, ao
menos 1 porta uma deficiência intelectual ou física, moderada ou grave;
portanto falamos de 20% da população mundial.
Sensibilizada com a essa configuração,
a AESabesp cadastrou em sua Diretoria de Projetos Socioambientais, um
Projeto de Criação de um Núcleo de
Apoio à Pessoa com Deficiência (extensivo a Pais, Familiares, Cuidadores,
Amigos e Simpatizantes da Causa),
de autoria da jornalista Maria Lúcia
Andrade. O presidente da AESabesp,
Olavo Sachs, manifestou interesse de
o mesmo deva ser iniciado ainda nessa gestão 2016-2018.

AESabesp presente na EXPO MS, o evento que lotou a Sabesp ABV

De 24 a 26 de abril, foi realizada a
EXPO MS 2018, na Sabesp ABV. Com
o slogan “Integrando Conhecimento”, o evento, apoiado pela AESabesp,
apresentou palestras técnicas e uma
exposição que reuniu diversas áreas de
operação da Metropolitana Sul, além
de empresas fornecedoras de equipamentos e prestadoras de serviços.
Tanto nos auditórios e tenda de eventos, quanto nos corredores de expo-
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sição, o público foi
maciço e altamente interessado e participativo. Na liderança de sua
equipe organizacional,
destacou-se a atuação
gerente do Departamento de Engenharia
da Operação Sul e conselheiro da AESabesp,
Agostinho de Jesus
Gonçalves Geraldes,
bem como as participações do conselheiro
Abiatar Castro de Oliveira e o coordenador do Polo AESabesp Sul, Antonio Ramos Batagliotti.

Além de estar em quiosque e promover a divulgação do 29º Encontro Técnico - Fenasan 2018, Revista Saneas e
benefícios oferecidos pela entidade, a
AESabesp também fez parte da programação da EXPO MS, com as seguintes palestras:

Dia 24, das 15h00 às 16h30, no Auditório MA:

Palestra: “Porque reconhecer os Direitos da Natureza irá preservar a sobrevivência da espécie humana”.
Apresentação: Eng. Márcia Nunes (Diretora Socioambiental da AESabesp)
Dia 25, das 11h00, na Tenda de Eventos:
Mesa Debate: “Mudanças na Política
de Saneamento Básico - Lei Federal e
os impactos do setor”.
Apresentação: Olavo Alberto Prates
Sachs (Presidente da AESabesp), com
Francisca Adalgisa da Silva (Presidente
da APU) e Roberval Tavares de Souza
(Presidente da ABES).
Discussão dos impactos que mudanças no
saneamento podem causar à sociedade:
O debate do dia 25 lotou a Tenda de
Eventos da EXPO MS. O mesmo abordou a Mudança na Política de Saneamento Básico- Lei Federal e os Impactos
no Setor, com foco no impedimento de
que uma MP (Medida Provisória) do
atual governo provoque a paralisação da

atuação pública, pela universalização do
saneamento, permitindo que a iniciativa
privada assuma sua gestão.
Os debatedores foram o presidente da
AESabesp, Olavo Sachs; da APU, Francisca Adalgiza da Silva e da ABES, Roberval Tavares de Souza.
Além de causar uma grande mobilização na MS, o presidente da AESabesp,
Olavo Sachs, anunciou que levará essa
discussão para o 29º Encontro Técnico
AESabesp/ Fenasan 2018, o maior evento técnico-mercadológico da América
Latina, a ser realizado entre 18 a 20 de setembro, no Expo Center Norte, em parceria com a alemã IFAT, o maior evento
mundial do setor. Portanto, o Brasil terá
protagonismo mundial. E anunciou,
na oportunidade, que a IFAT trará um
apoio institucional à Fenasan de 2018 e
assinou com contrato de cooperação técnica com a AESabesp por 30 anos.
Também prestigiaram o debate e todo o
evento os diretores da AESabesp: Gilberto
Martins, Nizar Qbar e Viviana Borges, além
do gerente de Marketing, Paulo Oliveira.

AESABESP
ACONTECE
& IFAT
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AESabesp em grande destaque na IFAT 2018, em Munique - AL

Na Diretores e associados da AESabesp
estiveram no maior evento de soluções
ambientais do Planeta: a IFAT - Feira
Mundial de Gestão de Água, Esgoto,
Resíduos e Matérias-Primas (14 a 18 de
maio de 2018), que tornou-se parceira
da Fenasan 2018. Dessa forma, sua estrutura estará no Brasil entre 18 e 20 de
setembro, em nosso evento. Na ocasião,
foi assinado um termo de compromis-

so de verdadeira intenção de se estabelecer um contrato de cooperação
técnica por 30 anos com a AESabesp,
que terá sua validação no final de junho, após aprovação dos conselheiros/
vereadores da cidade de Munique, responsáveis pela Messe Munchen, promotora da IFAT, que recepcionou nossa delegação, conforme está registrado
nessas fotos.

Nossa diretora cultural, Maria Aparecida Silva de Paula,
também trocou idéias com
Auma Obama, irmã do ex-presidente dos EUA, Barack
Obama, que recebeu o prêmio “Liderança Ambiental”,
na abertura da IFAT 2018,
pelo seu trabalho à frente
da Fundação Sauti Kuu, que
atua em países como o Quênia, para se obter recursos locais confiáveis para condições estruturais
de vida, como a obtenção de água. Em seu contatos foram pontuados os
projetos brasileiros para o saneamento, como o Prêmio Jovem Profissional, participação na IFAT e captação de fomentos na parceria entre Brasil e
Alemanha. No dia 17 de maio, Maria Aparecida, que é gestora do Prêmio
“Jovem Profissional” também apresentou esse Projeto ao público do evento.
Simbolizando o laço entre o Brasil e Alemanha, o presidente da AESabesp, Olavo Sachs, foi presenteado com a “Camisa 9”, em alusão ao craque brasileiro Giovane, grande ídolo da torcida do Bayern de Munique.
Durante os seis anos em que jogou pelo clube, de 1997 a 2003, venceu
quatro vezes o Campeonato Alemão e foi artilheiro da competição na
temporada 2003-2004. De
volta ao Brasil, Giovane continua como embaixador do
Bayern e está regularmente
em Munique. No ano passado, recebeu o Prêmio Personalidade de 2017. A honraria
foi concedida por sua atuação
em projetos sociais para jovens carentes em Londrina
(PR), sua cidade natal.

Os números superlativos e propostas ambientais da IFAT
Reconhecida como a principal Feira
Mundial de Gestão de Água, Esgoto, Resíduos e Matérias-Primas, a IFAT tradicionalmente conta com mais de 3.000 expositores vindos de países de todo o mundo,
em uma área de mais de 230.000 metros
quadrados. Nossa delegação apresentará
um balanço dos números alcançados nes-

sa edição de 2018, bem como as prospecções alcançadas para a Fenasan, durante
sua permanência no evento.
A abertura oficial da IFAT 2018 contou
com a ministra do Meio Ambiente da
Alemanha, Svenja Schulze, que também participou de um painel de discussão intitulado: “Repensar - reduzir - re-

ciclar plástico: soluções inovadoras para
proteger nossos rios e oceanos”, liderado
por Stefan Rummel, diretor administrativo da Messe München. A indústria de
reciclagem na Alemanha tem um faturamento de 70 bilhões de euros por ano,
que otimiza da economia do País. No
âmbito de recursos hídricos, as inovações tecnológicas e a preocupação com
a destinação de recursos para todos os
povos, rumo à universalização foram as
principais vertentes.

ABRIL A JUNHO 2018
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FENASAN

Encontro Técnico AESabesp Fenasan 2018
Será em São Paulo o maior evento
em saneamento da América Latina

Será na cidade de São Paulo-SP,
a realização do maior evento
técnico-mercadológico em saneamento ambiental, promovido, há 29 anos consecutivos,
pela Associação dos Engenheiros da Sabesp - AESabesp.
Trata-se do 29º Encontro
Técnico AESabesp / Fenasan
2018, que acontecerá nos dias
18, 19 e 20 de setembro de
2018, no Pavilhão Branco do
Expo Center Norte.
A visitação na Fenasan será gratuita e aberta ao público maior
de 16 anos. Estima-se a presença de mais de 20.000 visitantes
vindos de todos os países, dada a grande presença de expositores internacionais. O credenciamento antecipado para a Feira por ser feito por este link: https://www.fenasan.com.br/credenciamento.

Registro dos profissionais da Sabesp, presentes na Fenasan na edição de 2017

Recorde da AESabesp em
inscrições de trabalhos técnicos
No dia 30 de maio, foi encerrada a prorrogação do
prazo para envio de trabalhos técnicos para o Encontro Técnico AESabesp, a ser
promovido entre 18 e 20 de
setembro, junto com a Fenasan 2018.
Neste ano a AESabesp bateu recorde nas inscrições.
Foram enviados para a
submissão da comissão
técnica avaliadora trabalhos técnicos191 trabalhos para apresentação oral ; 95 para modalidade pôster
(inovação da AESabesp inciada em 2017) e 59 trabalhos para a premiação “Jovens Profissionais”, totalizando 286 inscritos.
A Diretoria Cultural, responsável pela coordenação do Encontro Técnico, sob a
liderança de Maria Aparecida Silva de Paula, informa que a quantidade foi bem
maior do que em Encontros Técnicos anteriores. “A mobilização dos técnicos
da Sabesp foi intensa. “Assim que a nossa diretoria de marketing acelerou uma
campanha nas mídias sociais, que em 11 de maio se extinguiria o prazo, já recebemos, na mesma semana, um expressivo número de trabalhos, que daria até
para lotar uma programação só com inscritos da empresa. Contudo, consideramos atender a inúmeros pedidos de prorrogação, tanto por parte de sabespianos
quanto de profissionais de outras empresas e estados, quando concedemos uma
nova data até 30 de maio. Essa extensão permitiu o recebimento de uma grande
demanda de trabalhos, que com certeza só enriquecerá o nosso Congresso, pois
todos parecem muito bem elaborados”, avaliou a diretora.
Em breve será formada a grade de programação do Encontro Técnico, com as
mesas AESABESP
redondas| EDIÇÃO
e os trabalhos
aprovados.
JORNAL
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Faça sua inscrição no Encontro Técnico,
o maior networking do setor
Sob o tema central: “É chegada a hora de alavancar o saneamento ambiental no
Brasil”, o 29º Encontro Técnico AESabesp - Fenasan 2018 irá guiar os debates
acerca dos desafios e oportunidades para o futuro do saneamento nacional e
global. Faça a sua inscrição no Congresso, pelo link: https://www.fenasan.com.
br/inscricao.
Considerada a maior plataforma de networking do setor, o Encontro Técnico
AESabesp reunirá os principais nomes do saneamento e setores correlatos, das
esferas pública, privada e acadêmica, para discussões integradas ao seguinte
temário:
• Desenvolvimento tecnológico e inovação
• Educação ambiental
• Eficiência energética
• Gestão empresarial e empreendimentos
• Legislação e regulação
• Manutenção eletromecânica
• Meio ambiente
• Mudanças climáticas
• Produtos, materiais e serviços
• Recursos hídricos
• Redução de perdas de água
• Resíduos sólidos e reciclagem
• Saúde pública
• Sistemas de abastecimento de água / tratamento de águas superficiais e subterrâneas
• Sistemas de coleta de esgoto / tratamento de esgotos e efluentes
• Softwares e automação de sistemas.

O local: Expo Center Norte
Expo Center Norte é um centro de convenções localizado no distrito de Vila
Guilherme, na região norte da cidade de São Paulo, próximo ao Shopping Center
Norte. O centro de convenções tem 5 pavilhões para eventos.
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055000 - Telefone: (11) 2089-8500.
Estacionamento: 3.400 vagas exclusivas + 12 mil vagas da Cidade Center Norte.
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.

Campeonato Interno de Operadores
será completo na Fenasan 2018
Nesse 29° Encontro Técnico - Fenasan 2018 será realizado mais uma edição do
Campeonato de Operadores da Sabesp, um tradicional evento que ocorre dentro
da área do maior evento tecnico da América Latina. Mas só que dessa vez, será
completo e aberto à participação de todas as unidades Metropolitanas e Regionais.
Com o objetivo final de aprimoramento técnico, melhoria do desempenho operacional e troca de experiências entre as equipes, o campeonato será realizado
em uma arena de provas montada especialmente para a competição, para performances em equipes e individuais, dependendo da prova em disputa.
Os participantes terão que executar as tarefas indicadas no menor tempo possível,
obedecendo às regras que serão entregues antes da competição, sendo que haverá
debate e discussão das mesmas, próximo ao início das provas, para sanar dúvidas
e tornar a disputa mais nivelada. As provas terão avaliação por menor tempo de
execução, considerando as possíveis penalidades descritas nos regulamentos de
cada uma, que será distribuída a todos participantes.
Poderão participar os profissionais da Sabesp que exerçam funções técnico-operacionais. O conhecimento aplicado no dia a dia será colocado à prova e a disputa espera encontrar serviços de alto nível. Elas acontecerão nas seguintes modalidades:
• Automação;
• Instalação e regulagem de válvula redutora de pressão;
• Leitura e Entrega de Fatura
(TACE);
• Montagem de Padrão e Ramal
de Ligação de Água.
Todas as provas serão avaliadas
por jurados selecionados e haverá
premiação com troféus para os três
primeiros colocados em cada uma.

