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U

m bom começo é
fundamental para nos dar
ânimo de realizar um
trabalho vencedor, elaborar um
planejamento equilibrado de
ações e enxergar o futuro de uma
maneira positiva.
E felizmente fomos surpreendidos
pelo que chamo de "um bom
começo" já na primeira atuação
oficial da gestão 2007-2009, em
nossa solenidade de posse. Esse
evento que lotou a sede do
Instituto de Engenharia de São
Paulo, apesar da noite chuvosa de
6 de dezembro, foi extremamente
prestigiado.
Agradecemos a presença maciça
dos associados e amigos da
AESabesp, além das autoridades
da esfera pública como o
deputado federal Walter Ihoshi, o
representante do Ministério das
Cidades, Umberto Luiz Teixeira; o
secretário adjunto de Saneamento
e Energia de São Paulo, Ricardo
Toledo Silva, o coordenador do
Conae (Coord. dos Núcleos de
Ação Educativa do Município)
Sérgio Kobayashi e vários
expoentes da Colônia nipobrasileira de São Paulo, assim
como dos diretores da Sabesp,
Marcelo Salles Holanda e Paulo
Massato, entre outras
personalidades que nos honraram
com as suas presenças.
E tínhamos outros bons motivos
para comemorarmos aquele
momento, como a grande
conquista do Estado de São
Paulo, com a criação da Agência
Reguladora de Saneamento e
Energia do Estado de São Paulo
(Arsesp), a responsável pela
escolha do tema do nosso XIX

Encontro Técnico e Fenasan –
2008, cujo slogan é “Regulação
do Saneamento: nova era, novos
horizontes”.
Outro fato muito comemorado foi
o florescimento de uma semente
plantada na gestão anterior
(2005-2007): a nova condição da
AESabesp reconhecida como uma
OSCIP (Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público), que
nos permite marcar a nossa
atuação no terceiro setor e
proporcionar um atendimento a
todos os empregados da
SABESP, à sociedade e às
empresas que se interessem em
estabelecer parcerias conosco.
Iniciamos também essa gestão
com a alegria de um grande
festival esportivo que reuniu
vários sócios e com uma medida
que atende a um anseio de todos:
a conclusão da construção da
nossa sede, com o seu espaço
administrativo e social, em pleno
funcionamento, à disposição do
nosso associado.
Dessa forma, meus amigos, com
grande esperança no bom futuro
de todos nós, desejo que o Ano de
2008 reflita toda essa energia boa
desse começo na vida de todos
vocês, com um profundo desejo
de que cada um alcance seus
objetivos, realize seus sonhos e
que estejam sempre conosco.
“Quem procura a luz nunca está no
escuro, pois a própria busca é, em si
mesma, luminosa. Se você esta com
"Deus", com certeza, seu caminho já
está iluminado e ninguém vai estar
contra você.”

Boas Festas

Eng. Luiz Narimatsu
Presidente da AESabesp

Agende-se
I Encontro Interestadual de
Saneamento Ambiental de
Presidente Prudente
Data: 02 e 03 de abril de 2008
Local: Buffet Corazza –
Presidente Prudente
www.buffetcorazza.com.br
Área expositora: 192m2, sendo
16 estandes de 12m2
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XIX Encontro Técnico da
AESabesp
XIX Fenasan 2008
Data: 19 a 21 de agosto de 2008
Local: Pavilhão Amarelo do Expo
Center Norte
Av. Otto Baumgart, 1.000 – São
Paulo – SP
Informações e reservas de
espaço no site:
www.fenasan.com.br

Acontece

Secretária Dilma Pena recebe a AESabesp

O

nosso atual presidente,
Luiz Narimatsu, e o
coordenador do site, Luiz
Américo Magri, representaram a
gestão 2007-2009 da AESabesp
em reunião na Secretaria
Estadual de Saneamento e
Energia, realizada em 22 de
novembro, com a secretária Dilma
Seli Pena.
Os presentes discorreram sobre a
responsabilidade de nossa
Entidade voltada à valorização do
corpo técnico da Sabesp e o

atendimento à toda a empresa na
sua nova condição de Oscip
(Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público). A dra. Dilma,
que é graduada em administração
de empresas e geografia, mostrouse receptiva aos propósitos da
AESabesp e aceitou o convite feito
pelo nosso presidente para proferir
palestra sobre um dos assuntos
mais importantes do nosso atual
contexto: a Regulação do
Saneamento, com a criação da
Agência Reguladora de Saneamento

e Energia do Estado de São Paulo
(Arsesp), cuja lei foi sancionada
pelo Gov. José Serra, no dia 07 de
dezembro.
Secretária inspirou o tema do
nosso Encontro Técnico
Após a esse encontro, em que a
secretária assegurou que um
período de mudanças positivas no
setor de saneamento ambiental
viria com a referida regulação,
principalmente em relação à
unificação de tarefas, como
controle e fiscalização nos setores
de saneamento e energia,
diminuindo os custos
burocráticos, nosso presidente
considerou a importância deste
argumento, sugerindo-o como o
tema de nosso XIX Encontro
Técnico e Fenasan 2008, cujo
slogan será “Regulação do
Saneamento: nova era, novos
horizontes”.
A AESabesp parabeniza os
Engenheiros e Arquitetos de
São Paulo pela comemoração
de seu dia, em 11 de dezembro.

CONTROLE DE ALGAS POR ULTRASSOM
A EMEC BRASIL apresenta ao mercado brasileiro, a família
de unidades L G SONIC, para controle de algas.
Já testado e aprovado por renomados institutos de pesquisa
e diversos usuários em várias partes do mundo, o
equipamento, tido como ecologicamente correto, quando
acionado, sem utilização de produtos químicos, libera uma
série de vibrações ultrassônicas, as quais em contato com a
alga provoca sua redução ou eliminação.
Existem vários ranges de atuação (10, 30, 50, 100, 150 e
até 400 metros) dependendo das características do
ambiente e tipos de algas existentes. Instalação simples e
baixo consumo de energia elétrica. Inofensivo para outras
formas de vida (homem, plantas e peixes).
Aplicável em torres de resfriamento, reservatórios de água
potável, sistemas de água para horticulturas, tratamento de
água e esgoto, piscinas, lagos e viveiros de peixes, controle
de biofilme, reservatórios de água reciclada, fontes, entre
outros.

BRASIL
Rua Rancagua,46 – CEP 09861-590 – Jd.das Palmeiras
São Bernardo do Campo – SP – Te/Fax (11) 4356-1130
E-MAIL: emecbrasil@emecbrasil.com.br
Site: http :// www.emecbrasil.com.br
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SISTEMAS DE
TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.

O “zum zoom” da abelha
Esta é nossa nova página de bastidores, dedicada às notas e
fotos abelhudas e também àquelas que fazem cêra e têm mel.

Carlinhos Trinta

As belas do oriente

Alguma coisa não combinava

Ele foi chamado de última hora para organizar
o Desfile da Delegação da P-C-T-F, na Abertura
das Olimpíadas da Associação Sabesp, em 28
de novembro, na Praia Grande. E não deu outra:
o nosso diretor de marketing, Carlos Alberto de
Carvalho, que já tem a manha de Carnavalesco,
levou o Troféu de Campeão para casa. Na foto,
ele comemora junto com o presidente da
Sabesp, Gesner Oliveira, o Superintendente da
PN, Luiz Carlos Aversa e com o personagem do
Clubinho Sabesp.

Causou “frisson” a beleza oriental do clã feminino
do novo presidente, Luiz Narimatsu, na superlotada festa da posse, no Instituto de Engenharia.
Impecáveis no estilo, receberam elogios do público
masculino e feminino. Na foto com o presidente
está a sua irmã Cristina, a filha Keyla, a esposa
Emiko, a amiga Juliana, com o seu bebê Enzo, e a
irmã Suza.

Atléticos e de bem com a vida estavam os
engenheiros à mesa do churrasco do Festival
Esportivo: Sônia Juliano, Aurelindo dos
Santos, Pérsio Faulim de Menezes e Magali
Scarpelini. A única coisa que não combinava
muito era essa garrafa de água ardente aí no
centro da mesa? Quem será que era chegado?

Posse da co-irmã

Margarido uniu as torcidas

Cloro na veia

Nosso presidente foi ao elegante Clube
Britânico, no dia 29 de outubro, prestigiar a
posse do nobre causídico Oscar Lopes de
Alencar Junior, na presidência da APU
(Associação dos Profissionais Universitários da
Sabesp), que conta ainda com três vicespresidentes: Amauri Pollachi, Marisa Oliveira
Guimarães e Marcelo Xavier Veiga.

Também na confraternização do Festival
Esportivo, os torcedores aproveitaram o clima
para desfilarem a camisa de seus times,
principalmente o são-paulino Sérgio Nadur e o
santista Narimatsu, além da dupla palmeirense.
Porém, usando todo espírito esportivo que lhe é
peculiar, o diretor Gilberto Margarido convocou a
união das torcidas para uma foto.

Em meio a tantos assuntos sérios discutidos no
nosso Planejamento Estratégico, a frase do dia
tão séria, quanto espirituosa, só poderia ter
partido do sábio Nizar Qbar, com o seu perfil
armênio inconfundível à direita da foto. “Eu
tenho cloro na veia”, afirmou como exemplo de
quanto é envolvido com a Sabesp.

A rainha da performance

Ponto para a Ponto Forte

Nosso Fred Astaire

Homenageada como uma das profissionais do
ano, no Instituto de Engenharia, Soninha
Nogueira, como já era de se esperar, “arrepiou”
a cerimônia com as suas performances, a
começar por pedir ao Boranga, presidente da
ABES, para segurar o seu “rolo de discurso”. E
depois, ela providenciou um vídeo biográfico
tão animado quanto a protagonista.

Além de ser uma das patrocinadoras do nosso XX
Festival Esportivo, a diretora da Ponto Forte,
Mona Lisa Ferreira Mantuano, esteve ao vivo, em
cores e com o marido, no churrasco de
confraternização do evento. Na foto, o casal está
acompanhado pelos engenheiros Paulo Eugênio,
Gilberto Margarido e Gilberto Martins.

Nosso amigo Yazid Naked, conhecido na
Sabesp e agora na Prefeitura de São Paulo por
suas habilidades técnicas, também é um
conceituado atleta das pistas de dança, que já
ganhou troféus. No coquetel da posse, em
dupla com Maria Lúcia Paiva Castro, ele deu
mais um show de dança . Atentem para o
detalhe do pézinho do moçoilo.
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Planejamento Estratégico

A evolução do nosso Planejamento Estratégico

Iniciado em 2007, com a estimativa de
cumprimento total de todas as suas etapas até
2010, o Planejamento Estratégico da AESabesp
reuniu os novos diretores e conselheiros da
gestão 2007-2009, em Seminário realizado no
dia 22 de novembro, na Sala Marcelo Salles, do
Centro de Convenções da Sabesp, da Rua
Cajaíba na Vila Pompéia, em São Paulo.
Nosso Planejamento conta com a assessoria do
consultor e professor da FGV, Luiz Tito Jr., que
declarou: “ a AESabesp fez uma evolução
maior do que se esperava, em termos
pragmáticos”.
Na oportunidade também atualizamos a nossa
Missão e Visão, conforme o quadro ao lado:

Missão
“Defender os interesses, reivindicações e anseios
dos associados e promover o desenvolvimento sustentável, para a
sociedade, no setor do saneamento ambiental. ”

Visão
Em 2010 a AESabesp quer ser reconhecida no setor do
saneamento ambiental, como:
• Promotora do desenvolvimento profissional dos associados.
• Referência em transferência e difusão de conhecimento
tecnológico.
• Entidade gerida com eficiência econômica em bases
sustentáveis.
• Fórum institucional permanente e representativo das melhores
práticas de responsabilidade sócio-ambiental.
• Geradora de novos negócios para associados e clientes.
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Posse

Discurso do presidente da AESabesp, Luiz Narimatsu, Gestão 2005 2007 :
Senhoras, senhores, autoridades e
amigos aqui presentes,
Agradeço honrosamente a presença de
todos.
Grande é o sentido do tempo, que nos
coloca sempre na situação certa, no
momento adequado, mesmo quando as
ocorrências nos surpreendem.
Acredito, baseado em meus valores de
ordem interior, que toda a experiência
vivida nos faz subir um degrau na
escalada do crescimento, a despeito de
ser este um passo seguro, tranqüilo ou
desconhecido.
O importante é caminharmos e olharmos
até para os atropelos como uma
oportunidade de aprimorarmos nossos
conhecimentos, que vão impulsionar a
uma nova busca, em direção a novos
horizontes.
Particularmente, sinto-me muito
honrado em presidir a Associação dos
Engenheiros da Sabesp, entidade que
reúne os mais gabaritados técnicos do
setor de saneamento ambiental do País e
que faz parte da minha vida dentro desta
Empresa.
O grau de envolvimento que tenho com as
pessoas que fazem parte desta
Associação, com os seus trabalhos e
sobretudo com a sua ideologia em prol da
universalização do saneamento é um dos
grandes pilares da minha vida, como
engenheiro e como cidadão.
Se eu fosse escolher uma palavra para
traduzir meu sentimento neste instante,
seria o entusiasmo.
Bem, na verdade, a escolhi. E por boas
razões:
Primeiramente, sinto-me entusiasmado
em contar com uma equipe tão
comprometida com os princípios e
valores do setor de saneamento e também
preocupada e disposta a defender os
interesses das categorias que a AESabesp
representa.
Desde já, registro o meu agradecimento
ao apoio desses companheiros e o meu
voto de confiança na capacidade de
realização dos gabaritados componentes
dessa equipe.
Esse celeiro de craques é constituído
pelos engenheiros,tecnólogos, químicos,
biólogos, arquitetos, geólogos e demais
profissionais com formação na área
técnica da Empresa.
E com a mudança de nosso estatuto para
nos tornarmos uma OSCIP (Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público),
entraremos para o terceiro setor, com o
propósito de
atender a todos os
empregados da Sabesp, à sociedade e às
empresas que se interessem em
participar da nossa Associação.
Outro motivo, para traduzir meu
sentimento de entusiasmo, é ser neto de
japoneses, que vieram do extremo
oriente, em busca do desafio de vencer na
vida no Brasil. Desafio este de vir
trabalhar neste País abençoado,
substituir a mão de obra escrava na
lavoura do café, assim como os italianos e
os alemães.
No ano que vem, coincidentemente, a
colônia nipo-brasileira estará
comemorando 100 anos do desembarque
das primeiras famílias japonesas no
Brasil.
E, para mostrar a total integração dos
povos, é que eu, neto de imigrantes
japoneses, assumo a Presidência da
Associação dos Engenheiros da SABESP,
uma entidade brasileira de raiz, que cada

vez mais trabalha para o progresso da
engenharia nacional e pelo setor de
saneamento.
Outra fonte de entusiasmo é a aprovação do
projeto de lei que cria a Agência Reguladora
de Saneamento e Energia do Estado de São
Paulo, a Arsesp.
É uma vitória de nossa Secretaria de
Saneamento e Energia, que eleva ainda mais
nome de nosso Estado no Cenário Nacional.
Essa referência é tão significativa para nós,
que escolhemos como tema do nosso
próximo Encontro Técnico, o slogan:
“Regulação do Saneamento: nova era, novos
horizontes”
Sei que o desafio é enorme, pois a AESabesp
cumpre uma função muito importante na
formação profissional dos seus associados.
É na AESabesp que todos buscam a
possibilidade de valorização de suas
carreiras dentro da Empresa, como também
no universo de sua formação intelectual,
através de intercâmbios com instituições de
ensino e em sua vida pessoal, com a
realização de eventos sociais, esportivos e
culturais.
Somos ainda uma Associação que
potencializa a sua visibilidade no setor e no
mercado do saneamento ambiental, com a
realização anual dos nossos Encontros
Técnicos, onde são apresentados os
trabalhos técnicos dos profissionais da
Sabesp.
Esse evento é feito em conjunto com a
Fenasan, a grande Feira de Saneamento
Ambiental da América Latina, onde temos a
oportunidade de congraçarmos com nossos
parceiros fornecedores de materiais,
equipamentos e prestadores de serviços.
O grande resultado dessas realizações é o
intercâmbio de conhecimento e tecnologias,
com o respaldo das empresas desse
promissor mercado, que só faz crescer a
credibilidade e o conceito dos agentes de
saneamento de São Paulo, em níveis
nacional e internacional.
Meu entusiasmo também se destaca ao
acompanhar em todos esses anos o atual
amadurecimento atingido pela Sabesp.
Seus empregados, cuja maioria acumula
longos anos de experiência, inúmeras noites
de sono e um compromisso religioso com o
público que atende, sentem-se orgulhosos
ao verem a sua Empresa como uma
referência mundial no setor.
Cumprimentamos a atual direção da
Sabesp pela posição de excelência
conquistada e comemoramos juntos esta
vitória coletiva.
Sabemos que em cada pedaço da história de
34 anos desta empresa, há o suor de todos
nós, inclusive dos mestres que por aqui
passaram e nos ensinaram a ter amor pelo
nosso ofício.
É fundamental termos a consciência de que
para preservação do meio ambiente, o setor
de abastecimento de água e tratamento de
efluentes é o segmento mais importante do
mercado brasileiro de proteção ambiental.
E que também investimentos nesse setor se
revertem em melhoria na saúde e na
qualidade de vida da população.
Todavia, mesmo com todo o entusiasmo,
também temos que voltar os olhos aos
fatores que nos desafiam a trabalhar para
superá-los e fazermos uma reflexão sobre os
mesmos.
Na semana passada, foi publicado o
Relatório do Índice de Desenvolvimento
Humano 2007, que coloca o Brasil, pela
primeira vez, na categoria dos Países com
alto desenvolvimento.
Não devemos comemorar tal situação, pois,
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a própria ONU, que coleta as informações,
tabula e faz o cálculo do índice, trata a
conquista brasileira de maneira
comedida. “ É simbólico, há muito para se
fazer” afirmou o Sr. Flávio Comin,
especialista em desenvolvimento humano
e assessor daquele programa das Nações
Unidas.
Analisando os índices divulgados neste
Relatório, constatamos aquilo que
vivenciamos no nosso dia a dia de
sanitaristas, ou seja, a precariedade das
políticas públicas de saúde, educação e
saneamento.
Na comparação dos índices sociais, o
Brasil continua perdendo no ranking de
Países como Chile, Argentina, Uruguai e
México.
A oferta de água tratada, esgoto coletado e
tratado, à população brasileira, pouco
mudou na última década.
Entre 1990 e 2004, a parcela da
população brasileira com acesso ao
abastecimento de água passou de 83%
para 90%.
Para a coleta, afastamento e tratamento
dos esgotos, a mudança foi ainda mais
lenta : saiu de 71% para 75% no mesmo
período.
Na SABESP, este cenário é bem melhor,
pois o índice médio de cobertura no
abastecimento de água é de 99 % e o de
esgoto é de 78 %.
Nos últimos 5 anos, apesar de anunciados
pelo Governo Federal a liberação de R$ 6
Bilhões de investimentos em saneamento
no País, constatamos nos relatórios que
apenas R$ 2 Bilhões daqueles recursos
foram efetivamente aplicados.
Na SABESP, este valor chega a R$ 3,8
bilhões , incluindo R$ 270,6 milhões,
advindos da CEF.
Maiores incentivos deveriam ser
destinados a todas as regiões do País.
É extremamente necessária a adoção de
políticas voltadas à integração e à redução
das desigualdades sociais, com o emprego
da ciência e da tecnologia.
A Associação dos Engenheiros da Sabesp
encampa esta bandeira e se compromete
a militar para que haja condições justas
de usufruto da saúde, levada pelo
saneamento ambiental, a todos os nossos
irmãos que compõem este abençoado
território brasileiro.
Entusiasmado também me sinto, e
acredito que assim estão todos os
sabespianos, com a importância que a
Empresa está atribuindo ás questões do
meio ambiente, inclusive com a criação de
uma Superintendência de Gestão
Ambiental.
Este é um fator de mobilização mundial,
em torno da preservação do Planeta e uma
das lutas encampadas pela AESabesp.
Temas como: aquecimento global, resgate
de carbono e regulação do saneamento
serão pautas prioritárias em nossa
gestão.
Para finalizar, reforço os meus
agradecimentos pelas presenças de todos,
convido-os a participarem das atividades
e dos benefícios que a AESabesp está
planejando desenvolver e desejo, em meu
nome e em nome de toda a minha equipe ,
um Natal e Ano Novo repletos de felicidade
e realizações.
E que a chama do entusiasmo sempre
traga muita luz a todos nós!

Muito obrigado.

Posse

Posse da gestão 2007-2009 da AESabesp

A

associação dos Engenheiros
da Sabesp realizou, no dia 6
de dezembro, no Instituto
de Engenharia de São Paulo, a
cerimônia de posse de sua nova
diretoria, da gestão 2007-2009,
presidida pelo Eng. Luiz
Narimatsu. Seus componentes
estampam a capa dessa edição e
os seus nomes estão relacionados
às suas respectivas funções, no
expediente da página 2.
Apesar da noite chuvosa, o
Auditório do Instituto ficou
completamente lotado para a
cerimônia, que também

homenageou os Profissionais do
Ano, que se destacaram no setor e
foram eleitos pelos colegas
associados. Em 2007, os escolhidos
foram: Hiroshi Ietsugu
(MEP),
Mario Pero Tinoco (RVOM) e Sonia
Maria Nogueira e Silva
(aposentada).
A mesa de abertura da solenidade
foi composta pelo deputado federal,
Walter Ihoshi; pelo diretor de Meio
Ambiente e Tecnologia da Sabesp,
Marcelo Salles Holanda, que
representou o presidente Gesner
Oliveira; pelo diretor Metropolitano
da Sabesp, Paulo Massato; pelo

Tomada geral do Coquetel oferecido no Salão Social do
Instituto de Engenharia.

Expoentes da colônia nipo-brasileira
levaram o seu prestígio ao amigo
Luiz Narimatsu

representante do Ministério das
Cidades, Umberto Luiz Teixeira;
pelo secretário adjunto de
Saneamento e Energia de São
Paulo, Ricardo Toledo Silva, pelos
presidentes da ABES Nacional e
de São Paulo, José Aurélio
Boranga e Sérgio Pinto Parreira,
pelo presidente da gestão 20052007 da AESabesp, Walter
Antonio Orsatti e pelo presidente
da Associação Sabesp, Cláudio
Borges, que representou as
demais entidades associativas da
Sabesp.
Questões importantes como a
espera de recursos do PAC (Plano
de Aceleração do Crescimento)
para o setor, a universalização do
saneamento, a recém-criação da
Agência Reguladora de
Saneamento e Energia do Estado
de São Paulo (Arsesp) e a nova
condição de Oscip, entre outras,
foram levantadas pelo presidente
da AESabesp, Luiz Narimatsu, em
seu discurso e comentadas nos
pronunciamentos das
autoridades presentes.
Encerrando a cerimônia, foi
oferecido um animado coquetel
dançante, organizado pela nossa
diretora social, Cecília Takahashi
Votta, que naquela noite
certamente foi o m² mais
disputado de São Paulo.

O mestre de cerimônia, Pérsio Faulim de Menezes, com as
autoridades que compuseram a mesa.

Os Profissionais do Ano: Mario Pero
Tinoco, Sonia Maria Nogueira e
Silva e Hiroshi Ietsugu.
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O presidente Narimatsu com Magali
Scarpelini , Cecília Takahashi Votta
e Pérsio F. de Menezes, no coquetel.

Diretorias

Diretoria de Marketing - Carlos Alberto de Carvalho

Diretoria Cultural - Olavo Prates Sachs
Tema e trabalhos para
o XIX Encontro Técnico
O tema do XIX Encontro Tecnico já foi
escolhido pelo Conselho da Associação
dos Engenheiros da Sabesp e será
"Regulação do Saneamento: nova era,
novos horizontes", que é alusivo à
criação a Agência Reguladora de
Saneamento e Energia do Estado de São
Paulo (Arsesp).
Com previsão de funcionamento em
2008, a Arsesp, de acordo com a
secretária estadual de Saneamento e
Energia, Dilma Pena, atuará baseada
em instrumentos de delegação
celebrados na regulação e fiscalização
sobre os demais serviços municipais de
saneamento e serviços federais de
energia. Sua finalidade é unificar
tarefas como regulação, controle e
fiscalização nos setores de saneamento
e energia, diminuindo os custos
burocráticos.
A AESabesp já está recebendo trabalhos
técnicos para apresentação no referido
Encontro. Os
interessados devem
entrar em contato com a entidade ou
aguardar novas informações que em
breve estarão disponíveis em nosso site.
AESabesp leva sua
experiência ao Rio de Janeiro
A AESabesp foi convidada pelo
presidente da ASEAC - Associação dos
Empregados de Nível Universitário da
Cedae, por intermédio de seu
presidente, Luiz Alexandre Sá de
Freitas, que esteve presente no nosso
XVIII Encontro Técnico e Fenasan 2007
e nos moldes deste evento se baseou
para promover 1º Encontro Técnico dos
Empregados de Nível Universitário da
Cedae UniCedae 2007 e a 1ª Mostra
UniCedae de Tecnologia e
Equipamentos para Saneamento a
participar do evento, que ocorreu na
cidade do Rio de Janeiro nos dias 04 a
06 de dezembro de 2007.
Nossa presença foi marcada pela
palestra ministrada pelo nosso diretor
cultural , Olavo Prates Sachs, que
discorreu sobre o tema "A experiência
da Sabesp adquirida quanto à abertura
de capital e o relacionamento da
Associação dos Engenheiros da Sabesp
- AESabesp com a Sabesp".

Veículos oficiais do XIX Encontro Técnico e XIX Fenasan 2008
A Diretoria de Marketing registrou como os três veículos oficiais do XIX Encontro
Técnico e XIX Fenasan 2008 (Feira Nacional de Materiais e Equipamentos para
Saneamento), o Jornal AESabesp, a Revista Saneas e o Site AESabesp.
Dessa forma, os participantes do Encontro e os Expositores da Feira contarão
com esses três canais de comunicação para apresentar os seus trabalhos,
conceitos, produtos e serviços oferecidos para o setor.
Na última página desta edição, conheça todos os expositores confirmados para a
maior Feira de Saneamento Ambiental da América Latina - Fenasan 2008.
Apoio ao “I Encontro Interestadual de Presidente Prudente”
A diretoria de marketing está empregando o seu “know how” e apoio logístico à
realização do “I Encontro Interestadual de Saneamento Ambiental de Presidente
Prudente”, que já está angariando participantes de São Paulo e de cidades de
Estados do Centro Oeste Brasileiro, como Mato Grosso e Minas Gerais,
conferindo um aspecto todo próprio a esse evento, que também destacará os
valores regionais do setor.
Sua realização será nos dias 2 e 3 de abril de 2008, na amplo e elegante espaço
do Buffet Corazza, que comporta uma área expositora de 192m2, ideal para a
montagem de 16 estandes de 12 m2. Confira as fotos no site
www.buffetcorazza.com.br.
Retornos Comerciais
Um contato realizado pelo nosso setor de marketing na Fitabes 2007, em Belo
Horizonte MG, se concretizou numa apresentação de um dos nossos “Momentos
de Tecnologia”, com a palestra “Apresentação de Sopradores de Ar em Estação de
Tratamento de Água e Esgoto”, patrocinada pela “Fama Air Technologies”.
Outro bom resultado trazido por meio de prospecção em Feiras foi a empresa “02
SVS Selos Mecânicos”, contatada na Tubotech 2007, que fechou a compra de um
estande 12m2 para participar da FENASAN 2008.
A prospecção com as empresas foi feita por meio de visita aos estandes e
apresentação comercial da AESabesp, com os seus produtos e serviços.
Conheça nossas promoções de Natal em nosso site: www.aesabesp.com.br

Diretoria de Pólos - João Carlos Vilela
O coordenador de Pólos da Região Metropolitana de São Paulo, Eng. Aram
Kemechian, anuncia que já estão em plena atividade 5 Pólos em São Paulo, com
a marca da gestão 2007-2009: São eles:
Costa Carvalho - Sob a coordenação da Química Maria Aparecida de Paula dos
Santos, nossa popular Cidinha.
Ponte Pequena - Sob a coordenação do Químico Mercedino Carneiro Filho
Oeste - Sob a coordenação do Eng. Evandro Nunes Oliveira
Sul/ABV - Sob a coordenação do Eng. Paulo Ivan Morelli Franceschi, o nosso
popular Pim.
Leste - Sob a coordenação do Eng. Luis Eduardo Pires Regadas

Momentos de Tecnologia
Foi realizado no dia 22 de novembro de
2007, no Pólo AESabesp Ponte Pequena,
mais um “Momento de Tecnologia”,
oferecido pela empresa “Fama Air
Technologies”, que fez a exposição do
tema: “Apresentação de Sopradores de
Ar em Estação de Tratamento de Água e
Esgoto”, ministrada pelo seu diretor de
Engenharia e Vendas, Eng. William
Tumani Marion.
Pólo Costa Carvalho

Pólo Leste
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Diretorias
Oscip - Ivan Norberto Borghi

O que significa para a AESabesp se tornar uma Oscip
Na gestão 2005-2007 ocorreu uma importante mobilização do Conselho da AESabesp, para que
esta entidade alterasse o seu estatuto, para se tornar uma Oscip (Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público).
O nosso diretor Ivan Norberto Borghi, designado para a Coordenadoria Especial dos assuntos
relacionados às atribuições de Oscip, nos concedeu a seguinte entrevista, para entendermos
melhor essa nova condição:
Jornal AESabesp: O que é uma
Oscip?
Ivan Borghi: É uma qualificação
decorrente da lei 9.790/99,
também conhecida como Lei do
Terceiro Setor, obtida por um
certificado emitido pelo Poder
Público Federal que comprova o
cumprimento de certos requisitos e
reconhece oficialmente uma
organização pela transparência
administrativa que a legislação
exige e seus propósitos voltados ao
bem social.
Jornal AESabesp: O que a
AESabesp fez para conseguir
essa qualificação?
Ivan Borghi: Na Gestão
2005/2007, presidida pelo Walter
A Orsati, a AESabesp não só
alterou as suas finalidades,
adaptadas a poder trabalhar como
Oscip, como também modificou e
ampliou as suas categorias de
associados, na alteração do seu
estatuto em agosto de 2007. Dessa
forma, além dos integrantes do
corpo técnico da Empresa, que
formam hoje a nossa grade
tradicional de associados,
podemos ampliar o nosso quadro
de associados a todos os
empregados da Sabesp e atender a
sociedade civil e a todas as
empresas que tenham interesse
em participar da nossa Associação.
Jornal AESabesp: Essa condição
também altera a condução dos
trabalhos da AESabesp?
Ivan Borghi: Sim, pois as
mudanças efetuadas no nosso
Estatuto foram realmente de
grandes proporções e portanto os
desafios que teremos pela frente
serão igualmente maiores, os quais
necessitarão do apoio de todos os

associados, do entendimento correto
sobre a forma que uma associação,
organizada como OSCIP atua e da
responsabilidade que cada membro
da atual diretoria terá, na direção de
suas pastas. Os integrantes do
nosso Conselho Deliberativo terão
suas atenções redobradas perante
as exigências que uma OSCIP requer
e o nosso Conselho Fiscal terá um
papel fiscalizador extremamente
importante, pois tem agora suas
atribuições regulamentadas por
uma Lei Federal. O nosso atual
presidente Luiz Narimatsu está
muito entusiasmado com esta nova
forma da AESabesp trabalhar e está
se empenhando ao máximo para que
nos adaptemos rapidamente a
trabalhar como Oscip.
Jornal AESabesp: Qual é o
principal aspecto que diferencia a
Associação que era antes do que é
agora, que se tornou uma Oscip?
Ivan Borghi: A AESabesp estará
liberada para prestar vários tipos de
serviços às comunidades e ao setor
público, preferencialmente através
de seus associados, inclusive
remunerando-os pelos seus
serviços. Contudo, para exercer essa
atuação é necessário registro junto
ao Ministério da Justiça, que, por
sua vez, exige o cumprimento de
rigorosos controles administrativos,
financeiros e gerenciais.
Jornal AESabesp: O que essa nova
condição beneficia os associados
da entidade?
Ivan Borghi: Esse grande desafio
será extremamente interessante a
todos os nossos associados e
também para as novas categorias de
associados, que poderão prestar
serviços às Comunidades e aos
Órgãos Públicos, em projetos nas

áreas do Saneamento Ambiental e
serem remunerados por estes
serviços. A AESabesp está portanto
dando um grande passo em direção
aos anseios e a valorização do nosso
profissional e em benefício da
sociedade como um todo.
Jornal AESabesp: O que o senhor
pessoalmente aconselha para que
estejamos bem preparados para
vivenciar essa nova condição?
Ivan Borghi: A AESabesp, ao ser
qualificada para atuar como Oscip,
irá requerer de seus dirigentes,
funcionários, colaboradores e
associados um entendimento
rápido e completo de como deverá
atuar dentro dessa nova condição.
Em particular, os seus dirigentes
(diretores e conselheiros) devem,
desde já, trabalharem
considerando a AESabesp como
uma
Oscip. Necessitam,
sobretudo, esquecer a forma como
vinham conduzindo suas
atividades diante do antigo padrão
e passarem a enxergar a Associação
como uma nova entidade.
Ainda hoje, os atuais diretores e
coordenadores estão atuando
considerando o antigo estatuto, não
prevendo, em suas promoções, a
possibilidade de terem a
participação das novas categorias
de associados. É verdade também
que a nossa Coordenadoria
Especial para Oscip ainda não
preparou uma divulgação
consistente de como ela passará a
funcionar. Mas esse será o nosso
próximo, urgente e necessário
passo, para chegarmos não só aos
universitários da Sabesp, como
também aos seus demais
empregados.

VANTAGENS
Possibilidade de remunerar dirigentes, o que implica em uma melhora da qualidade de seus profissionais;
Possibilidade de firmar Termo de Parceria com o Poder Público, agilizando trâmite de repasse dos valores;
Procedimento de obtenção da qualificação centralizado e simplificado, com critérios objetivos;
Possibilidade de receber doações de pessoas jurídicas, dedutíveis até o limite de 2% do lucro operacional;
Possibilidade de receber bens apreendidos, abandonados ou disponíveis, administrados pela Secretaria da Receita Federal.
DESVANTAGENS
Riscos de perda da imunidade / isenção com relação ao recolhimento do IRPJ e CSLL;
Realização de auditoria da aplicação dos eventuais recursos objetos do Termo de Parceria;
Prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos na condição de Oscip;
Estar apta a dar publicidade à sua movimentação financeira, no encerramento do exercício fiscal, onerando sua estrutura
administrativa;
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Diretorias
Esportes - Gilberto Margarido

O grande sucesso do XX Festival Esportivo 2007

Com um alto índice de participação e de aprovação dos nossos associados, foi realizado pela nossa nova
diretoria de esportes, coordenada por Gilberto Margarido, o XX Festival Esportivo da AESABESP, no
período de 20 de outubro a 24 de novembro de 2007, quando houve a entrega de troféus e um churrasco
de confraternização.
Acompanhe nossos bons momentos:
Dominó:
Boliche:
As duplas mais habilidosas do dominó foram: 1º
O boliche, disputado na Dragin Bowling, no
Lugar - Evandro e Genivaldo – M, 2º Lugar – Pérsio
Shopping Center Norte, teve os seguintes
e Magali - T+C+P+F e 3º Lugar- Jorge e Sergio
vencedores: Masculino:1º Lugar – R, 2º Lugar –
Gambale – R.
T+P+C+F e 3º Lugar – M. Feminino: 1º Lugar –
Futebol:
T+P+C+F, 2º Lugar – M e 3º Lugar –R. A maior
pontuação masculina foi de Edson Soave - R e a
Numa das modalidades mais acirradas, o 1º Lugar
feminina de Magali Scarpelini - T+P+C+F.
foi para a R (Capitão Paulo Mércio), o 2º Lugar para
a T+C+P+F (Capitão Dival) e o 3º Lugar para a M
(Capitão Zito).
Truco:
Classificação final:
Com direito a jogadas de “experts” quem levou o 1º
1º Lugar: Sistemas Regionais ( R )
Lugar foi a dupla da M: Roberto e Geraldo. Já 2º
2º Lugar: Metropolitana ( M )
Lugar foi da dupla Dorival e Sidnei da R e o 3º
Lugar para a dupla Dival e Koji, da T+C+P+F.
3º Lugar: T+C+P+F.

1º Lugar: Sistemas Regionais ( R )

2º Lugar: Metropolitana ( M )

Agradecemos os patrocinadores desse evento:
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3º Lugar: T+C+P+F

Diretorias
Esportes - Gilberto Margarido

Descontração no boliche

Classe no Tênis

O Diretor Marcelo Salles esteve conosco

Equipe de futebol da R

Equipe de futebol da T - C - P - F

Equipe de futebol da M

Churrasco de confraternização

Comissão organizadora
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Fenasan 2008,
a todo o vapor
Diretoria Técnica: Choji Ohara
o seu espaço para a Fenasan 2008:

O

ano de 2008 nem começou,
mas o mercado já se agiliza
para participar da XIX Fenasan
(Feira Nacional de Materiais e
Equipamentos para Saneamento), a
ser realizada pela Associação dos
Engenheiros da Sabesp, no período de
19 a 21 de agosto, no Pavilhão
Amarelo do Expo Center Norte, em São
Paulo.
A credibilidade conferida à realização
anual da Fenasan é reforçada pelo
interesse dos próprios expositores, que
vêem nessa Feira o espaço de maior
potencial de mercado da América
Latina, para expor seus produtos e
serviços.
E na edição de 2008, a ser realizada
em caráter simultâneo com o XIX
Encontro Técnico da AESabesp, a
proposta temática é “Regulação do
Saneamento – Nova Era, Novos
Horizontes”, que fundamenta as novas
e boas mudanças conquistadas para
operacionalização do Saneamento no
Estado de São Paulo, que beneficia
todos os envolvidos no setor.
Além de espaços amplos e nobres
reservados para a Sabesp e para a Ilha
Sindesam, que concentram empresas
da Abimaq, veja os grandes nomes do
mercado que já reservaram, em 2007,

ABS Inds. Bombas Centrífugas
AG Solve Monitoramento Ambiental
Abimaq
Albrecht Equipamentos Industriais
Analyser Comércio e Indústria
Atos Automação Industrial Ltda.
Bugatti Brasil Válvulas
Capital Assessoria e Serviços
Carbocloro
Conaut Controles Automáticos
Construquil Polímeros Ind. Com.
Danfoss do Brasil Indústria e
Comércio
Digitrol Indústria e Comércio
Dositec Bombas Equipamentos e
Acessssórios
Emec Brasil Sist. Tratamento de Água
Enmac Engenharia Materiais
Compostos
Esa Eletrotécnica Santo Amaro
Flygt do Brasil
GE Fanuc do Brasil
Glass Bombas
Hexis Científica
Hidrosul - Máquinas Hidráulicas
Hidrosul
Higra Industrial
Hydrax Saneamento de Tubulações
Imefer
Incontrol
Interlab Distribuidora de Produtos
Científicos
Invel Comércio Indústria
Participações
Kanaflex Ind. de Plásticos
Kemwater Brasil
KSB Bombas Hidráulicas
Lamon Produtos
Marte Balanças e Apar. de Precisão
Masterserv Contr. Erosão e Com. -

Ambiental Bag
Nivetec Instrumentação e Controle
Nunes Oliveira Máq. e Ferramentas
Parkson do Brasil
Pleuger Indústria
Policontrol
Polierg Industria e Comercio
Polimate - Imp. Exp. Medidores
Poly Easy do Brasil Ind e Com
Prominas Brasil Equipamentos
Proacqua
Saint-Gobain Canalização
Sampla do Brasil Ind. Com.
Correias
Sondeq
Stratus Composto Estruturais
Tupy Fundições
Uziseal Com. e Reparos de Peças
Vika Controls Com. Ins. e Sistemas
Profissionais de diversas áreas das
empresas que tiveram seus
estandes nas Feiras anteriores
responderam a um questionário de
avaliação, elaborado pela nossa
diretoria de marketing, do qual
extraímos alguns testemunhais
sobre o que a Fenasan representou
para a sua boa imagem no mercado
de saneamento ambiental. Confira
os seus depoimentos no site
www.fenasan.com.br

Boas festas
Aos nossos queridos associados, colaboradores e amigos da AESabesp:
Lembrem-se de que o sucesso de cada um não se mede só em função das conquistas, mas
principalmente pelo enfrentamento das oposições, para no dia-a-dia celebrarmos a grande
dádiva da vida.
E se existe uma maneira melhor de viver, ela se chama escolha.
Escolha olhar para o lado bom do mundo, das pessoas e o seu próprio.
Esta é chave da felicidade!
Desejamos a todos vocês momentos de muita paz, amor, alegria, amizade, prosperidade e
esperança.
Conselho da AESabesp
Gestão 2007-2009

