JORNAL

AESABESP

Ano 32 nº 175 | Janeiro a Fevereiro de 2019

CERIMÔNIA DE POSSE DA GESTÃO AESABESP 2019-2021

Com o Auditório do CRQ lotado, foram empossados os titulares das diretorias executiva e adjunta e dos conselhos
fiscal e deliberativo, sob a presidência da Eng. Viviana Marli Nogueira de Aquino Borges. Páginas 4, 5 e 6
REPÚDIO À MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 868

A Associação dos Engenheiros da
Sabesp vem a público manifestar
repúdio à Medida Provisória
nº 868, que pode dificultar os
serviços de saneamento em
municípios mais pobres. Pág. 3

VEM AÍ O INTERPOLOS 2019
EM SERRA NEGRA

Essa edição acontecerá nos dias 05,
06 e 07 de abril de 2019. É um dos
maiores eventos socioesportivos da
AESabesp, com duração de três dias,
reunindo atletas, familiares
e torcidas. Pág. 7

30º ENCONTRO TÉCNICO
AESABESP/ FENASAN 2019

Participe dessa edição histórica
dos 30 Anos do maior evento do
setor na América Latina! Inscreva seus
trabalhos técnicos até o dia 12 de maio.
Os procedimentos serão online pelo
site www.fenasan.com.br. Pág. 8
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EDITORIAL
Prezados associados (as) e parceiros (as) da AESabesp,
Nesta edição, destacamos a apresentação da Gestão 2019-2021, que tomou
posse oficialmente em 17 de janeiro, numa cerimônia muito prestigiada
por um expressivo número de amigos e por grandes personalidades do
setor, dentre as quais destacamos o presidente da Sabesp, Benedito Braga, a
quem centralizamos nossos cumprimentos a todos os presentes.
Em âmbito regional, também apresentamos as coordenadorias de Polos,
responsáveis pela extensão da AESabesp em todo o estado de São Paulo.
E é também através do competente trabalho desses coordenadores,
sob a liderança das Diretorias de Polos e de Esportes, é que brevemente
realizaremos o XV Interpolos, cujas informações estão disponibilizadas.
Importantes apresentações também mereceram destaques, como as visitas aos diretores da Sabesp,
Adriano Stringhini (Gestão Corporativa), Paulo Massato (Metropolitano) e Ricardo Borsari
(Sistemas Regionais), que receberam a AESabesp para a apresentação da entidade e a prospecção
de seu maior evento que completa 30 anos em 2019: o 30º Encontro Técnico-Fenasan.
Esse início do 1º semestre de 2019 tem sido fundamental para a nossa gestão conceber todo um
planejamento de ações a serem estabelecidas nos próximos três anos. E já começamos com uma
consciência de participação na esfera pública, nos posicionando na luta pela Universalização do
saneamento, com sérios questionamentos à Medida Provisória nº 868, que dificulta esse acesso.
Contamos com o seu apoio nessa empreitada.
Um grande abraço e boa leitura!
Eng. Viviana Borges | Presidente da AESabesp | Gestão 2019-2021

Você recebeu a Agenda 2019
e Livro AESabesp 30 Anos?

CANAL ABERTO

A Diretoria Cultural, liderada por Olavo Sachs, informa que
no final de 2018, todos os associados foram contemplados
em seus endereços com a Agenda AESabesp/2019 e o Livro
AESabesp 30 Anos.
Mas se algum associado não recebeu esses brindes, o mesmo deve pedir à secretaria da AESabesp para atualizar o
seu cadastro e, assim, retirar os seus exemplares. Também
é possível buscar orientação com o coordenador de Polo
de sua área.
A agenda personalizada AESabesp, patrocinada pela organizadora da Fenasan, MCI, traz logo na primeira página a exibição
de 30 anos do maior evento da América Latina.
Já o livro AESabesp 30 Anos - Três décadas de história e grande legado! Uma homenagem da AESabesp para seus
profissionais traz um rico acervo de imagens e textos sobre a trajetória de sua Associação. No site da AESabesp, também está disponibilizada sua versão online.

AESabesp levará associados ao show de Paul McCartney
O eterno Beatle, Paul McCartney, confirmou sua volta ao
Brasil, em 27 de março, com a turnê The Freshen Up. Assim que o show foi anunciado, os ingressos se esgotaram em
poucas horas, mas a AESabesp, por meio de sua Diretoria
de Comunicação e Marketing , liderada por Agostinho Geraldes, conseguiu fazer reservas de 4 pares de ingressos, para
serem sorteados entre os seus associados.
Os felizes contemplados foram Fabrício Rodrigo Tasso, Marco
Seidenberg, Sidnei Kanashiro e Raymundo Conrado Veiga Filho.. O esperado show acontecerá no dia 27 de março de 2019, às
20:30 horas, no Allianz Parque, situado à Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo – SP.
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AEsabesp em visita à diretoria de Gestão
Corporativa da Sabesp

Em 31 de janeiro, a presidente da
AESabesp, Viviana Borges, e os diretores Olavo Sachs (Cultural) e Agostinho Geraldes (Comunicação e
Marketing) estiveram, com o diretor
de Gestão Corporativa da Sabesp,

Adriano Stringhini, para apresentação da AESabesp e prospecção do
Encontro Técnico/ Fenasan 2019.
De acordo com os nossos diretores,
“a visita teve um clima amigável e
descontraído, com muita receptividade pelo diretor Adriano, que
discorreu um pouco sobre sua carreira e a importância da AESabesp
no papel de ser uma forte associação
representativa tanto para a Sabesp
quanto para o seu corpo técnico”.
Na ocasião, as lideranças da AESabesp puderam reforçar o seu papel,
apresentar seus produtos âncoras,
tais como o Encontro Técnico e a
Feira Nacional de Saneamento - Fe-

AESabesp também fêz apresentação
à Diretoria Metropolitana da Sabesp

Em 14 de fevereiro, a presidente da AESabesp, Viviana Borges, e o diretor cultural, Olavo Sachs, também estiveram
com o diretor Metropolitano da Sabesp,
Paulo Massato Yoshimoto, para apresentação da AESabesp e prospecção do
Encontro Técnico/Fenasan 2019.
Na oportunidade, as lideranças da AESabesp puderam reforçar as ações da entidade, bem como apresentar sua maior
realização: os Encontros Técnicos e a
Feira Nacional de Saneamento - Fenasan, e ainda os demais eventos culturais,
sociais e esportivos, além do atendimento aos associados, com incentivo a bolsa
de estudos e investimentos em cursos de
cunho técnico.

Durante a reunião, foi conversado sobre os rumos da AESabesp,
na gestão 2019-2021, a importância
de se ter um bom planejamento estratégico e o objetivo de se criar um
projeto técnico cultural para o setor
de saneamento.
Nesse encontro, também foi solicitado
um apoio da Diretoria Metropolitana
para a participação dos funcionários
da Sabesp no Torneio Interpolos, de 5 a
7 de abril em Serra Negra, e no 30º Encontro Técnico/ Fenasan 2019, de 17 a
19 de setembro, em São Paulo-SP.
Com boas perspectivas para a edição de 30 anos do maior evento técnico-mercadológico em saneamento na América Latina, o
diretor Olavo, que também é presidente
da Comissão Organizadora do 30º Encontro Técnico/ Fenasan 2019, afirmou
que nessa reunião também foi abordada a ampliação do Campeonato de
Operadores, que reúne profissionais de
toda a Sabesp.

nasan, os Bailes de Jantar Dançante e
de Aniversário, os Torneios Interpólos, além do atendimento aos associados, com cursos de cunho técnico.
Ainda foi abordado com a Diretoria

de Gestão Corporativa o esperado
apoio da Sabesp à edição especial do
30º Encontro Técnico e Fenasan. O
diretor Adriano se mostrou sensibilizado com a importância do evento
e, na ocasião, também apresentou o
seu sucessor na Superintendência
de Comunicação, o novo superintendente da PC, Fabio Toreta (foto),
que participará efetivamente da
condução das formas de apoio da
Sabesp à essa realização.
Nessa reunião, foi discutida a intenção de se montar uma exposição
cultural, dentro do cenário da Fenasan 2019, sobre “como queremos o
Rio Pinheiros”, cuja despoluição é
um dos objetivos do setor.

Apresentação ao Diretor
de Sistemas Regionais

Em continuidade das apresentações da AESabesp, a presidente
da AESabesp, Viviana Borges, a
diretora socioambiental, Márcia Nunes, e o diretor cultural,
Olavo Sachs, também estiveram
com o diretor de Sistemas Re-

gionais, Ricardo Daruiz Borsari
(foto).
Na oportunidade, foi apresentada as principais atividades da
AESabesp, bem como a prospecção da edição especial dos
30 anos do Encontro Técnico/
Fenasan 2019, além da entrega
do livro “AESabesp 30 Anos
- Três décadas de história e
grande legado! Uma homenagem da AESabesp para seus
profissionais”.
Durante o encontro, também
foi ressaltada a importância dos
coordenadores de Polos Regionais que são uma extensão da
AESabesp que facilita a comunicação dos associados com a
base de gestão.

Em favor da universalização do saneamento, a AESabesp repudia a MP 868
No dia 15 de março, a AESabesp realizará o “Seminário Exposição da MP
868 e seus Contrapontos”, das 9h30 às
12h00, no Auditório da Catesb.
Logo no início de janeiro de 2019, a
Gestão 2019-2021 da AESabesp, na
condição de entidade representante de
profissionais do setor do saneamento,
registrou o seguinte comunicado, em
carta aberta à sociedade:
Repúdio à Medida Provisória nº. 868
de 28/dez
A Associação dos Engenheiros da Sabesp vem a público manifestar repúdio
à Medida Provisória nº 868, de 28 de
dezembro de 2018.
O Presidente Michel Temer assinou, em
27/12/18, a Medida Provisória nº 868,
que prejudica as condições de vida dos
cidadãos, dificultando a universalização do saneamento.
Às vésperas do término de seu manda-

to, assim como o fez na Medida Provisória nº 844, em momento de euforia
popular em data de jogo o Brasil na
Copa do Mundo e durante o recesso do
Congresso Nacional, a nova Medida
Provisória faz uso de instrumento pouco democrático, mais uma vez, na tentativa de alterar o setor de saneamento,
ao invés de um processo participativo
de Projeto de Lei.
A alteração do Marco Legal do Saneamento pelo Governo Federal volta a
cena política, através de Medida Provisória, embora no último semestre
de 2018 os parlamentares já tenham
entendido que não há motivos para urgência, em não promover o amplo debate da sociedade, sem ouvir as entidades representativas do setor, sem ouvir
os Estados ou os Municípios brasileiros
ao recusar a aprovação da Medida
Provisória anterior.
Em 2018, a AESABESP fomentou e

participou de diversos debates manifestando-se, juntos com as demais
entidades do setor, contra a Medida
Provisória. Na FENASAN 2017, evento que contou com a presença do então
Ministro das Cidades, Bruno Araújo, a
AESABESP alertou o Governo Federal
sobre os prejuízos que a Medida Provisória traria ao povo brasileiro.
As mudanças são relevantes e apresentam retrocessos, como exemplo,
desobriga a existência de Planos Municipais de Saneamento Básico, substituindo-os por simples estudo de viabilidade técnica e econômica, junto ao
contrato e altera o perfil da ANA, que
passaria a ser a agência reguladora do
setor de saneamento em detrimento as
agências atuais.
E ainda mais danoso, a MP desestrutura o setor, dificultando o subsídio
cruzado, que favorece a universalização dos serviços de saneamento ao

privilegiar a iniciativa privada em
municípios superavitários e ao deixar
os municípios deficitários desassistidos,
onerando, assim, mais uma vez o cidadão na conta dos estados e municípios.
Dos mais de 5.500 municípios brasileiros cerca de 5 mil municípios dependem dos subsídios cruzados.
A AESABESP, como uma entidade que
atua no setor de saneamento, zelando
pela saúde e pela qualidade de vida das
pessoas, defende a universalização do
saneamento e, assim sendo, se manifesta contra a MP nº 868.
A AESABESP cobrará do poder Legislativo que se posicione contra a Medida
Provisória do Governo Temer, em prol
da população mais carente e dos municípios onde o serviço de saneamento
são os mais deficitários do país. A AESABESP não se furtará da busca pela
universalização do saneamento como
uma Política de Estado.
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O evento que iniciou um novo período para a AESabesp
Na ocasião, o presidente da Sabesp, Benedito Braga, aludiu que os
profissionais de saneamento são fundamentais para reerguer o Brasil

Em 17 de janeiro, a Associação
dos Engenheiros da Sabesp realizou a sua cerimônia de posse das
diretorias executiva e adjunta e
dos conselhos fiscal e deliberativo
da nova gestão 2019-2021, sob a
presidência da Eng. Viviana Marli
Nogueira de Aquino Borges.

Com o Auditório do CRQ lotado, o evento foi muito prestigiado por colaboradores da Sabesp
e expoentes do setor, dentre os
quais destacaram-se as presenças
de Benedito Braga - Presidente da
Sabesp, Paulo Massato - Diretor
Metropolitano da Sabesp, Ricardo
Borsari - Diretor de Sistemas Regionais da Sabesp, Edison Airoldi
- Diretor de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente da Sabesp, Antonio Shigueyuki Aiacyda
- Prefeito de Mairiporã, Roberval
Tavares de Souza - Presidente da
ABES nacional, Pérsio Faulim de
Menezes - Presidente da Associação Sabesp, Francisca Adalgisa da
Silva - Presidente da APU Sabesp,
Ricardo Rodrigues Ferreira - Presidente da ADM Sabesp, José Luiz
de Melo Pereira - Presidente da
AAPS, Renê Vicente dos Santos
- Presidente do Sintaema, Carlos
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Alberto Cardoso - Presidente do
Sintius, Uladyr Nayme - Presidente da ASEC-CETESB, Luiz
Roberto Pladeval - Presidente da
APECS, Rui Evangelista dos Santos - Presidente da AEAS - Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos,Bárbara Vicalvi
- Vice-presdente da AEAMESP,,
Miriana Pereira Marques - Vice-presidente de Assuntos Internos
do Instituto de Engenharia, Antonio Carlos dos Santos - Representante da ARSESP. Fátima Aparecida Blocwitz - Representante
do Sindicato dos Engenheiros de
São Paulo, Daniel Montagnoli Robles - Representante do CREA- SP,
Airton Monteiro - Representante
do CRQ e Norberto Pereira Maia
- Representante do Sindicato dos
Advogados de São Paulo.
Pronunciamento de
Benedito Braga
A solenidade foi aberta com a execução do Hino Nacional, seguida
pelo pronunciamento do presidente da Sabesp, Benedito Braga, que
saudou o eng. Olavo Alberto Prates Sachs, em nome de toda a ges-

tão concluída, e da mesma forma
à eng. Viviana Marli Nogueira de
Aquino Borges, pela gestão iniciada; além das autoridades presentes.
Na ocasião, Braga enalteceu o
corpo técnico da Companhia, especialmente os engenheiros: “Na
Sabesp, grandes índices e números
significam vidas transformadas
para melhor, resultado da competência e comprometimento de
seus profissionais com a sociedade
na atuação no setor de saneamento. Eles são fundamentais para
reerguer o Brasil no contexto da
atual realidade do País”.

Fotos:
Estúdio Estevão Buzato

2018, proferiu o seu discurso de
passagem de mandato, no qual
agradeceu a todos os colaboradores de sua gestão, citando-os nominalmente, bem como o apoio
de sua família, abordou as grandes
realizações da AESabesp no período, saudou a nova gestão e se
colocou à disposição para a continuidade da excelência da Gestão
2018-2019, na qual ele assume a
função de diretor cultural e presidente da Comissão Organizadora
30º Encontro Técnico AESabesp /
Fenasan 2019

Em relação à AESabesp, afirmou
que a mesma é uma das mais importantes entidades representativas do setor no Brasil, com uma
gestão marcada pela eficiência,
com referências às realizações do
Encontro Técnico AESabesp e Fenasan (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente).
Transmissão de Posse
Na sequência, o eng. Eng. Olavo
Alberto Prates Sachs, presidente
da AESabesp na Gestão 2016-

Ao término de seu pronunciamento, Olavo Sachs entregou um
ramalhete de flores para sua esposa, Dora Sachs, em nome de toda
a AESabesp, que lhe rendeu uma
homenagem pelo apoio.
A atual presidente Viviana Borges também entregou uma placa personalizada ao eng. Olavo
Sachs, alusiva à sua marcante
atuação, na gestão 2016-2018.
E ambos assinaram o livro de
transmissão de posse.
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Pronunciamento da
atual presidente
Então, oficialmente, como presidente da AESabesp, a eng. Viviana Borges realizou o seu primeiro discurso, no qual agradeceu o
apoio de sua familia, dos amigos
e dos eleitores dessa Gestão e do
atual Conselho que lhe designou
a presidência da entidade.

Na oportunidade, discorreu
sobre sua trajetória na Sabesp,
quando desde o início há 20
anos, lhe foi despertado um
grande interesse em participar
da AESabesp e o grande respeito que tem por esta instituição
que se tornou uma OSCIP, para
atender a um apelo social.
A atual presidente também
abordou o posicionamento da
entidade contra a Medida Provisória que ameaça o subsídio
cruzado e a universalização do
saneamento no País. Aludiu a
importância do Encontro Técnico e Fenasan, que em 2019,
completam 30 anos; a atuação
da Sabesp e sua responsabilidade por São Paulo ter o menor
índice de mortalidade infantil
(praticamente erradicando as
doenças por veiculação hídrica) e pediu a graça da sabedoria para conduzir a AESabesp,

dentro de seus critérios de excelência, atendendo aos interesse dos seus associados e
da sociedade.
Em prosseguimento à cerimônia, os diretores da Sabesp: Edison Airoldi, Paulo Massato e Ricardo Borsari foram convidados
a empossarem os membros das
diretorias executiva e adjunta,
os coordenadores e o presidente
do Conselho Deliberativo. Na
sequencia, todos os conselheiros também foram chamados
para se apresentarem como a
nova Gestão:
Diretoria Executiva:
Presidente – Viviana Marli
Nogueira de Aquino Borges
Diretor Administrativo – Nizar
Qbar
Diretor Financeiro – Hiroshi
Ietsugu

Diretora Socioambiental – Márcia
de Araújo Barbosa Nunes
Diretor de Comunicação e Marketing - Agostinho de Jesus
Gonçalves Geraldes
Diretoria Adjunta:
Diretoria Cultural - Olavo Alberto Prates Sachs
Diretoria de Esportes e Lazer Evandro Nunes Oliveira
Diretoria de Pólos Regionais Antonio Carlos Gianotti
Diretoria Social - Tarcísio Luís
Nagatani
Diretoria Técnica - Luciomar
Santos Werneck
Conselho Deliberativo - Presidente: Reynaldo Eduardo Young
Ribeiro
Membros: Abiatar Castro de Oliveira, Alceu Sampaio de Araujo,
Alexandre Domingues Marques,
Alzira Amancio Garcia, Carlos Alberto de Carvalho, Choji
Ohara, Cid Barbosa Lima Junior,
Eduardo Bronzatti Morelli, Gilberto Alves Martins, Gilberto
Margarido Bonifácio, Helieder
Rosa Zanelli, Ivo Nicolielo Antunes Junior, João Augusto Poeta,
Maria Aparecida Silva de Paula,
Richard Welsch e Walter Antonio Orsatti.
Conselho Fiscal: Aurelindo
Rosa dos Santos, Ivan Norberto
Borghi e Yazid Naked.
Todos os presentes ainda celebraram a Posse da Gestão 20192021, em um coquetel servido no
espaço social do CRQ.
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A importância dos
Polos Regionais da AESabesp
Para se ter uma atuação completa e satisfatória em todo o Estado, a AESabesp
conta com a competência de seus Polos Regionais, responsáveis por promover,
coordenar e divulgar as atividades da entidade em suas respectivas Unidades.

Conheça os Polos AESabesp
e seus coordenadores regionais:

Conheça os Polos AESabesp da Região Metropolitana
de São Paulo (RMSP) e seus coordenadores:
Zenivaldo Ascenção dos
Santos (Baixada Santista)

Felipe Noboru Matsuda
Kondo (Caraguatatuba)

Carlos Alberto
Miranda Silva (Itatiba)

Leandro Cesar Bizelli
(Botucatu)

Ednaldo Carvalho Sandim
(Costa Carvalho e Centro)

Eduardo Alves Pereira
(Leste)

Rogério Welsel
(Ponte Pequena)

Eduardo Bronzatti Morelli
(Norte)

Claúdia Caroline Buffa
(Oeste)

Antonio Ramos Batagliotti
(Sul)

José Chozem Kochi
(Franca)

Jorge Luis Rabelo
(Itapetininga)

Demais Coordenadores da AESabesp na atual Gestão:

Carlos Toledo
(Lins)

Gilmar José Peixoto
(Presidente Prudente)

Conselho Editorial e
Fundo Editorial:
Nélson César Menetti

Sérgio Domingos Ferreira
JORNAL
AESABESP
| EDIÇÃO 175
(Vale
do Paraíba)

Jiro Hiroi
(Vale do Ribeira)

Contratos Terceirizados:
Abiatar Castro de Oliveira

Pólos da RMSP:
Antonio Carlos Gianotti

Assuntos Institucionais:
Ester Feche Guimarães

Cursos:
Walter Antonio Orsatti

Inovação:
Luis Felipe Macruz

Inscreva-se em mais um
sensacional Torneio Interpolos
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Boas novidades para o
público feminino e infantil

A AESabesp, por meio de sua Diretoria de Esporte e de Polos, lideradas respectivamente por Evandro Nunes de Oliveira e Antonio Carlos
Gianotti, e da Comissão Organizadora do evento, realizará o seu “XV
Torneio Interpolos - 15 anos de Companheirismo”, que em 2019 está
batizado com o nome do Eng. Zito José Cardoso, diretor de esporte da
gestão passada, a quem serão rendidas homenagens de agradecimento.
Essa edição acontecerá na cidade de Serra Negra, nos dias 05, 06 e 07 de
abril de 2019. O Torneio Interpolos de Futebol Society é uma atividade
que teve início em abril de 2004 e hoje é um dos maiores eventos socioesportivos da AESabesp, com duração de três dias, reunindo atletas,
familiares e torcidas.
Em sua abertura, todos são recepcionados com palestras técnicas, sendo a primeira da empresa Siemens e a segunda da empresa Encibra, coquetel de boas
vindas e início dos jogos de salão. Nos dois dias posteriores, são realizadas as
disputas externas, finalizando com um grande almoço de confraternização.
Os interessados em participar deverão contatar o coordenador do
Polo AESabesp de sua Unidade.

Além das acirradas disputas
de futebol e dos jogos de salão,
essa edição do XV Interpolos
conta com boas novidades: terão duas modalidades femininas: Tênis de Mesa e Vôlei; uma
mista: Caminhada Esportiva e
para crianças: Futebol Infantil,
com equipes mistas.
O valor da inscrição para o Interpolos é de R$ 120,00 para
associados funcionários da
Sabesp, que participarem da
palestras técnica de treinamento, a ser realizada no dia 05 de
abril, das 16h00 às 17h30, cujo
tema será Planos Diretores de
Saneamento, ministrada pelo
engenheiro da Encibra, Eduardo Colzi.
Já para os não inscritos nas
palestras (mesmo sendo associado da Sabesp), aposentados,
sócios externos e acompanhantes, o valor é de R$ 240,00. Para crianças
de 7 a 10 anos é de R$ 150,00 e de 4 a 6 anos é de R$ 135,00. Para menores
de 3 anos é cortesia do hotel.

ABNT NBR ISO: o curso de
grande sucesso em fevereiro

Conheça bem a AESabesp, como
uma entidade que lhe representa

A AESabesp , por meio de sua Diretoria Cultural, conduzida por Olavo
Sachs, promoveu , no mês de fevereiro, dois cursos de “Treinamento
das diretrizes da ABNT NBR ISO
17025:2017: Uma visão holística do
ensaio/calibração”, com o conceituado especialista, prof. Oscar Bahia
Filho, que teve aprovação geral de profissionais técnicos.
Os treinamentos foram realizados no espaço de curso da sede da AESabesp, com estacionamento próprio, oferecimento de material, coffee
break e certificado de participação.
A primeira turma (foto) concluiu o curso no período de 12 a
14 de fevereiro, das 8 às 17 horas.
E a segunda, no período de 26 a
28.02, no mesmo horário.
Por não ter fins lucrativos, os
valores dos cursos AESabep são
diferenciados do mercado e podem ser quitados em e parcelas.
Para tirar suas dúvidas, se inscrever ou obter o conteúdo programático
dos cursos oferecidos, acesse www.aesabesp.org.br ou entre em contato
pelo cursos@aesabesp.org.br ou Fone: (011) 3284-6420/3263-0484.

Já estão disponíveis no
site AESabesp (http://
www.aesabesp.org.br)
dois arquivos muitos
importantes para o associado aprofundar o seu
conhecimento sobre a
AESabesp e ver razões
para se sentir dignamente representado pela mesma. E os não-associados
considerarem que vale a
pena se associar.
Eles também podem ser acionados diretamente pelos links:
No link: http://www.aesabesp.org.br/a-aesabesp/ está o histórico da entidade,
a sua qualificação como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público) , seu significado e o alcance que isso traz; bem como as finalidades da
AESabesp e, principalmente, a Política de gestão das diretorias no mandato vigente: 2019-2021.
Já no link http://www.aesabesp.org.br/galeria-de-videos/ , logo no primeiro vídeo, está toda a apresentação institucional da AESabesp, com imagens dos dirigentes da atual gestão, das realizações culturais, sociais e esportivas e principalmente a exibição da mais recente edição do Encontro Técnico/Fenasan, o maior
evento técnico-mercadológico da América Latina.
Pelas imagens de impacto da Fenasan 2018, dá para se imaginar como será significativa a edição histórica de 30 anos, nos dias 17,18 e 19 de setembro 2019, em
São Paulo - SP, o grande centro de crescimento do setor em todo o Brasil.
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AESabesp realizará a edição histórica dos
30 Anos do maior evento em saneamento da
América Latina: Encontro Técnico/ Fenasan 2019

Estrutura do Encontro Técnico

Inscreva o seu Trabalho Técnico até 12 de maio

Sob o tema “30 Anos construindo o saneamento ambiental sustentável”, está programada para os dias 17, 18 e 19 de setembro de
2019, no Pavilhão Branco do Expo Center Norte, a edição histórica dos 30 anos de realização do maior evento técnico-mercadológico em saneamento
ambiental da América Latina: o 30º
Encontro
Técnico
AESabesp / Fenasan
2019, evento promovido pela Associação
dos Engenheiros da
Sabesp - AESabesp.

Estrutura da Fenasan
A visitação à Feira Nacional de Saneamento e
Meio Ambiente - Fenasan será gratuita e aberta
ao público maior de 16 anos. Estima-se a ocupação de uma área com mais de 8.000 m² e a
circulação de mais de 20.000 visitantes vindos
de muitos países, dada a grande presença de expositores internacionais.
Na cerimônia de encerramento do evento,
prevista para as 17h00 do dia 19 de setembro,
será feita a entrega do Troféu AESabesp/Fenasan 2019, às empresas que se destacaram nas
categorias: Melhor Estande, Inovação Tecnológica, Atendimento
ao Cliente e, para a empresa que somar mais pontos nas três categorias: o Troféu Destaque Fenasan 2019.
No mesmo piso da Feira, serão dimensionados os painéis, mesas
redondas, fóruns de discussões e apresentações de palestras técnicas, em uma área reservada ao Encontro Técnico, que estima reunir
em torno de 2000 congressistas.
O público de visitantes e congressistas é composto por profissionais
do setor de saneamento, técnicos, difusores de tecnologias, acadêmicos, universitários, gestores, empresários e membros da comunidade científica de todos os estados brasileiros e do exterior.
A Fenasan já conta com o apoio integral da Sabesp e os apoios institucionais da ABES, AAPS, ABAS, ABCON, ABDIB, ABIMAQ,
ABPE, ABRAFILTOS, ANAGEA, APECS, APU, ASEC/CETESB,
ASFAMAS/ ASSOCIAÇÃO SABESP, SICOOB/CECRES e TRATABRASIL, além da participação das mais importantes empresas
do setor. Veja no link de expositores: https://www.fenasan.com.
br/expositores.
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No 30º Encontro Técnico
AESabesp, os participantes
terão a oportunidade de
conhecer as principais tendências do setor de saneamento ambiental, suas inovações tecnológicas, bem
como debater políticas públicas voltadas para sua otimização, intercambiar informações e constituir sua Networking pessoal, uma
vez que estará no cenário da maior rede de contatos do meio.
Para submissão de trabalhos técnicos a serem selecionados para
compor a edição de 30 Anos, o interessado deve acessar o link
https://www.fenasan.com.br/chamada-trabalhos, até o dia 12 de maio.
O Encontro Técnico AESabesp reúne os principais nomes do setor
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 e Softwares e automação de sistemas.
Como ocorre em todas as edições a Unidade da Sabesp com o maior
número de trabalhos inscritos, será detentora do
Troféu AESabesp Encontro
Técnico. A vencedora de
2018 foi a Unidade Metropolitana de Produção de
Água (MA), representada,
na entrega, pelo seu superintendente, Marco Antônio Lopes Barros, junto a sua equipe (foto).
Também haverá a entrega do Troféu AESabesp, Jovem profissional,
ao vencedor desta categoria.

Consideração da presidência da AESabesp
De acordo com a presidente da AESabesp, eng. Viviana Borges, a entidade esta em franca mobilização
para a edição histórica de seus 30 anos, em 2019.
“Trata-se de um momento no País em que o setor de
saneamento ambiental tem necessidade de concentrar todo o seu potencial, conhecimento e expertise
da esfera pública e dos grupos privados, para traçarmos um caminho consistente para a universalização do saneamento no
território nacional”, atesta a líder da entidade.

30º Encontro Técnico AESabesp - Fenasan 2019
(O maior evento técnico-mercadológico em saneamento ambiental da América Latina)
Realização: AESabesp - Associação dos Engenheiros da Sabesp
Data: 17 a 19 de setembro de 2019
Local: Expo Center Norte / Pavilhão Branco
(Rua José Bernardo Pinto, 333 - São Paulo - SP)
Lideranças responsáveis pelo evento:
Eng. Viviana Borges - Presidente da AESabesp
Eng. Olavo Sachs - Diretor Cultural da AESabesp e Presidente da
Comissão Organizadora do 30º Encontro Técnico AESabesp/ Fenasan 2019.
Eng. Luciomar Werneck - Diretor Técnico da AESabesp

