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AESabesp encerrou 2018 com
animada Festa de Confraternização

O evento ficou repleto de associados, parceiros e colaboradores, em clima de total alegria.
E ainda teve premiações, sorteios de brindes e das concorridas bolsas de estudo. Páginas 4 a 6
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Em 2018, os homenageados
foram os engenheiros: Kamel
Zahed Filho e Magali Scarpelini
de Menezes, em uma cerimônia
de pura emoção.
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A eng. Mônica Freitas é a
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EDITORIAL
Prezados associados, conselheiros, diretores
e coordenadores, amigos e parceiros da AESabesp.
Com esta edição da Jornal AESabesp, que traz os principais acontecimentos
do último bimestre de 2018, concluímos a nossa gestão 2016 – 2018, de forma
extremamente gratificante, por fazermos parte de uma trajetória de aprendizado e
conquistas que, certamente, será continuada pela gestão 2019-2021, sob a liderança
da eng. Viviana Marli Aquino Borges.
Esse Jornal traz momentos memoráveis, como a consolidação do nosso Planejamento
Estratégico e o nosso animado Festival Esportivo, realizado, em novembro, com
disputas de boliche e depois de futebol, truco e dominó, no Complexo da Associação
Sabesp no Mirante de Santana, onde nossos craques mostraram seus talentos, em
acirradas competições, e se divertiram com os seus familiares.
Já o mês de dezembro foi iniciado em grande estilo, com a emblemática homenagem da AESabesp aos profissionais
do ano, destacando os engs. Kamel Zahed Filho e Magali Scarpelini. E na sequência, o Polo AESabesp de Franca
também fêz sua homenagem à profissional eleita na Unidade da Sabesp/ RG, eng. Mônica Freitas.
E fechando 2018 com chave de ouro, no dia 18 de dezembro, a AESabesp promoveu a sua grande Festa de
Confraternização do Ano, com sorteio de bolsas de estudo, de brindes, música, dança e um belo serviço de coquetel
e jantar, na qual se via estampada a alegria dos participantes e a esperança de mais um período de realizações.
Nosso muito obrigado a todos por compartilhar as realizações dessa Gestão; nossas felicitações à gestão que
se inicia e nossos votos de comprometimento para que a AESabesp seja, cada vez mais, uma referência de
qualidade e excelência. Boa leitura a todos!

Eng. Olavo Alberto Prates Sachs | Presidente da AESabesp | Gestão 2016-2018

Gestão 2016 - 2018 concluiu o seu
Planejamento Estratégico

CANAL ABERTO

No sábado, 20 de outubro, a gestão AESabesp 2016 – 2018
concluiu o seu Planejamento Estratégico, iniciado em 27 de
fevereiro de 2016, coordenado pela diretora cultural, Maria
Aparecida Silva de Paula, com o apoio e direcionamento da
Global Consult, liderada pelos consultores Fátima Duarte e
Rubens Bachiega.
Na ocasião, diretores, coordenadores, conselheiros, funcionários
e colaboradores diretos foram recebidos com uma café da manhã
no Braston Hotel, em São Paulo - SP. No decorrer das atividades, os presentes constataram que, com base na ferramenta BSC - Balanced Scorecard, pela qual se define metas e estratégias, para medição do desempenho empresarial.
No início dos trabalhos presidente da
AESabesp, Olavo Alberto Sachs Prates,
agradeceu o empenho de toda a equipe,
destacando que a participação planejada e cumprida foi a melhor forma de
envolvimento de toda a Gestão, para se
atingir bons resultados.
Na sequencia, a diretora cultural Maria Aparecida de Paula convidou a todos a fazerem uma retrospectiva do
período e citarem os pontos que julgaram mais importante. As parcerias com a ABES, em 2017, e com a Messe
München/IFAT, em 2018, assim como o aumento de apoio da própria Sabesp às ações da AESabesp e o vasto
crescimento da agenda de cursos da entidade e os prestigiados eventos da entidade ganharam bastante evidência.
Por consenso, o que ficou como uma lição a ser seguida é a importância de se estar atento a um novo mundo, pleno
de inovações e novos comportamentos, que exigem um atendimento singular das necessidades do tempo presente,
preservando a experiência passado, bem como a revisitação constante da aplicabilidade das metodologias. No encerramento das atividades, os dirigente da Global Consult, certificaram que a AESabesp cumpriu os seus objetivos
de forma exemplar, de forma séria, competente em uma gestão de alto nível e ainda com um lado alegre e festivo, o
que ajuda sobremaneira a alcançar bons resultados, o que foi muito comemorado.

A AESabesp esteve na Rio Water Week 2018
Uma delegação da AESabesp atuou na Rio Water Week 2018, evento promovido pela ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental,
de 22 a 28 de novembro, no
Riocentro, Rio de Janeiro - RJ.
Na oportunidade, houve uma
grande divulgação do 30º
Encontro Técnico/ Fenasan
2019, principalmente em nosso estande.
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Homenagem aos Profissionais
do Ano de 2018
Fotos: Estúdio Estevão Buzato

Em 04 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 2018. São eles os
engenheiros: Kamel Zahed Filho
e Magali Scarpelini de Menezes.
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 2018. Discorreu sobre o histórico dessa cerimônia que foi iniciada
em 1987 e hoje se constitui numa
das mais gratificantes tradições da
AESabesp, posto que são os próprios colegas que elegem aqueles
que mais se destacaram no período
dentro do setor de saneamento e da
própria entidade. E após cumprimentar os homenageado, felicitou
a nova gestão AESabesp 2019-2021,
sob a futura presidência da eng. Viviana Borges, nossa atual diretora
social, “responsável pela grandeza
deste evento de hoje, e que, certamente, empregará toda a sua maestria em mais uma etapa de realizações da nossa honrada entidade”.
Homenagem à Eng. Magali

A eng. Mariza Guimarães Prota leu
o currículo da primeira homenageada da noite, Magali Scarpelini de
Menezes, enquanto era mostrado
um vídeo de sua vida profissional
(com destaque para sua a sua atu-

ação na Divisão de Gestão Ambiental da Sabesp, implantação do
Programa de Minimização e Destinação Responsável de Resíduos do
Complexo Administrativo da Ponte Pequena, atividade que alcançou
grande repercurssão na imprensa)
e também com imagens de família, sob a trilha sonora da música
“Trem Bala”, de Ana Vilela.
O amigo, eng. Luis Américo Magri,
e o seu marido, eng. Pérsio Faulim
de Menezes (presidente da Associação Sabesp), fizeram as respectivas entregas do certificado de Destaque Profissional 2018 e do Troféu
AESabesp.
Em seu pronunciamento como homenageada, a eng. Magali expressou
a alegria por ter sido escolhida para
essa premiação e a emoção desse
momento único. Agradeceu a Deus,
à família, aos amigos, aos colegas
de carreira, à engenharia, ao saneamento, à Sabesp e à AESabesp.
Discorreu sobre essas bases que
lhe permitiram buscar suas referências, como engenheira e cidadã.
Também destacou sua apreensão
quanto ao futuro do saneamento
no Brasil, com vistas à universalização, para se garantir a saúde e
qualidade de vida da população.E
finalizou com uma citação de Albert Einstein:
“Não basta ensinar ao homem uma
especialidade, porque se tornará
assim uma máquina utilizável, mas
não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento,
senso prático daquilo que vale a
pena ser empreendido, daquilo que
é belo, do que é moralmente correto. A não ser assim, ele se assemelhará, com seus conhecimentos
profissionais, mais a um cão ensinado do que a uma criatura harmoniosamente desenvolvida. Deve
aprender a compreender as motivações dos homens, suas quimeras
e suas angústias para determinar
com exatidão seu lugar em relação
a seus próximos e à comunidade.”

Homenagem ao eng. Kamel

O eng. Choji Ohara leu o currículo do homenageado da noite, eng.
Kamel Zahed Filho, enquanto era
mostrado um vídeo de sua vida
pessoal e profissional (com destaque para sua a sua atuação no universo acadêmico, bem como no desenvolvimento de estudos estudos
hidrológicos, participação no Plano Diretor da Bacia do Alto Tietê
– Secretaria dos Recursos Hídricos
do estado de São Paulo, bem como
nos Planos Diretores de Abastecimento de Água da RMSP – Sabesp,
que o tornam como uma das maiores referências técnicas do setor de
saneamento), sob a trilha sonora da
música “Let It Be”, dos Beatles.
Sua amiga e gerente, eng. Viviana Borges, e o seu amigo e diretor Metropolitano da Sabesp, eng.
Paulo Massato, fizeram as respectivas entregas do certificado de
Destaque Profissional 2018 e do
Troféu AESabesp.
Em seu pronunciamento como homenageado, o eng. Kamel agradeceu
a presença de todos, afirmando que
nunca havia imaginado que estaria
nesse momento algum dia em sua
vida. Evidenciou que não considerava esse prêmio como seu, mas sim
de todos aqueles que aprenderam
com ele e o ensinaram ao longo se
sua trajetória profissional na Sabesp, permeada por sua constante
vontade e aprender e compartilhar.
Em conclusão, agradeceu sua equipe, gerentes e diretores, além de

ícones do saneamento e do universo acadêmico, como Nélson Nucci, Victor Oscar Seixas Queiroz,
Edmundo Koelle; Kokei Uehara,
Rubem Porto, entre outros, além
de sua esposa Maria Angela e seu
filho, Lucas, finalizando: “quero
declarar que, sinto-me no papel de
dar um exemplo a todos os mais
jovens, de que é possível ser honrado e respeitado, sendo apenas uma
pessoa comum. Não deixem a vaidade amolecer seus corações, pois
ela enrijece seus cérebros.
O prestígio dessa cerimônia
para o setor

Esse evento contou com presença
maciça de profissionais da Sabesp,
familiares e amigos dos homenageados, além de diretores e conselheiros da AESabesp.
Ainda se destacaram, nessa homenagem, as presenças dos diretores
da Sabesp, Paulo Massato e Edson
Airoldi, do presidente da ABES São
Paulo, Márcio Oliveira, do presidente da APECS, Luiz Roberto Gravina
Pladeval; do presidente da Associação Sabesp, Pérsio Faulim de Menezes; do presidente da AAPS, José
Luiz de Melo Pereira; da presidente
da APU, Francisca Adalgiza da Silva, do diretor da CECRES, José Augusto Darcie, entre demais expoentes do setor de saneamento.
Após a cerimônia, todos foram convidados a participarem de um coquetel oferecido no local.
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AESabesp brinda 2018 com animada Festa de Confraternização
Fotos: Estúdio Estevão Buzato

No dia 18 de dezembro, a gestão AESabesp 2016-2018 comemorou o encerramento de mais
um grande ano de trabalho, com
uma animada Festa de Confraternização realizada no Círculo
Militar de São Paulo, que ficou
repleto de associados, parceiros
e colaboradores, em clima de total alegria.
Com o fundo musical do DJ
Tarcio Ferreira com o suporte
de uma dupla de personal dancing, do Grupo South Eventos,
os presentes caíram na pista
do começo ao fim da noite.
Nas mesas o bom astral também era evidente.
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O evento, realizado pela diretoria social, conduzida por Viviana Borges, com a assistência
da competente equipe de funcionários das AESabesp, foi iniciado com coquetel e bebidas,
a partir de 18h00 e às 20h00
foi servido um saboroso jantar
de Natal, com saladas, massas,
tender, farofa, completado com
bolo e sorvete de sobremesa.
Com esse começo bem ao gosto
dos participantes, o restante da
noite só foi de comemoração,
incluindo sorteio de brindes,
premiação da Campanha Indicação Premiada e sorteio de
Bolsas de Estudos.

CONFRATERNIZAÇÃO
ACONTECE
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O esperado sorteio de Brindes
na Confraternização de 2018
Por volta de 21h00, o presidente da AESabesp, Olavo Sachs,
junto à diretora social e futura
presidente da AESabesp, Viviana Borges, subiram ao palco,
com a afirmação que todos esperavam: “Vamos ao que interessa!”, anunciando o tradicional sorteio de brindes, captados
pela diretoria de Comunicação
e Marketing, com as empresas

patrocinadoras desse evento:
Agenda 4 Marketing, Darq’s Seguros, Neopix DMI, Textoscom
e Trunpho Contabilidade.
Acompanhando cada brinde,
todos os sorteados também
ganharam um vidro de azeite
extra-virgem, italiano, de produção exclusiva da Pieralisi,
iguaria oferecida por este tradicional expositor da Fenasan.
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Veja quem foram os contemplados da noite:

Luciano Lopes e Gladys Januario, sorteados por Walter Orsatti, com 01 Mixer Multifuncional e uma Cafeteira Oxter, brindes oferecidos pela empresa
Textoscom, representada por sua diretora e ass. de imprensa da AESabesp,
Maria Lúcia Andrade.
Sulamita Franca (sorteada pelo diretor Antonio Carlos Gianotti), com
uma Cesta de Natal, oferecida pela
empresa Trunpho Contabilidade.

Eliana Kitahara (presidente da
AESabesp na Gestão 2003-2006)
, com uma Cesta de Natal, oferecida pela empresa Agenda 4
Marketing, representada pelo seu
diretor e gerente de Marketing da AESabesp, Paulo Oliveira.

Ernesto Gonzales (associado que também representou o Sindicato dos
Engenheiros do Estado de São Paulo) e Valdirene de Brito, ambos sorteados pela diretora Márcia Nunes, com uma Máquina de Café Dolce Gusto
para cada um, oferecidas pela empresa Neopix DMI.

João Alberto Fávero (associado que também é diretor social da Associação Sabesp) e Carlos Pleu - ambos sorteados pelo presidente do Conselho Deliberativo, Ivan Borghi - com uma Mochila executiva com rodinhas e Kit Churrasco, cada um, brindes oferecidos pela empresa DARQS
Seguros, representada pelo seu diretor, Alexandre Castro.
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Premiação da Campanha
“Indicação Premiada”
Jamil Wagner de Amorim, da RMSP Oeste,
foi o grande vencedor
da Campanha “Indicação Premiada”, promovida pela diretoria
de Comunicação e
Marketing. Ele indicou sete novo sócios
e, com isso, foi o ganhador de uma TV
SMART 43 POLEGADAS. Na foto, durante a Festa de Confraternização,
Jamil está ladeado pelo gerente de marketing, Paulo Oliveira, e pelo presidente, Olavo Prates Sachs, ocasião em que recebeu seu prêmio.
Em tempo:
Os associados que indicaram de 02 a 04 novos sócios ganharam um kit
churrasco. São eles: Abiatar Castro de Oliveira (RMSP/Sul) - 4 sócios;
Eduardo Bronzatti Morelli (RMSP Norte) - 3 sócios; Jiro Hiroi (Vale do
Ribeira) - 2 sócios; Fagner Sampaio De Sousa (Costa Carvalho) - 2 sócios;
Francisco José Pugliese Ribeiro (Costa Carvalho) - 2 sócios.
Os associados que indicaram 01 novo sócio ganharam uma bolsa térmica10 litros. São eles: Rodrigo Pereira Mendonça (Costa Carvalho); Claudia
Caroline Buffa (RMSP Oeste); Diogo Pereira Tavares Oliveira (Externo);
Flavio Henrique Javares Lemos (Grupo Suez - Jurídico Externo); Antonio
Wilson da S. Ramires (Grupo Suez - Jurídico Externo); Francismeire A.S.
Costa (RMSP/Sul); Douglas Neto (RMSP Oeste); Mariza Guimarães Prota
(Costa Carvalho); Eduardo Alves Pereira (RMSP Leste); Lupe M.B. Balderrama (Ponte Pequena); Helieder Rosa Zanelli (Franca); Rubens Francisco dos Santos (Ponte Pequena).
Os prêmios podem ser retirados na sede da AESabesp.

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 estudo, 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 (na foto,
com o coordenador do Fundo Editorial e futuro diretor técnico da AESabesp, Luciomar Werneck) saudou a todos e enfatizou a preocupação
da AESabesp em incentivar os seus associados com bons subsídios às
bolsas de estudos, contemplando, em
2018, com o sorteio de cinco bolsistas
oficiais e cinco suplentes.
Os cinco sorteados oficiais foram: Luciano Carlos Lopes, Tarcísio Luís Nagatani, Artur Emilio Savioli, Fernando
Yogi e Marcia Camillo da Cruz. Já os
cinco suplentes foram: Alex Amaro de
Oliveira, José Gilberto Armaroli, Alex
Orellana, Francismeire Ana dos Santos
Costa e Patricia Barbosa Taliberti.

Polo AESabesp Franca
homenageou Mônica Freitas,
como “Profissional do Ano”

PROFISSIONAL ACONTECE
DO ANO
E XXX FESTIVAL
ESPORTIVO AESABESP
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Aprovação geral no XXX Festival
Esportivo AESabesp

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 13ª edição da entrega do seu tradicional “Troféu
Eng. Armando Fonzari Pera”, falecido em 2007 e um dos respeitados profissionais do setor.
Em 2018, a homenageada escolhida entre seus amigos profissionais da RG foi
a Eng. Mônica Batista Cardoso de Freitas, que iniciou sua carreira na Sabesp
em 1986, e atua como engenheira de apoio na Gerência Distrital de Franca e é
a primeira mulher a receber essa honraria, ressaltando a importância da força
feminina na engenharia nacional.
Essa homenagem foi concebida e destinada para premiar e reconhecer os
profissionais que trabalham na Sabesp e que se destacaram pelo trabalho ao
longo dos anos, em prol do saneamento básico, meio ambiente e o bem estar
das pessoas nas cidades que compõem a Regional Pardo e Grande.
A cerimônia contou com a presença de funcionários da Sabesp, familiares e
amigos da eng. Mônica, em especial o presidente da AESabesp , eng. Olavo
Alberto Prates Sachs, que foi o seu padrinho de casamento com o também
engenheiro e sabespiano, Luiz Hamilton Bruxelas de Freitas.
Ainda levaram o seu prestígio a essa solenidade, o superintendente da Sabesp/Unidade de Negócios Pardo e Grande, Gilson Santos de Mendonça; o
gerente Distrital de Franca de Franca, Rui Engracia Garcia Caluz; os ex-diretores da Companhia e ex-presidentes da AESabesp , José Everaldo Vanzo
e João Baptista Comparini; além do diretor, do coordenador e dos conselheiros da AESabesp: Antonio Carlos Gianotti, Walter Antonio Orsatti, Gilberto
Margarido Bonifácio e Helieder Rosa Zanelli.

Realizado pela diretoria de esportes da AESabesp, liderada por Zito José Cardoso, o consagrado Festival Esportivo AESabesp chegou a sua 30ª edição em
2018, com alto índice de aprovação e elogios dos associados atletas e torcedores, que compareceram em sua final, em 10 de novembro, no Complexo
Esportivo da Associação Sabesp do Mirante de Santana.
O certame contou com a participação das equipes dos seguintes Polos AESabesp: Norte, Costa Carvalho/Centro 1, Costa Carvalho/Centro 2, Sul e Oeste.
No local, também foram disputadas partidas de Dominó e Truco. A equipe
da casa, Polo AESabesp Norte, se sagrou a grande campeã de 2018, deixando
para a equipe do Polo AESabesp Costa Carvalho o título de vice-campeã.

Em reconhecimento à parceria da AESabesp com o Polo Franca, na Gestão
2016 à 2018, ainda foi entregue, na ocasião, um presente ao presidente da AESabesp , Olavo Sachs, pelas mãos do conselheiro, Helieder Rosa Zanelli.
Após a cerimônia de homenagem, foi servido um elogiado coquetel e jantar, assinado pelo Buffet Spazio, embalado pelo bom fundo musical da Banda Nozes.
OUTUBRO A DEZEMBRO 2018
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Classificação do
Torneio Futebol:
Categoria Principal do Festival

Na sexta-feira dia 09, aconteceram as partidas de boliche, com um grande
número de participantes. E na abertura do Futebol, no sábado dia 10, foi
realizado um jogo entre os veteranos, uma mescla de jogadores de todos os
Polos e, na sequência, foi dado início a competição.
Os que estavam presentes ainda puderam confraternizar com um saboroso
churrasco, preparado pelo Buffet Dó, Ré, Mi; curtir um rock’n roll com a
banda Non Stop Rock, além de poderem tirar fotos e se divertirem com os
mascotes da AESabesp, Engenhoso e Engenhosa

Campeão: Polo AESabesp Norte /Vice-Campeão: Polo AESabesp Costa
Carvalho.

DOMINÓ:
Dupla vencedora: Maria Salete
Dulcinoti Prado e Adriana Balduino da Silva – Polo AESabesp Norte

TRUCO:
Equipe campeão: Luciano Santos
Araujo e Jose Noel dos Santos –
Polo AESabesp Norte
Equipe vice-campeã: Sergio Marques Pereira e Gabriel Ignatti Marques Pereira – Polo AESabesp Leste
O evento ainda contou com a presença de diversos membros da Gestão 20162018 da AESabesp, entre eles, os diretores: Zito José Cardoso (Esportes),
Paulo Ivan Morelli Franceschi – Pim (Comunicação e Marketing), Evandro
Nunes Oliveira (Financeiro), Nizar Qbar (Administrativo), Maria Aparecida
Silva de Paula (Cultural), Gilberto Alves Martins (Técnico); o presidente do
Conselho Deliberativo, Ivan Norberto Borghi, e os membros: Choji Ohara,
Nélson César Menetti, Eduardo Bronzatti Morelli e Gilberto Margarido Bonifácio, além do coordenador do Conselho Editorial e Fundo Editorial, Luciomar Santos Werneck, e do Presidente da Comissão Organizadora do 29°
Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2018,
Walter Antonio Orsatti.

BOLICHE FEMININO:
1 - Valdirene de Brito Barbosa –
Polo AESabesp Costa Carvalho
2 - Cleia Maria da Silva Menetti –
Polo AESabesp Leste
3 - Michele Santos de Oliveira –
Polo AESabesp Leste

BOLICHE MASCULINO:
1 - Sergio Marques Pereira –
Polo AESabesp Leste
2 - Luciomar Santos Werneck –
Polo AESabesp Leste
3 - Eduardo Bronzatti Morelli Polo AESabesp Norte
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