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UMA NOITE DE ARREPIAR!
(Festa à Fantasia dos 27 anos da AESabesp)
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Festival Esportivo AESabesp 2013

25 anos de Encontro Técnico e Fenasan

Premiação dos Profissionais do Ano

Esse evento de esporte e lazer revelou os
nossos atletas, nas modalidade de Futebol
Society, Dominó, Truco, Tênis e Boliche
(foto), além de promover uma oficina de
artesanato, plantio de árvore e um animado
churrasco de confraternização.
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A AESabesp já tem o tema que marcará,
em 2014, a celebração dos 25 anos do
maior evento técnico-mercadológico do
setor de saneamento ambiental. Veja
também a nossa participação na Watec
2013, em Tel Aviv, Israel.
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Em 2013, os eleitos como ganhadores do
Troféu AESabesp - Profissionais do Ano,
serão os engenheiros e diretores da
Sabesp Luiz Paulo de Almeida Neto
(Sistemas Regionais) e Paulo Massato
Yoshimoto (Metropolitano).
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Bons motivos

Editorial

para comemoração

Prezados amigos e amigas,

Esta edição, voltada para os meses de setembro e
outubro, registra atividades do meio do segundo
semestre de 2013, um período de transição altamente
importante, no qual podemos já definir um balanço dos
nossos resultados no período e se preparar para fechar o
ano com chave de ouro.
Os membros participantes da nossa gestão 2013-2015
têm bons motivos para comemoração, pois em seu
primeiro ano de atuação vem demonstrando uma força
de realização exponencial, haja vista a consagração de
nossa 24ª Fenasan, no meio do ano, e o preparo, desde
agora, para a celebração dos seus 25 anos em 2014. O
nosso diretor técnico, condutor deste que é o principal
evento da AESabesp, esteve na conferência internacional
sobre tecnologia de água e controle ambiental “Watec
2013”, em Tel Aviv, Israel, de onde trouxe informações
super-interessantes. Leia sua entrevista.
No âmbito de eventos que reuniram um grande número
de associados, dois momentos importantes se
destacaram nesse período: a realização do nosso
Festival Esportivo, que sempre é um registro de união e
alegria, e da nossa Festa à Fantasia que comemorou 27
anos da AESabesp, numa noite de grande
encantamento. Vale a pena conferir.
A AESabesp também marcou presença em grandes
eventos do setor, como a Fitabes 2013 (Feira
Internacional de Tecnologias de Saneamento Ambiental),
realizada em Goiânia, realizada pela ABES (Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária); o Encontro Técnico
Interamericano de Alto Nível, realizado em São Paulo,
realizado em São Paulo, pela AIDIS (Associação

Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental),
entre outros de grande relevância.
E agora a nossa expectativa é muito grande em relação
às realizações de dezembro, quando teremos, no dia 10,
a Premiação e Homenagem Profissionais do Ano, cujos
eleitos foram os engenheiros e diretores da Sabesp Luiz
Paulo de Almeida Neto (Sistemas Regionais) e Paulo
Massato Yoshimoto (Metropolitano), além da nossa
Festa de Confraternização do Final do Ano, marcada
para o dia 17, com o tão esperado sorteio de bolsas de
estudos para nossos associados, que já é uma ação
emblemática, que só a AESabesp proporciona na
Companhia
E assim agradecemos a todos pela atenção e desejamos
aos nossos associados, amigos e colaboradores um
Feliz Natal e um Ano Novo pleno de realizações.

Reynaldo Eduardo Young Ribeiro
Presidente da AESabesp

Canal Aberto

CONFEA elege conselheiros Pérsio preparou um jantar
que vieram à AESabesp para o Conselho da AESabesp

Na reunião do Conselho Deliberativo da AESabesp,
em 29 de outubro, compareceram os engenheiros
eletricistas e candidatos paulistas no Confea (Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia), Jolindo Rennó
Costa, como conselheiro titular, e Antonio Roberto
Martins (membro da diretoria do Sindicato dos
Engenheiros do Estado de São Paulo) como suplente,
que integram a chapa “União para Avançar” .
Os mesmos apresentaram suas propostas de
“desenvolver ações para assegurar a valorização
profissional, de modo que o piso seja assegurado em
todas as instâncias de governo e nas empresas
nacionais; trabalhar pela atualização tecnológica da
estrutura do Sistema Confea/Creas; pela atualização e
revisão da Lei 5.194/66, que regulamenta o exercício
da engenharia; promover gestões junto ao Congresso
Nacional para a aprovação do projeto de lei que
criminaliza o exercício ilegal da profissão; e
implementar a normalização e compatibilização da
engenharia como carreira de Estado”.
As eleições ocorreram no dia 12 de novembro, nas
sedes Creas, com expressiva participação dos
associados da AESabesp que foram às urnas fazerem
a sua escolha e os respectivos candidatos , que
formaram a chapa 3, venceram. Até a tarde do dia 14,
no fechamento desta edição, eles estavam com 4.758
votos, contra 858 da Chapa 2 (engenheiros João Oliva
e Marcelo Rengel) e 665 da Chapa 1 (engenheiros
Edson Navarro e Rafael Arruda Janeiro), segundo
informação da Comissão Regional Eleitoral Paulista.
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E ainda no dia 29 de outubro, para dar um toque de
descontração e confraternização no final de um dia de
tantas atividades do Conselho da AESabesp, o
presidente da entidade co-irmã Associação Sabesp,
Pérsio Faulim de Menezes, que também é diretor geral
da Mútua São Paulo Caixa de Assistência dos
Profissionais do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA) - em um momento de
alta inspiração culinária, preparou um "Fettuccini ao
Limone", muito elogiado por todos os presentes.

Site do CreaSP ganha
Perguntas Frequentes hoje

Por intermédio de sua Ouvidoria, o Crea-SP
lançou no inicio de novembro uma das mais
importantes ferramentas de apoio ao tradicional
serviço de Atendimento ao Público (AP): trata-se
das Perguntas Frequentes, também conhecido tanto
em instituições públicas como privadas pela sigla
FAQ, abreviatura para Frequently Asked Questions.
O novo serviço faz parte do plano de trabalho
elaborado pelo Presidente do Crea-SP, eng.
Francisco Kurimori, no início de sua gestão e
consiste em disponibilizar, pelo site do Conselho,
uma lista com as perguntas mais frequentes feitas
pelos profissionais da área tecnológica sobre os
mais diversos assuntos do Sistema Confea/Crea,
acompanhadas por respostas objetivas e
esclarecedoras.
Maiores informações estão disponíveis do site do
Crea SP.

Acontece

AESabesp marcou presença no 27º Congresso da ABES  Fitabes 2013

Uma delegação da AESabesp, composta pelo
presidente Reynaldo Young Ribeiro, diretor técnico
Olavo Prates Sachs, diretor secretário João Augusto
Poeta e diretora cultural Sonia Maria Nogueira e Silva,
marcou presença no 27º Congresso Brasileiro de
Engenharia Sanitária e Ambiental e Fitabes 2013
(Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento
Ambiental), realizados no período de 15 a 18 de
setembro no Centro de Convenções de Goiânia GO.
Nossos diretores trouxeram impressões bastante
positivas sobre esse evento, principalmente em
relação ao Congresso que reúne um número

expressivo de participantes para discutirem os mais
variados temas relacionados ao setor de saneamento e
meio ambiente, durante as exibições de palestras técnicas,
debates, painéis e mesas-redondas.
Em relação à Feira, muitas empresas do setor também
levaram para a exposição suas inovações tecnológicas,
bem como os seus produtos de linha, equipamentos e
serviços. De acordo com os diretores da AESabesp, estar
presente nesse evento foi proveitoso para a prospecção
da entidade e integração com os seus parceiros.
Na foto acima, registramos a visita pela Fitabes, com
Luiz Pladeval (presidente da APECS), Reynaldo Young

Ribeiro (presidente da AESabesp), Dante Ragazzi
Pauli (presidente da ABES Nacional), João Augusto
Poeta (diretor da AESabesp), Olavo Prates Sachs
(diretor da AESabesp) e Durval Bacellar (diretor do
Grupo Arcardislogos).

AESabesp participou do Encontro Técnico Interamericano de Alto Nível

Promovido pela Associação Interamericana de
Engenharia Sanitária e Ambiental AIDIS , foi realizado
em 17 e 18 de outubro, o “VI Encontro Técnico
Interamericano de Alto Nível”. Na ocasião, a
AESabesp, na condição de apoiadora do evento e
sorteou 16 inscrições para os os seus associados e
marcou presença com o seu diretor executivo, Nelson
César Menetti; o gerente de marketing, Paulo Oliveira
e a coordenadora de Projetos Socioambientais,
Alessandra Buke; que divulgaram as ações da
entidade, principalmente sobre a sua condição de
OSCIP.
Compondo a mesa de abertura, estiveram o
conselheiro do Conselho Regional de Química IV
região, Sergio Rodrigues, representando o presidente
do órgão Manlio de Augustinis; o presidente eleito da
AIDIS para o período de 2014 2016, Luiz Augusto
Lima Pontes; o 2º diretor financeiro da AESabesp,
Nelson César Menetti, representando o presidente da
entidade, Reynaldo Young Ribeiro; o dirigente do

Sindicato dos Químicos, Químicos industriais e
Engenheiros Químicos do Estado de São Paulo- Sinquisp,
Aelson Guaita; além do coordenador do Portal Tratamento
da Água, Eduardo Pacheco e do anfitrião do evento, Jorge
Triana, presidente da AIDIS.
Para dar início às atividades do Encontro, o engenheiro
Rafael Dautant, ex-presidente da AIDIS e professor da
Universidade de Carabobo- Venezuela, discorreu sobre a
cultura da água, com a apresentação de tópicos
fundamentais como controle de envio de poluentes ao
meio ambiente, impacto ambiental do aquecimento global
e o aumento de resíduos tóxicos.
Na sequência, o professor titular do Departamento de
Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo e presidente do Centro
Internacional de Referência em Reúso de Água, Ivanildo
Hespanhol, abordou o tema: Reúso de efluentes como
parte integrante dos planos diretores de abastecimento de
água potável.
Ainda no dia 17 foram apresentadas as palestras:
“Gestão dos lodos gerados em estações de tratamento de
água (ETAs)”, pelo professor da Universidade de São
Carlos e diretor da empresa Hidrosan, Luiz Di Bernardo;
“Gestão da demanda e oferta de água na macrometrópole
paulista / Desafios à integração metropolitana”, pelo
professor da Faculdade de Arquitetura da USP, Ricardo
Toledo Silva; "Autoridade de Água e Saneamento de Porto
Rico", pelo assessor e ex-presidente da AIDIS, Carl-Axel
Soderberg, finalizando com as apresentações
“Disponibilidade hídrica e controle de perdas nos sistemas
de abastecimento de água da RMSP”, do gerente do
Departamento de Planejamento Integrado a Diretoria
Metropolitana da SABESP, Jairo Tardelli Filho, e
“Programa de Redução de Perdas da Sabesp”, do Gerente
do Departamento de Engenharia da Unidade de Negócios
Leste da Sabesp, Nivaldo Rodrigues.
O dia 18 foi aberto com a palestra “Aspectos relevantes
para formação dos Planos de Segurança da Água”, pela
engenheira da Divisão de Doenças Ocasionadas pelo
Meio Ambiente do Centro de Vigilância Epidemiológica da

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e
coordenadora da Câmara Técnica de Saúde Pública
da ABES, Roseane Maria Garcia Lopes de Souza.
Complementando a grande do Encontro ainda foram
realizadas as apresentações: “Gestão de redes voltada
para a redução da água não registrada”, pelo diretor
de Operações da Aqualogy, Hernani Theas;
“Gerenciamento de áreas degradadas e os riscos para
regiões de mananciais” pelo Diretor da Hidroplan,
Everton de Oliveira; “Gestión energética eficiente en
entidades prestadoras de servicio de agua y
saneamento” pelo diretor da Divisão de Empresas
Prestadoras de Serviços da AIDIS, Carlos Silvestri;
“Aspectos ambientais da dragagem dos corpos d'água
no Estado de São Paulo”, pelo assistente executivo da
Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental da
Cetesb, José Eduardo Bevilacqua, e “Estudo de caso Controle de perdas no sistema de abastecimento de
água de Manaus”, pelos diretores da empresa
Geasanevita, José Orlando Paludetto e Rubens
Tadashi Furusawa.

Premiação dos Profissionais
do Ano no Instituto de Engenharia

A Cerimônia de Homenagem aos Destaques Profissionais do Ano, com a entrega do Troféu AESabesp, aos
profissionais que se destacaram em 2013, está marcada para às 19 horas do dia 10 de dezembro.
Em 2013, os profissionais homenageados e ganhadores do Troféu AESabesp serão os engenheiros e diretores da
Sabesp Luiz Paulo de Almeida Neto (Sistemas Regionais) e Paulo Massato Yoshimoto (Metropolitano).
O evento, tradicionalmente organizado em todos os anos pela Associação dos Engenheiros da Sabesp, por meio de
sua diretoria social, será realizado no Instituto de Engenharia de São Paulo, situado na Av. Dante Pazzanese, 120,
Vila Mariana. Após a cerimônia, será oferecido um coquetel aos convidados.
Em todos os anos, a AESabesp solicita aos seus associados a indicação de nomes para esta outorga e contempla os
que alcançaram maior número de indicações. A solenidade de premiação é um evento muito prestigiado tanto por
associados da região metropolitana quanto do interior.

3

Diretorias

Diretoria Social Viviana Marli Aquino Borges

A Festa à Fantasia dos 27 anos da AESabesp foi um sucesso total!

Realizada em 28 de setembro, no exuberante Clube
dos Oficiais AOPM (Associação dos Oficiais da Polícia
Militar de São Paulo), a Festa à Fantasia de
Aniversário de 27 anos da AESabesp foi uma noite de
puro encantamento, excepcionalmente animada,
constituindo-se num verdadeiro sucesso de crítica e de
público, cuja maioria foi à caráter com as mais
variadas, bonitas e originais fantasias.
O evento, sob a condução da diretoria social,
liderada por Viviana Aquino Borges, organizado em

parceria com coordenadora administrativa, Flávia Baroni,
contou com todo o apoio da gestão 2013-2015, presidida
pelo Eng. Reynaldo Eduardo Young Ribeiro, e foi
prestigiado por cerca de 200 participantes, entre os quais
o presidente da entidade co-irmã, Associação Sabesp,
Pérsio Faulim de Menezes.
Seu início foi às 20:30 horas, com um caprichado
coquetel seguido por jantar, servidos com bebidas pelo
Buffet Do-Ré-Mi. O comando musical ficou sob a
responsabilidade da Banda Premier Brasil, que novamente

foi impecável na seleção musical e nas performances
de palco, contagiando a todos para se soltarem na
pista.

As fantasias dos participantes estavam num nível tão elevado, que ficou muito difícil escolher os melhores modelos, que concorreram a prêmios oferecidos nessa noite
memorável.
As premiações foram iniciadas com um sorteio de um tablet, oferecido pela conveniada AESabesp, Clínica Odontológica Nipo Mineira, representada pelo seu diretor Hiroshi
Tanashiro, que contemplou o associado Ayres Sabino. Na sequência, foram sorteadas 3 TVs de LED 40”, oferecidas pela AESabesp, contemplando os associados Wildes
Batista Rocha, Nilton Moraes e Rodrigo Mendonça.

Ayres Sabino ganhou um tablet da Nipo Mineira,
entregue por Hiroshi Tanashiro.

Nilton Moraes, sorteado por Pérsio Faulim de Menezes,
também ganhou TV de LED 40”.
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Rodrigo Mendonça, sorteado por Cidinha de Paula,
também ganhou TV de LED 40”.

Diretorias

Diretoria Social Viviana Marli Aquino Borges (cont.)

Depois das entregas dos prêmios sorteados foi a vez da escolha das melhores fantasias, aliás com muito impasse, pois os aplausos que empatavam os
concorrentes. O difícil resultado final foi:

Vanessa Primo (3º lugar com a fantasia feminina:
Penélope Charmosa), contemplada com uma Adega
Climatizada, oferecida pela Acquacon, empresa
organizadora do Encontro Técnico AESabespFenasan, representada pelo seu diretor, Rodrigo
Cordeiro.

Tarcísio Nagatani (em 2º lugar com a fantasia: Dick
Vigarista), contemplado com uma viagem nacional
oferecida pela agência de turismo Bennytours, conveniada
à AESabesp e representada por sua diretora Assunciona
Bennytes (a Benny).

E o 1º lugar absoluto da noite ficou para o incrível
“Chacrinha”, com direito a abacaxi e buzina, de
Fernando Bessa, que levou para casa um
supertelesivor Smart 47” com cinema em 3 D,
oferecido pela AESabesp.

Após a premiação foi a hora dos “Parabéns”, puxado pelos diretores e conselheiros da AESabesp e entoado por todo o público presente. E a partir de
então a animação correu solta até a madrugada dessa festa histórica, cuja alegria foi intensa do início ao encerramento.

Diretoria de Esporte  Evandro Nunes de Oliveira

Festival Esportivo
AESabesp 2013

Realizado anualmente pela diretoria de esportes
da AESabesp, conduzida por Evandro Nunes de
Oliveira , o encerramento do nosso XXVI Festival
Esportivo de 2012 começou com a acirrada
disputa de boliche, na sexta-feira, dia 08 de
novembro, na pista da Dragon Bowling, no
Shopping Center Norte, prestigiada por vários
associados, especialmente os moradores da
proximidade da MN e ML.
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Diretoria de Esporte  Evandro Nunes de Oliveira (cont.)

XXVI Festival Esportivo AESabesp 2013

No dia 09 de novembro, as modalidade de futebol , dominó e truco foram disputadas Complexo Esportivo da Sabesp Pinheiros, do qual o Polo Costa
Carvalho e Centro está integrado.
Nesse mesmo local, na sede do Grêmio Pinheiros, da Associação Sabesp, houve a entrega de medalhas e troféus, além de um animado churrasco de
confraternização, preparado pelo mestre Giba, ao som maneiro da voz e violão do eng. José Aparecido, mais conhecido como “Zé Negão” e “Douvalor”.
Vale destacar a presença da delegação do Polo Baixada Santista, sob o comando de Zenivaldo dos Santos, que será anfitrião do Interpolos em 2014.
Na ocasião, também fez muito sucesso a oficina de artesanato e reciclagem com PETs, organizada pela diretoria de Projetos Socioambientais, sob a
condução de Maria Aparecida Silva de Paula, e pela “Associação Semente do Amanhã”, representada por sua diretoras Sueli Malta e Vanilsa Oliveira. Esta
entidade, sediada em Guarulhos, desenvolve um trabalho assistencial e ambiental muito sério, voltado às crianças provenientes de famílias de baixa renda,
com projetos de “Educação Infantil e Creche”; “Construindo o futuro” artesanato e geração de renda e “Mundo Melhor”, voltado à edução, esporte, artes e
meio ambiente. A oficina montada no local agradou a todos os presentes, principalmente as mulheres e crianças que foram estimuladas a desenvolverem
sua criatividade e habilidades manuais, com consciência ambiental.

Boliche Feminino: 1º Roseli, 2º Flávia e 3º
Aline

Boliche Masculino: 1º Luciomar Werneck, 2º
Ed Wilson e 3º Fabiano
Obs: vale dizer que os “experts” nessa
modalidade: Evandro Nunes de Oliveira e
Roberto Fumio não quiseram concorrer com
as suas altas pontuações, só brincaram na
pista e deram uma verdadeira aula de como
se joga boliche, com inúmeros “strikes”.
Futebol Society: 1º AESabesp Sul e 2º Misto
Oeste/Norte/Oeste

Dominó: 1º Everton Félix e Edilson Rodrigues
(passarinho), 2º Ed Wilson e Sérgio e 3º Luciano
Araujo e Wania Mota

Truco: 1º Fernando Baroni e Igor, 2º Fabiano e
Elias e 3º Ayra e Larissa

Tênis de Campo: 1º Roberto Monteiro, 2º Marcio
Barbeto e 3º Dival Siqueira
Obs: esta modalidade foi disputada em etapas no
decorrer do mês de outubro.
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Veja os resultados de 2013:

A muito comemorada premiação aos atletas do
Polo AESabesp da MS campeões do Futebol.

Delegação do Polo da Baixada Santista, liderada pelo
coordenador Zenivaldo dos Santos.

Oficina montada pela Diretoria de Projetos
Socioambientais e a Associação Semente do Amanhã.

Ao som de Douvalor, a ex-presidente da AESabesp,
Eliana Kitahara, comemorou o seu aniversário nesta
festa.

Francisco Pugliesi, o “Kiko” da PC, também vendeu
camisetas, cuja renda foi versada para famílias
carentes em ação da AL.

Resultado da oficina de artesanato e reciclagem:
dobraduras coloridas, flores, vasos, porta-trecos e
sorrisos

O plantio de uma árvore, símbolo ecológico desse
festival, organizado pela DPS, com a animada
participação de todos.
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Diretoria Cultural  Sonia Maria Nogueira e Silva

Diretoria de Polos  Antonio Carlos Gianotti

A AESabesp, por meio de diretoria cultural,
promoveu, no dia 09 de outubro, em sua sede, a
Oficina “A arte da fotografia”. Ministrada pelo associado
e fotógrafo, Roberto Abranches, a apresentação
abordou a história da fotografia e a evolução da
técnica ao longo dos anos, além de orientar como
utilizar recursos que vem com as novas câmeras
digitais para melhora da qualidade das imagens.
Mesmo com os atuais recursos para aprimoramento
das imagens, Abranches reforçou que mais do que
técnicas avançadas, o valor da fotografia está na
sensibilidade e intuição que só o ser humano pode ter
ao selecionar as imagens que serão registradas.
Os associados participantes também foram muito
receptivos ao evento. Pedro Gilberto R da Mota, da
Superintendência de Novos Negócios da Sabesp CN,
destacou, ao final, que o “curso foi simples e
interessante e que saiu muito melhor do que entrou”.
Também foi elogiada a acolhida da AESabesp com um
lanche aos presentes: “depois de um dia bem
trabalhado e com fome recebemos as boas vindas com
consideração e carinho”.
Até o fechamento dessa edição, o Polo AESabesp
Leste, coordenado por Antonio Carlos Roda Menezes,
com o apoio do diretor executivo Nélson César Menetti,
solicitou uma nova edição dessa oficina no Audiório
Penha,prevista para 4 de dezembro.

Em comemoração ao Dia da Árvore, foi realizada no dia
21 de setembro a “10ª Cavalgada nas Águas do Rio
Canoas”, cuja trilha passa pelo manancial que fornece
água bruta para o abastecimento de Franca, local em que
foi feito o plantio simbólico de uma árvore, como ocorre em
todos os anos.
Cerca de 100 participantes compareceram a este evento
para saudar cerca de 30 cavaleiros, que encararam o
percurso, dentre os quais o presidente Reynaldo Young e
alguns amigos da Unidade Pardo e Grande da Sabesp.
Um grupo de 7 pessoas (4 adultos e 3 crianças de 10
anos) também realizaram o trajeto de Franca, com saída
da Unidade da Sabesp, até a rota final evento, na Fazenda
Jaborandi em Cristais Paulista (14km), de bicicletas,
finalizando o percurso na Fazenda e optando por não
realizar a trilha a cavalo, por conta da crianças. O nosso
diretor de Polos, Antonio Carlos Gianotti, comandou esta
pedalada.
No encerramento, era só alegria de superar um desafio
em total harmonia com a natureza. Na oportunidade foi
servido um almoço de confraternização, à moda caipira,
abrilhantado com um belo repertório musical do nosso
colega sabespiano e também associado da AESabesp,
"Everton Veríssimo".

Em outubro foi lançada a Ação Cultural “Talentos
AESabesp”, com o propósito de valorizar, incentivar e
premiar os associados que desenvolvem sua
criatividade, por meio das Artes Literárias, Artes
Musicais, Artes Cênicas e Artes Plásticas.
Todos os associados da AESabesp, tanto os da
Sabesp, quanto os filiados por meio da OSCIP
AESabesp, tiveram direito à participação, nas
seguintes modalidades: Artes Plásticas (desenho,
pintura e gravura), Artes Literárias (conto, crônica e
poesia, limitados a quatro páginas, tamanho A4, em
fonte Arial 12, com espaçamento de 1,5 entre as
linhas), Artes Cênicas (peça teatral com até 30 minutos
e monólogo com até 15 minutos) e Artes Musicais
(interpretação vocal e/ou instrumental e composição
com letra e/ou melodia).
Na próxima edição, divulgaremos os vencedores
desta ação, cuja apuração deverá ocorrer no início de
dezembro. Os melhores trabalhos receberão prêmios
da entidade.

Campanha Relivro (Reuso de
Livros Técnicos)

A Diretoria Cultural também informa que sua
“Campanha Relivro”, destinada aos estudantes de
engenharia do Estado de São Paulo que necessitam
de livros técnicos para dar andamento aos seus
cursos, continua um pleno andamento.
O objetivo desta Ação é suprir a necessidade de uma
demanda educacional, social e financeira, ao propor o
reaproveitamento dos livros de engenharia, cujos
preços não estão ao alcance da população estudantil
desprovida de alto poder aquisitivo. A AESabesp, se
compromete a fazer os registros desses repasses.
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Momentos de Tecnologia
cultural

Ação Cultural “Talentos AESabesp”

AESabesp na “10ª Cavalgada
nas Águas do Rio Canoas”

Evento

Sensibilidade e técnica na
Oficina “A arte da fotografia”

“Pesquisa de Satisfação”

Já em 29 de outubro, foi realizada a entrega da Smart
TV 32'' SAMSUNG, ao ganhador da “Pesquisa de
Satisfação da Fenasan 2013”, o tecnólogo em
Construção Civil, Silvio Marcelo de Oliveira, da Sabesp
MSIE, também da MS.

Dir. de Proj. Socioambientais  Maria Aparecida S. Paula

Novos e interessantes Projetos
para a AESabesp

Projeto Doar (Uma parceria entre as
diretorias de Marketing, de Projetos
Socioambientais e Social).

Trata-se de um projeto de fomento, com a finalidade
de captar recursos em empresas privadas ou em
possíveis parceiros potenciais, no qual a AESabesp
intermediará na ajuda financeira à execução dos
projetos desenvolvidos.
Pequenos Botânicos (Gestor: Silvano da Silva)
Trata-se de um projeto que traz um novo conceito em
educação ambiental para as escolas públicas, no qual
os alunos são envolvidos em atividades dentro e fora
do ambiente escolar, com práticas pedagógicas de
conhecimento e valorização do bioma Mata
Atlântica.

Biblioteca Aprendiz (Gestoras: Luciana Fleury Prado e
Rosana Formigoni Telles)

Diretoria de Marketing  Paulo Ivan Morelli (PIM)

“Indicação Premiada 2013”.

O Projeto tem a finalidade de organizar uma
biblioteca e treinar aprendizes (jovens de 16 a 18 anos
de idade) para auxiliar na gestão e disseminar o
conhecimento adquirido, imprimindo um caráter de
transformação social e sustentabilidade à proposta.

Núcleo Associativo de Pais e Amigos de
Pessoas com Deficiência Intelectual
(Gestora: Maria Lúcia da Silva Andrade)

O projeto tem por objetivo principal a formação de um
núcleo de apoio e atividades para pessoas com
deficiência intelectual (excepcionais), formado por pais,
parentes, profissionais da área, cuidadores e amigos
dos cidadãos que se encontram nesse quadro.

Oficina de Expressão Natural em Vídeo
(Gestor: Flávio Paschoal)

No dia 22 de outubro, a diretoria executiva da
AESabesp efetuou a entrega da premiação de uma
viagem ao Chile ao associado Walber Nagot, encarregado
de Operação de Esgotos da Unidade de Negócios Sul da
Sabesp MS. Ele foi contemplado em sorteio por indicar 06
ou mais novos nomes na Campanha “Indicação Premiada
2013”.
Promovida pela Diretoria de Marketing, esta ação trouxe
136 novos sócios à entidade e distribuiu vários prêmios
como a viagem, que o foi o principal, além de tablets, kits
churrasco e kits maquiagem. Motivada pela receptividade
tão positiva, a AESabesp pretende lançar nova Campanha
em 2014.
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Trata-se de um projeto que proporciona o
conhecimento teórico e prático na área de pesquisa,
produção de linguagem e produção operacional, além
de capacitar o público da oficina a produzirem seus
próprios vídeos ou participarem de outros processos
similares.

Diretorias

Diretoria Técnica  Olavo Alberto Prates Sachs

Já temos o tema do 25º Encontro Técnico AESabesp Fenasan 2014:
“25 Anos de Tecnologia a Serviço do Saneamento Ambiental”
Este será o tema central do 25º Encontro Técnico AESabesp Fenasan 2014, evento desde já
trabalhado e programado para o período de 30 de julho a 01 de agosto de 2014, no Pavilhão Azul do
Expo Center Norte, quando será comemorado, em grande estilo, seus 25 anos de existência.
Esse tradicional evento promovido pela AESabesp, considerado o maior da América Latina no setor
de saneamento ambiental, teve o seu início nos dias 21, 22 e 23 de agosto de 1990 , com o “I Encontro
Técnico”, cuja abertura se deu no Auditório da Cetesb, que também disponibilizou suas salas de
treinamento para o desenvolvimento dos trabalhos apresentados. Os poucos estandes de exposições
dos patrocinadores foram montados sob a marquise do prédio principal da Sabesp da Unidade Costa
Carvalho.
Hoje, os índices de excelência alcançados na edição de 2013, com a realização de 100 palestras, 3
minicursos, 8 mesas redondas, no Congresso; além de 223 expositores nacionais e também vindos de
diversos países entre eles: Chile, Colômbia, Uruguai, Portugal, Suécia, República Tcheca, Suiça, Reino
Unido, Israel, China e do Continente Africano, na Feira; reunindo ao todo cerca de 17.000 participantes,
comprovam a sua grande importância setor, em escala mundial.

Nosso diretor técnico conta sua experiência na Watec, em Israel

O diretor técnico da AESabesp, Olavo Alberto Prates Sachs, e o vencedor do concurso “A importância da AESabesp em sua vida profissional”, Tarcísio
Luís Nagatani, da Unidade MAG da Sabesp, representaram a entidade na exposição e conferência internacional sobre tecnologia de água e controle
ambiental “WATEC 2013”. O evento foi realizado entre os dias 22 a 24 de outubro, em Tel Aviv, Israel, onde se reuniram técnicos em saneamento e em
meio ambiente de todos os Continentes.
Em entrevista ao Jornal AESabesp, Olavo Sachs, que é engenheiro da MO e foi enviado à Tel Aviv pela própria Sabesp, discorre sobre a singular
experiência em ter participado deste evento
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Jornal AESabesp: Em linhas gerais, como é
operado o seu sistema de fornecimento de
água?
Olavo Sachs: Por meio de usinas e
captação de água nas fontes disponíveis,
como o Mar da Galiléia, lagos, poços
artesianos e pelo processo de dessalinização
de água.
Jornal AESabesp: Amk mnpmdgqqgml _j rÌ al gam
bmq_l c_k cl rm* mosc k _gq jf c af _k ms
_rcl Ï Î ml mjma_j=
Olavo Sachs: No evento, era evidente a
busca pelo aprimoramento de novas
tecnologias e a reverência que o estado tem
com os recursos naturais, até mesmo pela
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Jornal AESabesp: Uma companhia só
atende o país inteiro, com todas suas
diferenças sociais, geográficas e de climas,
com neve de um lado, áreas ermas de
deserto de outro e cidades supermodernas
como Tel Aviv?
Olavo Sachs: Sim! Apesar dessa
diversificação, o Estado de Isarel possui uma
área e população pequenas: cerca de 22.000
quilômetros quadrados, com 7 milhões de
habitantes. Em Tel Aviv vivem
aproximadamente 400 mil pessoas.
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Jornal AESabesp: Quais são as principais
características do saneamento em Israel?
Olavo Sachs: Os serviços de saneamento
em Israel ficam sob a total responsabilidade
da Empresa Nacional de Água, a Mekorot,
que comemorou os seus 75 anos de
existência, na Watec. Como a região é
desprovida de recursos naturais, eles
investem pesado em desenvolvimento
tecnológico, razão pela qual este evento é
uma referência em tecnologia para o setor.
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escassez dos mesmos. Na cidade de Tel Aviv, por
exemplo, 100% da água que se usa é
reaproveitada, seguindo para um complexo de
tratamento e recuperação. E da mesma forma, o
esgoto é bombeado para dentro da terra e
novamente retirado, passando por tratamentos
físicos, químicos e biológicos, para ser usado na
irrigação. Nessa região, todas as plantações são
irrigadas e a importância que eles dão para “o
verde” é quase que religiosa.
Jornal AESabesp: Num evento de porte mundial
como esse, o saneamento brasileiro é destacado.
Olavo Sachs: Sim, principalmente o desenvolvido
em São Paulo, tido entre os melhores do mundo.
Além disso, a própria Mekorot tem parcerias com
concessionárias brasileiras, como a Embasa , na
Bahia, contrato que foi assinado durante a Fenasan.

Watec, que foram muito receptivos ao seu
conteúdo.

Jornal AESabesp: Como o senhor avalia a
importância dessa ponte entre a Fenasan e a
Watec?
Olavo Sachs: De uma forma muito positiva
para o setor de saneamento como um todo,
que vive um momento de datas altamente
favoráveis à comemoração, ao
desenvolvimento e à junção de forças em prol
do seu fortalecimento: 75 anos da Mekorot, 40
anos da Sabesp e 25 anos da Fenasan, que
fará da sua edição de 2014 um grande marco
para a sua história.

Jornal AESabesp: E a Fenasan também é
reconhecida?
Olavo Sachs: A Fenasan é até mais reconhecida
do que esperávamos, pois 173 expositores que lá
estavam também confirmaram exposição na
Fenasan 2014 e quase que a totalidade dos
técnicos presentes sabiam de sua realização no
Brasil.
Jornal AESabesp: Como diretor técnico da
AESabesp, o senhor também reforçou a divulgação
da Fenasan nesse evento.
Olavo Sachs: Tanto eu quanto o Tarcisio Nagatani
conversamos com muitos técnicos e trocamos
informações muito consistentes, que despertaram o
interesse de uma participação em nossa Feira
nacional. Também elaboramos um folder orientativo
sobre a nossa Feira e Congresso, versado em
inglês, que foi distribuído aos participantes da

Estande da Mekorot, Empresa Nacional de Água
de Israel.

Olavo Sachs e Tarcísio Nagatani
representaram a AESabesp.

