Presidentes da AESabesp estiveram em evento comemorativo aos 21 anos da
Entidade. O resgate de histórias vividas pelos nossos fundadores foi a base
para a edição especial de nossa
Revista de Maioridade, com lançamento previsto na Fenasan 2008.
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22 de Março: Dia da Água

“...São as águas de março
fechando o verão
É a promessa de vida
no teu coração...”
(Tom Jobim)

AESabesp e entidades do
setor promovem os
Seminários
“Ano Internacional do
Saneamento e a
Macrometrópole Paulista”
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Com sucesso, o Pólo de
Presidente Prudente
realiza o seu
“1º Congresso
Interestadual de
Saneamento Ambiental”
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Conheça as realizações de
nossas diretorias, com
destaque para o
“IV Torneio Interpolos de
Futebol Society”,
em Serra Negra
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Saneamento Básico

C

omemorado em 22 de
março, o “Dia Mundial da
Água” foi a inspiração para
a capa dessa edição e nos faz
refletir por todo 2008, “Ano
Internacional do Saneamento
Básico”, instituído pela Unesco,
sobre a necessidade da
conservação dos recursos
hídricos.Tal evidência nos remete
a uma citação de Kofi Annan,
Ex-Secretário Geral da ONU
(Organização das Nações
Unidas), no Relatório do Milênio,
a qual afirma: “Nenhuma medida
poderia contribuir mais para
reduzir a incidência de doenças e
salvar vidas no mundo em
desenvolvimento do que fornecer
água potável e saneamento
adequado a todos”.
De fato, é inegável a importância
desse setor no contexto geral da
qualidade de vida em todo o
mundo e sabemos que, apesar de
nossos avanços, ainda há muito
que se fazer para chegarmos a
um ideal de realização. Resultado
de uma parceria entre a
AESabesp, Instituto de
Engenharia, Abes, Apecs e
Sinaenco, será promovido uma
série de seminários voltados à
importância do saneamento
ambiental, que é um dos
destaques desse jornal.
Também faz parte dessa edição
uma justa homenagem da
Sabesp, que batizou a sala de
reuniões da presidência, com o
nome de Theodoro Sampaio, em
reconhecimento a esse
importante engenheiro negro,
que nasceu escravo, alforriou

seus pais e irmãos e contribuiu
de forma fundamental para a
nossa história. A maioria das
pessoas o conhece apenas como
um nome de uma importante
rua no bairro de Pinheiros.
Contudo, ele foi o primeiro chefe
do Serviço de Água e Esgotos de
São Paulo e, em 1896, integrou a
comissão para criação da Escola
Politécnica da USP.
Envolvidas também por uma
questão de resgate histórico de
nossa Associação,
personalidades que construíram
a AESabesp,, ao longo dos seus
21 anos, marcaram suas
presenças em um memorável
encontro na nova sede social da
Entidade. Todos trouxeram a
sua contribuição para editarmos
a nossa Revista Especial de
Maioridade, com lançamento
previsto para agosto, no XIX
Encontro Técnico / Fenasan2008, que com certeza será uma
publicação para se guardar com
muito carinho.
Apresentamos também uma
reportagem sobre o Encontro
Técnico realizado pelo Pólo de
Presidente Prudente que
mobilizou a região, com a
presença de várias profissionais
do setor do saneamento
ambiental e autoridades
políticas.
Abraço a todos e uma boa
leitura,

Eng. Luiz Narimatsu
Presidente da AESabesp

Agende-se
“Ano Internacional do
Saneamento e a Macrometrópole
Paulista”
Seminários promovidos pelo
Instituto de Engenharia,
AESabesp, Abes, Apecs e
Sinaenco. Informe completo na
página 6 desta edição.
Workshop “Reúso de Água”
Portal Tratamento de Água
Dias: 24 e 25 de julho de 2008
Público alvo: profissionais que
atuam no setor de tratamento de
águas e efluentes domésticos e

2

industriais. Informações:
www.tratamentodeagua.com.br
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
nos sites:
www.fenasan.com.br
www.aesabesp.com.br

Acontece

Sabesp inaugura sala de reunião em
homenagem ao Eng. Theodoro Sampaio

No dia 12 de março, foi batizada
como “Sala Theodoro Sampaio”, a
sala de reuniões da presidência da
Sabesp. A homenagem a esse
ilustre engenheiro foi uma
indicação do próprio presidente da
Sabesp, Gesner Oliveira, que
afirmou ter tido essa idéia após
uma visita ao Museu Afro Brasil
onde conheceu a história de
sucesso e de superação desse
pioneiro do saneamento básico
brasileiro. “Eu não tinha noção de
que uma das principais ruas de
Pinheiros e de São Paulo tinha o
nome de alguém tão importante
para o desenvolvimento da cidade”.
No evento de inauguração desse
espaço, marcaram as suas
presenças o presidente da
AESabesp, Eng. Luiz Narimatsu; o
vice-diretor da Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo,
Prof. Dr. José Roberto Cardoso; o
assessor “R”, Virgilio Tiezzi Junior
(representando o prefeito da cidade
de Theodoro Sampaio, José Ademir
Infante Gutierrez); o reitor da
Universidade da Cidadania Zumbi
de Palmares (Unipalmares), Prof.
Dr.José Vicente; o secretário do
Conselho Estadual da Participação
e Desenvolvimento da Comunidade
Negra, João Carlos Benício; o
presidente da Comissão do Negro e
de Assuntos Antidiscriminatórios,
Dr. Marco Antonio Zito Alvarenga e
o coordenador de literatura do
Museu Afro Brasil, jornalista
Osvaldo de Camargo. A propósito,
os dignos representantes da
comunidade negra nacional,
também representada pela

memória de Theodoro Sampaio,
destacaram em seus
pronunciamentos a importância dos
feitos de seus integrantes para o
desenvolvimento de um País livre e
justo.
No encerramento da cerimônia, o
representante do Museu Afro Brasil
doou o livro “Theodoro Sampaio – O
sábio negro entre os brancos”, que
ficará à disposição dos interessados
no Show-Room, e o reitor da
Unipalmares propôs a criação de
uma faculdade de engenharia com o
nome de Theodoro Sampaio.

Conheça mais sobre quem
foi Theodoro Sampaio
Theodoro Sampaio nascido na
Bahia em 1855. Filho da escrava
Domingas da Paixão do Carmo e do
Padre Manoel Fernandes Sampaio,
conseguiu ter acesso à educação e
graduou-se em engenharia em 1877
no Rio de Janeiro. Trabalhou como
professor de matemática e
desenhista e, assim, obteve
recursos para alforriar seus três
irmãos e libertar sua mãe.
Por sua notória inteligência, foi
nomeado por D. Pedro II para
integrar a comissão hidráulica para
estudar portos e a navegação
interior. Em 1894 tornou-se o
primeiro chefe do Serviço de Água e
Esgotos de São Paulo e, em 1896,
integrou a comissão para criação da
Escola Politécnica da USP. Chefiou
a Repartição de Água e Esgotos da
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capital de 1898 a 1903. Foi um
dos fundadores do Instituto
Histórico e Geográfico de São
Paulo e deputado federal pela
Bahia de 1927 a 1929.
A contribuição de Theodoro
Sampaio para o saneamento
básico e desenvolvimento urbano
de São Paulo, Rio de Janeiro,
Salvador e várias cidades do
interior paulista, como Rio Claro,
Itu, Santos e Sorocaba é
inestimável. Foi engenheiro,
geógrafo, cartógrafo, historiador e
tupinólogo, em todas atividades
dedicando-se com grande sucesso
e competência.

Acontece

Sabesp realiza Audiência de Inovação,
em parceria com a ABES e AESabesp
Numa parceria com a AESabesp e a
ABES, a Sabesp realizou no dia 28
de março, nas dependências do
Auditório Tauzer Quinderé (Pudim),
na unidade de Pinheiros, a sua “IX
Audiência de Inovação”. Nesse
Encontro foi abordado o tema
“Tubulações para Sistemas de
Esgoto Sanitário”, abrindo espaço
para a exposição de projetos e
aprimoramento do conhecimento
das equipes da Sabesp sobre um
dos mais importantes assuntos do
saneamento.
Com o auditório lotado, a Audiência
trouxe aos profissionais da
Companhia a oportunidade de
discutir os diversos materiais
utilizados na fabricação de
tubulações para saneamento, com
alternativas para serem utilizadas
em sistemas de esgotamento
sanitário e inovações para o
segmento.
A abertura do evento ficou por conta
do chefe de gabinete, Luiz Fernando
Beraldo Guimarães, que considerou:

Representantes de Associações sobre o tema
da Audiência de Inovação

“A execução de sistemas coletores de
esgoto requer um investimento
elevado, pois exige valas profundas,
nivelamento perfeito da tubulação e,
na maioria das vezes, as obras são
realizadas em ruas com trânsito
intenso. Para se construir um sistema
confiável e durável, a escolha do tipo
de tubo é importante, do contrário
serão necessários reparos e
manutenção freqüentes”.
Na seqüência, foi realizada a
apresentação sobre o uso de Tubos de
Concreto, pelo Prof. Dr. Antonio
Domingues de Figueiredo, que na
ocasião representou a ABTCAssociação Brasileira dos Fabricantes
de Tubos de Concreto.
A segunda apresentação foi sobre
Tubos Cerâmicos, a cargo do Eng.
Antonio Livio Abraços Jorge, muito
conhecido pelo seu trabalho
desenvolvido na Sabesp, mas que na
ocasião representou a Acertubos –
Associação Latino-Americana dos
Fabricantes de Tubos Cerâmicos. Pela
ABPE (Associação Brasileira de Tubos

Antônio Lívio Abraços Jorge discorre sobre Tubos
Cerâmicos

Poliolifílicos e Sistemas) o Tecnólogo
Eduardo Bertella fez uma exposição
sobre Tubos de Polietileno.
E para concluir o ciclo de
apresentações os representantes da
Asfamas -Associação Brasileira dos
Fabricantes de Materiais e
Equipamentos para Saneamento, o
Adm. Natal J. Garrafoli e Eng.
Fernando Puell Neto, fizeram
respectivas exposições sobre o uso
de Tubos de PVC e Tubos de Ferro
Fundido.
As Audiências de inovação são um
espaço aberto pela Sabesp para que
empresas, associações e
profissionais dos mais diversos
segmentos possam apresentar seus
produtos, serviços e soluções que
auxiliem a Companhia a ter maior
produtividade e qualidade em seus
processos, e que permitam uma
redução de custos, contribuindo
para prestação de um serviço ainda
melhor à toda sociedade.

O Auditório Pudim foi totalmente ocupado

AESabesp participa do III Congresso Brasileiro de Métodos
não Destrutivos e I No-Dig Edição Latino-Americana
Realizados nos dias 13, 14 e 15 de
fevereiro, no Centro de Convenções
do Hotel Transamérica, em São
Paulo, o “III Congresso Brasileiro de
Métodos Não Destrutivos” e “I NoDig Edição Latino-Americana”,
promovido pela Abratt (Associação
Brasileira de Tecnologia Não

Destrutiva), movimentou mais de
750 visitantes.
A proposta do evento é a adoção de
projetos de cidades sem valas, que
resultem na redução tanto dos
transtornos causados a motoristas e
pedestres, quanto do tempo
necessário para a conclusão da obra

Cerimônia de encerramento do Congresso

Estande da AESabesp
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comparado ao sistema convencional
de abertura de valas.
A Sabesp e a AESabesp montaram
estandes na Feira do evento e o
nosso presidente Luiz Narimatsu foi
convidado a compor a mesa de
cerimônia de encerramento do
Congresso.

21 Anos

Nossa Comissão de 21 Anos em um encontro para ficar na história
É incrível que após 21 anos de
existência da Associação dos
Engenheiros da Sabesp, os
baluartes da nossa história
ainda mantêm aquele saudável
clima de “Unidos Venceremos!”.
Prova disso, foi a reunião para a
formação de uma Comissão de
21 Anos, realizada no dia 14 de
fevereiro na nova sede social da
entidade na 13 de Maio.
O objetivo desse encontro foi o
início da elaboração da Revista
alusiva à Maioridade da
AESabesp, com lançamento
previsto para agosto, no XIX
Encontro Técnico - Fenasan
2008.
Esse primeiro encontro informal,
teve tanta presença importante,
para contar a sua trajetória
dentro da Associação, que virou
um “acontecimento”, a começar
pelo nosso primeiro presidente,
Paulo Ferreira, que emocionado
lembrou o começo oficial da

Entidade na Rua Amauri. Também
compareceram os presidentes Ivan
Borghi, Plínio Montoro, Nercy
Donini, Edson Santana Borges,
João Basptista Comparini, Eliana
Kitahara, Walter Antonio Orsatti e
Luiz Narimatsu, além de
personalidades da nossa história
de longa data, como os
engenheiros Gert Wolgang
Kaminsk, Paulo Soichi Nogami,
Shigueo Makita, José Roberto

Guimarães, Mário Omori,
Wagner Bertoletto, Eduardo
Bulhões, Minetoshi Horita, Silvio
Ribeiro Leite, Antônio Martins,
Plínio Alvarenga, Antônio
Augusto, Abraão Gentleman e
nosso grande colaborador Mário
Izumi Saito. Vários integrantes
do atual Conselho também
marcaram suas presenças nesse
encontro, que depois foi animado
com um “happy hour”.

Citando os empenhos dos Engs. Martins,
Makita, Horita. Nizar, entre outros, o nosso
primeiro presidente modestamente afirmou
que não teve um papel preponderante no
processo de criação da AESabesp: “Era um
desejo coletivo de um grupo. Havia
competência técnica dos profissionais que
não eram reconhecidos”. Porém todos sabem
que sua liderança foi importante e
indiscutível.

A Reunião da Comissão de 21 anos foi uma
oportunidade de se trocar experiências vividas
desde a fundação da AESabesp, como também
de se apresentar documentos que atestam a
história da Entidade. E uma das grandes
raridades é o nosso primeiro jornal, que era
editado pelo Eng. José Roberto Guimarães (sócio
nº 16), apresentado pelo nosso 1º presidente,
Paulo Ferreira, e pelo colaborador histórico,
Shigueo Makita.

Entre os decanos do saneamento, cujo
conhecimento foi empregado na Sabesp,
destacamos Paulo Soichi Nogami, que
concedeu a honra de se filiar novamente à
AESabesp. Assim, como ele, muitos
colaboradores importantes da Entidade que
estavam afastados voltaram a freqüentar a
Associação com entusiasmo, motivados pelo
empenho da atual gestão em resgatar os
fatos históricos da Entidade.

O “chef” Moacir Teixeira, da RE, preparou um
coquetel pra lá de caprichado, com destaque
para a “sardinhada”. Na foto, ele está com
Nelson Stabile e Danilo Grimaldi.

O “buffet” de Moacir teve diversas opções para
todos os gostos, que deu um sabor especial ao
1º evento da nossa nova sede social.

Após a reunião de trabalho, onde todos
reafirmaram seu compromisso com a história
da AESabesp, foi a hora de descontrair na
merecida “happy hour”.

Personalidades da história da AESabesp, após contarem suas histórias, posam para posteridade.
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Entidades do setor se unem e promovem Seminários
No dia 16 de abril, estiveram reunidos no Instituto de Engenharia os seus
representantes Prof. Paulo Ferreira e Prof. Dione Mari Morita, juntos com os
presidentes da AESabesp, Eng. Luiz Narimatsu, da APECS, Eng. João Alberto
Viol, e da ABES-SP, Eng. Sérgio Pinto Parreira, para tratar da parte conclusiva
da elaboração de quatro Seminários fundamentais para o setor, neste “Ano
Internacional do Saneamento”, instituído pela Unesco.
O evento, denominado “Ano Internacional do Saneamento e a Macrometrópole
Paulista” abordará, de forma abrangente, todas as questões referentes a
abastecimento e tratamento de água, tratamento de esgoto e gestão de
resíduos sólidos. Veja abaixo, a explanação feita pelo o Instituto de
Engenharia desta série de encontros, de importância singular para todo os
profissionais do setor de saneamento ambiental:

Ano Internacional do Saneamento e a Macrometrópole Paulista
Recentemente, o homem vem tomando consciência dos danos causados ao meio ambiente pelo crescimento
desordenado das cidades. Dificuldade de acesso à água de boa qualidade, falta de tratamento de esgoto,
disposição inadequada de resíduos sólidos domiciliares e consequente contaminação do solo e da água
subterrânea são alguns dos problemas que assolam a população brasileira. Diante do cenário atual, os
profissionais envolvidos com a saúde pública devem agir como agentes de transformação e não como meros
espectadores da deterioração ambiental. Neste sentido, o Instituto de Engenharia, juntamente com a Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental/Seção São Paulo ABES/SP, a Associação dos Engenheiros da
Sabesp - AESabesp, o Sindicato de Arquitetura e Engenharia - SINAENCO, a Associação Paulista de Empresas
de Consultoria em Saneamento APECS e o Sindicato Nacional das Indústrias de Equipamentos para
Saneamento Básico SINDESAM, convidam os profissionais ligados ao meio ambiente a participarem do evento
“Ano Internacional do Saneamento e a Macrometrópole Paulista”, a fim de discutir assuntos relevantes da área
e apresentar soluções a curto, médio e longo prazos.
SEMINÁRIO “QUALIDADE DA ÁGUA NO ESTADO DE SÃO SEMINÁRIO “GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PAULO”
URBANOS”
Data: 19/05/2008
Local: Instituto de Engenharia
Relatora: Dione Mari Morita (Instituto de Engenharia e
ABES/SP)
8:30 às 9:00 - Inscrições
9:00 às 9:30 - Qualidade das águas interiores no Estado de
São Paulo
José Eduardo Bevilacqua (CETESB)
9:30 às 10:00 - Eutrofização e recuperação de corpos
d'água
Odete Rocha (Universidade Federal de São Carlos)
10:00 às 10:20 - Coffee Break
10:20 às 10:50 - Tratamento avançado de águas para
abastecimento público
Ivanildo Hespanhol (Centro Internacional de Referência em
Reúso de Àgua)
10:50 às 11:20 - Qualidade da água distribuída à população
no Estado de São Paulo
Luís Sérgio Ozório Valentim (Centro de Vigilância Sanitária
da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo)
11:20 às 12:00- Debates
SEMINÁRIO “ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO
NA RMSP”
Data: 02/06/2008
Local: Instituto de Engenharia
Relator: Júlio Cerqueira Cesar Neto (Instituto de
Engenharia) e José Carlos Karabolad (AESabesp)
8:30 às 9:00 - Inscrições
9:00 às 9:30 - Aproveitamento dos Recursos Hídricos da
Macro-metrópole de São Paulo
Rubem la Laina Porto (Associação Brasileira de Recursos
Hídricos - ABRH)
9:30 às 10:00 - Perspectivas de Médio e Longo Prazos para
o Abastecimento de Água da RMSP
Marcelo Salles Holanda de Freitas (SABESP)
10:00 às 10:20 - Coffee Break
10:20 às 10:50 - Situação Atual do Abastecimento Público
na RMSP
Hélio Luiz Castro (SABESP)
10:50 às 12:00 - Debates

Data: 11/08/2008
Local: Instituto de Engenharia
Relatora: Wanda Maria Risso Günther (ABES/SP)
8:30 às 9:00 - Inscrições
9:00 às 9:30 - Política Nacional de Resíduos Sólidos
Deputado Federal Arnaldo Jardim
9:30 às 10:00 - Regulamentação da Lei 12.300/06 - Política
Estadual de Resíduos Sólidos
Xico Graziano (Secretário de Meio Ambiente do Estado de
São Paulo)
10:00 às 10:20 - Coffee Break
10:20 às 10:50 - Situação Atual dos Resíduos Sólidos no
Município de São Paulo
Andrea Matarazzo (Secretário de Coordenação de
Subprefeituras)
10:50 às 12:00 - Debatedor: Deputado Rodolfo Costa e Silva
SEMINÁRIO “TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO”
Data: 20/08/2008
Local: Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte
(XIX Encontro Técnico da AESabesp - FENASAN - 2008)
Relator: Carlos Massuyama (APECS)
8:30 às 9:00 - Inscrições
9:00 às 9:30 - Tecnologias de Tratamento de Esgoto
Sanitário no Brasil: situação atual e tendências futuras
José Roberto Campos (EESCar/USP) a confirmar
9:30 às 10:00 - Revisão da Norma NBR 12.209/90 Projeto
de Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário
Pedro Alem Sobrinho (Escola Politécnica/USP)
10:00 às 10:20 - Coffee Break
10:20 às 10:50 - Disposição oceânica de efluentes através
de emissários submarinos
Jaime Pinto Ortiz (Escola Politécnica/USP)
10:50 às 11:20 - Conformidade de estações de tratamento
de esgoto
Wanderley Paganini (SABESP)
11:20 às 12:00 - Debates

6

Acontece

1º Congresso Interestadual de Presidente Prudente
Muito bem estruturado já em sua
1ª edição, o 1º Congresso
Interestadual de Saneamento
Ambiental - CISA 2008, promovido
pela AESabesp, através do seu Pólo
de Presidente Prudente, foi
realizado nos dias 2 e 3 de abril,
com o apoio da Sabesp, por meio da
sua Unidade de Negócio do Baixo
Paranapanema – RB, liderada pelo
superintendente, Izaias Storch. A
presidência e diretoria da Empresa
também marcaram sua
participação, representadas pelo
diretor de Sistemas Regionais,
Umberto Cidade Semeghini.
O evento, realizado no Centro de
Convenções do Buffet Corazza, teve
um público aproximado de 2000
visitantes, que superou as
expectativas dos organizadores,
além de reunir personalidades do
saneamento dos Estados de São
Paulo e de Mato Grosso e da esfera
pública executiva e legislativa da
Região Prudentina.
Recepcionados pelo
superintendente da RB, Izaias
Storch, e pelo presidente da
AESabesp, Luiz Narimatsu,
marcaram suas presenças nesse
Encontro, o secretário do Meio
Ambiente de Cuiabá-MT, Edio
Oliveira; o secretário adjunto de
Saneamento e Energia de São
Paulo, Ricardo Toledo Silva, os
prefeitos de Presidente Prudente,
Carlos Roberto Biancardi; de
Ourinhos: Toshio Misato; de
Regente Feijó, Marco Rocha; de
Dracena, Élzio Stelato Júnior; de
Londrina, Nedson Luiz Micheleti; de
Tarumã, Oscar Gozzi; do promotor
de Justiça do Meio Ambiente de
Presidente Prudente, Fernando
Bolque, e do superintendente da
Coordenação para a Negociação de
Concessões, Luiz Carlos Aversa.
Na cerimônia de abertura, presidida
pelo prefeito de Presidente
Prudente, Carlos Roberto
Biancardi, foram abordados temas

Mesa de abertura dos trabalhos, com as
autoridades da Região Prudentina. O diretor
de Sistemas Regionais, Umberto Cidade
Semeghini, que profere um pronunciamento
sobre a importância do Congresso,
representou o presidente da Sabesp, Gesner
Oliveira e a diretoria da empresa.

Prefeitos da região marcaram presenças no Encontro de Presidente Prudente.

como a Regulamentação do
Saneamento no Estado de São Paulo;
soluções ambientais e universalização
do saneamento. No decorrer dos 2
dias do Congresso, também foram
apresentadas 17 palestras técnicas,
com realização paralela de uma Feira
com 26 expositores, entre empresas
fabricantes de equipamentos e
prestadoras de serviços para o setor
de saneamento, com uma expressiva
visitação diária e bom fluxo de
negociações.
CISA 2008 - LISTA DE EXPOSITORES
1 - Netzsch do Brasil Ind.e Com.Ltda.
2 - CEB - Conexões Esp. do Brasil
3 - P. M. de Presidente Prudente
4 - Saint Gobain Canalização Ltda.
5 - Capital - Ass. e Serviços Ltda.
6 - Engemap Eng., Mapeamento e
Aerolevantamento Ltda.
7 - Caetano Tubos (Cmr4 Engenharia
E Comércio Ltda.
8 - Poly.Easy do Brasil Ind.Com.Ltda.
9 - Pleuger Ind. Comércio de Bombas
Hidráulicas Ltda.
10 - Kanaflex S/A Ind. de Plásticos
11 - Analyser Com. e Indústria Ltda.
12 - Valloy Ind. e Com. de Valvulas e
Acessórios Ltda.
13 - BCM Automação Ind. Ltda.
14 - Marte Balança e Aparelhos de

Precisão Ltda.
15 - ABS Ind. Bombas Cent.Ltda.
16 - Altus - Sist. Informática S/A
17 - Sanit Engenharia Ltda.
18 - Polierg Ind. e Comércio Ltda.
19 - Grupo Encalso
20 - Nivetec Inst. e Controle Ltda.
21 - Mark Grundfos Ltda.
22 - KSB Bombas Hidráulicas S/A
23 - Allonda - Esco Comercial Ltda.
24 - Policontrol - Instrumentos de
Controle Amb. Ind. Com. Ltda.
25 - Imbil Ind. e Manutenção de
Bombas Ita Ltda.
26 – ABES (Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária).

Visitantes nos estandes da Feira.

Saudando a Abertura do Congresso: Vitor
Eduardo Felício (Pólo de Presidente Prudente),
Luiz Narimatsu (Presidente AESabesp), Izaias
Storch (Superintendente Regional da RB),
Ricardo Toledo Silva (Secretário Adjunto de
Saneamento e Energia) e Roberto Tadeu Miras
Ferron (Advogado da RB).
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Uma reverente inauguração: a do “Auditório
Choei Kochi” numa homenagem póstuma ao
saudoso companheiro da RB. Na foto, o
presidente Luiz Narimatsu inaugura o espaço
junto aos integrantes do Pólo de Presidente
Prudente, Robinson Patrício e Vitor Felício.

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.

O pé mais famoso da AESabesp

“Dava vergonha de ir na Costa, sô!”

Os três tenores da engenharia

Estamos falando do sempre presente nos
acontecimentos importantes da AESabesp, o
nosso 1º Secretário, Nizar Qbar, que na
reunião da Comissão dos 21 anos estava
convalescendo de um problema de saúde, que
provocou alterações em seu pé. Mas, mesmo
descalço, ele compareceu e o seu pézinho fez
mais sucesso que o pé da Cinderela na meianoite do baile. Na foto, ele recebe o apoio dos
amigos.

A frase antológica da reunião de 21 anos foi do
superintendente da UN Pardo e Grande e
presidente da AESabesp, na gestão 2001-2003,
João Comparini (à direita), lembrando dos
tempos que entrou na Sabesp. Nas vezes que
vinha do Interior, tinha que encarar verdadeiras
feras do saneamento, como o lendário prof.
Nogami, que inclusive também estava nessa
reunião.

Esses três têm história dignas de opereta:
Pérsio Faulim de Menezes (à esquerda), atual
vice-presidente da AESabesp, foi presidente
da Associação Sabesp, sucedendo Geraldo
Gonçalves (centro), que hoje é coordenador da
Abratt (Associação Brasileira de Tecnologia
Não Destrutiva), que junto com nosso
presidente, Luiz Narimatsu, formavam o “trio
Sabesp”, em evento da Abratt no
Transamérica.

Sócio 5 estrelas, vindo pela Oscip

Garoto propaganda de Prudente,

Alta freqüência no CISA 2008

O fato de a AESabesp ter se convertido em
uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público) criou a Campanha “Abre as
Portas”, trazendo muita gente boa da Sabesp
para o nosso quadro de associados. Entre elas
destacamos o administrador de empresas e
presidente da nossa co-irmã, Associação
Sabesp, Cláudio Borges, que também é diretor
da ADM e recebe boas vindas do nosso
presidente Luiz Narimatsu.

Também foi muito bem vindo pela Campanha
“Abre as Portas”, da Oscip, Elias Marçal Pereira,
da RBRP102, o sócio nº 1 a se filiar à AESabesp,
durante o 1º Congresso Interestadual de
Saneamento Ambiental - CISA 2008, realizado
em Presidente Prudente, em 2 e 3 de abril. Como
o seu índice de popularidade é bem alto na
região e de forma positiva, o nomeamos como o
nosso “Garoto Propaganda de Prudente.

O apoio logístico de toda a AESabesp ao CISA
2008 foi total, tanto por parte dos
integrantes do Pólo de Presidente Prudente,
que divulgou muito bem o evento, que atraiu
cerca de 2000 pessoas, quanto dos diretores,
coordenadores e conselheiros de São Paulo.
Destacamos, na foto, as participações de
Carlos Alberto de Carvalho, José Carlos
Vilela, Sérgio Nardur, Helieder Rosa Zanelli e
Gilberto Margarido Bonifácio.

Nota 10 para a Costela de Ripa

Fazendo parte da turma da casa

Cultura, cidadania e meio-ambiente

Além do bom resultado do Congresso, valeu a
pena ir à Presidente Prudente, pelo jantar de
confraternização, organizado pelos nossos
colegas anfitriões daquele Pólo. Foi um
autêntico churrasco de costela de ripa no
chão, que estava uma delícia. Expositores de
bom gosto, como Marco Oliveto e Nivaldo
Bruni , da Saint Gobain, que deu seu sinal de
positivo à iguaria, também apreciaram a
acolhida.

Também muito à vontade no churrasco, na Feira
do Congresso e distribuindo simpatia entre
todos os presentes, estava Hélio Rosas, da Sanit,
que como já está fazendo parte da turma da
casa, estará conosco na Fenasan 2008, em São
Paulo. Em nome dele, estendemos os nossos
agradecimentos a todos os participantes desse
grande evento, que ficará na história da Região
Prudentina.

No dia 22 de abril foi comemorado o “Dia
Internacional da Terra” e um bom presente
para essa data foi o lançamento, pela
Escrituras Editora, do livro “Seis Razões
para cuidar bem do Planeta Terra”, escrito
em co-autoria pelo professor Nílson José
Machado, da Faculdade de Educação da USP,
pela pedagoga Silmara Rascalha Casadei e
pela bióloga Michele Rascalha. As ilustrações
são de Vera Andrade.
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Mobilização
AESabesp e entidades co-irmãs registram o seu apoio ao pessoal
contratado pela Empresa no período de 1988 a 1992
A AESabesp, juntamente com as demais entidades
representativas da Sabesp, AAPS, ADM, Associação Sabesp
e APU, marcou a sua presença nas reuniões realizadas no
Auditório do Sintaema, em 11/3/08 e na APU em
09/04/08, para discutir as alternativas jurídicas e ações
visando à permanência dos empregados contratados pela
empresa no período de 05/10/88 à 19/03/92, a despeito do
teor do artigo 37, da Constituição Federal, que preconiza
que todos os funcionários contratados a partir dessa data
devem ter sido aprovados em concurso público.
Com esse propósito, foi constituída uma comissão de 2
empregados por diretoria, que foi recebida pelo presidente
da Sabesp, Gesner Oliveira, pelo diretor de Gestão
Corporativa, Márcio Saba Abud e pelo superintendente
jurídico da Sabesp, Adriano Cândido Stringhini. da Sabesp.
Entre as questões levantadas, a comissão informou à
diretoria da Empresa sobre o processo de mobilização e de
organização visando a contratação de serviços
especializados de advocacia, a fim de possibilitar a atuação
dos mesmos como litis consorti (parte interessada) em
todas as ações relacionadas com essa questão; bem como o
apoio recebido de todas as entidades representativas da
Sabesp e do Setor de Saneamento.
De acordo com os participantes do encontro, o presidente se
posicionou favoravelmente às questões apontadas pelos
empregados e disse que é de interesse da Sabesp a
manutenção de todos os trabalhadores. Informou que a
Superintendência Jurídica está buscando respaldo legal e
que no momento não há previsão de assinatura de nenhum
documento que possa comprometer os trabalhadores.
No dia 11 de abril, a AESabesp, junto às entidades co-irmãs,
elaborou uma carta, para ser entregue ao presidente da
Sabesp Gesner Oliveira e à secretária de Saneamento e
Energia Dilma Pena, cujo teor justifica esta moção de apoio,
a qual publicamos na íntegra:

São Paulo, 14 de abril de 2008.
Ilmº Sr.
Dr. Gesner Oliveira
DD Presidente da
SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

A Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp; Associação
dos Administradores da Sabesp; Associação dos Engenheiros da
Sabesp; Associação dos Funcionários da Sabesp e a Associação dos
Profissionais Universitários da Sabesp, na defesa de todos os
profissionais do setor de saneamento, manifestam o seu total apoio à
permanência dos Empregados contratados pela Sabesp, no período de
05/10/1988 a 19/03/1992, a despeito do Procedimento Preparatório
nº 3.797/2002, em curso no Ministério Público do Trabalho.
Outrossim, parabenizamos a postura da SABESP, na condução das
negociações com o MPT, demonstrando que as contratações foram
realizadas de maneira a atender às necessidades da empresa e hoje,
após vinte anos de suas contratações, estes profissionais já estão
integrados e realizando atividades estratégicas, fazendo com que a
permanência dos mesmos seja considerada fundamental para garantir
a continuidade da prestação dos serviços públicos de saneamento
ambiental para toda a população do Estado de São Paulo.
Nossa convicção é de que somente uma ação organizada, com a
unidade de esforços, será capaz de formular uma alternativa para a
referida situação, justificada pelas metas do setor, em alcançar a
universalização do saneamento, com o empenho de todos os agentes e
a reconhecida competência de atuação no setor.
Cordialmente
Associação
Associação
Associação
Associação
Associação
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dos
dos
dos
dos
dos

Aposentados e Pensionistas da Sabesp AAPS
Administradores da Sabesp ADMSABESP
Engenheiros da Sabesp AESABESP
Funcionários da Sabesp
Profissionais Universitários da Sabesp - APU

Diretorias
Cultural - Olavo Prates Sachs
Técnica - Choji Ohara

XIX Encontro Técnico da AESabesp e Fenasan 2008
se destacam no setor como o maior evento do ano
complementares, espelhando um
panorama de mercado bem aquecido.

Sindesam, Apecs e Sinaenco
confirmam suas presenças

Tomada da Fenasan 2007

O ano de 2008, instituído pela Unesco
como o “Ano Internacional do
Saneamento”, promete ser bastante
favorável à realização do nosso XIX
Encontro Técnico, cujo tema é
“Regulação do Saneamento: Nova
Era, Novos Horizontes”, motivado
pela criação da Arsesp (Agência
Reguladora de Saneamento e Energia
do Estado de São Paulo), que dará
um novo rumo aos programas do
setor.
A Fenasan-2008, realizada em caráter
simultâneo, também segue a mesma
linha, pois a 4 meses do evento,
previsto para 19, 20 e 21 de agosto,
no Expo Center Norte , em São Paulo,
está com cerca de 90% da área de
exposição comercializada e ocupada
por empresas fabricantes e
prestadoras de serviços diretos e

Mais de 80 expositores já confirmaram
os seus equipamentos, produtos e
serviços na Feira (confira no site
www.fenasan.com.br) . A Ilha Sindesam
(Sindicato Nacional das Indústrias de
Equipamentos para Saneamento
Básico), que foi um sucesso em sua
estréia em 2007, repetirá a dose em
2008, com empresas associadas à
entidade.
E uma outra ilha também será formada
por 19 empresas de duas entidades do
setor, que estão pela primeira vez
juntas na Fenasan: a Apecs
(Associação Paulista de Empresas de
Consultoria e Serviços em Saneamento
e Meio Ambiente) e Sinaenco (Sindicato
Nacional das Empresas de Arquitetura
e Engenharia Consultiva), que trarão
consigo as empresas: Alphageos,
Argos, Cobrape, Concremat, CPS
Engenharia, Engevix, EPT –
Engenharia e Pesquisas Tecnológicas,
Estática, Etep, Falcão Bauer, Gerentec,
Hagaplan, Herjacktech, JHE
Consultores, JNS Engenharia, Lenc
Laboratório de Engenharia, Maubertec,
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Sistema PRI e Sondotécnica.

Apoios Institucionais
O XIX Encontro Técnico da
AESabesp – Fenasan 2008 conta, até
o momento, com o apoio institucional
das respectivas entidades do setor:
AAPS - Associação dos Aposentados
e Pensionistas da Sabesp, ABAR –
Associação Brasileira de Agências de
Regulação, ABES – Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária,
Abesco - Associação Brasileira das
Empresas de Serviços de
Conservação de Energia, ABPE Associação Brasileira de Tubos
Poliolefínicos e Sistemas, Aecesp –
Associação dos Engenheiros das
Companhias Energéticas do Estado
de São Paulo, AIDIS - Associação
Interamericana de Engenharia
Sanitária e Ambiental, Apecs Associação Paulista de Empresas de
Consultoria e Serviços em
Saneamento e Meio Ambiente,
Sinaenco - Sindicato Nacional das
Empresas de Arquitetura e
Engenharia Consultiva, CRQ-IV –
Conselho regional de Química, IE –
Instituto de Engenharia e Revista
Meio Ambiente Industrial.

Diretorias
Pólos - José Carlos Vilela
Esportes - Gilberto Margarido

IV Torneio Interpolos de Futebol Society
Esportes e de Pólos da AESabesp e
organizado pelo Pólo Regional de
Franca, dirigido por Helieder Rosa
Zanelli, com o apoio da Prefeitura
Municipal de Serra Negra, o Torneio
será batizado com o nome de João
Baptista Comparini ,
superintendente da UN Pardo e
Grande e ex-presidente da
AESabesp, na gestão 2001 2003.
Na cerimônia de abertura do

Um dos mais esperados eventos
esportivos da AESabesp está bem
próximo e já conta com torcidas
organizadas. Trata-se do “IV
Torneio Interpolos de Futebol
Society”, que neste ano será
realizado nos dias 16, 17 e 18 de
Maio, na cidade de Serra Negra.
Realizado pelas Diretorias de

certame, a ser realizada no Centro
de Convenções Serra Negra,
Auditório Mario Covas (foto),
situado na Rodovia Serra
Negra/Lindóia, o assessor de Meio
Ambiente da Presidência da Sabesp,
Marcelo Morgado, fará uma palestra
sobre sustentabilidade ambiental e
a pratica de esportes.

Pólo Sul discute
formas de participação
O Pólo Sul, integrado à
coordenadoria de Pólos
Metropolitanos, liderada por Aram
Kemechian, reuniu seus
integrantes para discutirem
formas de participação e
atividades a serem desenvolvidas
neste ano. Participaram do
encontro o próprio coordenador
Aram, o diretor dos assuntos da
Oscip, Ivan Norberto Borghi, o
coordenador do Pólo, Paulo Ivan
Morelli Franceschi (Pim), o vicecoordenador, Sergio Eduardo
Nadur, o secretário, José Eduardo
Vilar Nassar, o coordenador de
esporte-cultura, Ramiro Pardal
Diez, a tesoureira, Lilian Holler, e
a colaboradora, Zélia Nunes Dias.

Marketing - Carlos Alberto de Carvalho

Social - Cecília Takahashi Votta

A Diretoria de Marketing apresenta
o espetáculo "West Side Story”

Jantar Dançante da AESabesp

Ambientada em Manhatan, nos anos 60, West Side
Story conta o romance entre Tony e Maria. Uma
adaptação moderna do clássico Romeu e Julieta, de
Shakespeare, que nasce em meio à rivalidade de duas
gangues de rua, retratando os conflitos de uma
juventude que crescia embalada pelo som do mambo
e do rock. Ao abordar temas como preconceito,
paixão, rivalidade, amizade e ambição, esta história
de amor arrebatadora torna-se um instrumento
didático adequado ao público adolescente acima de
12 anos.
Local: Teatro Alfa - Endereço: R. Bento Branco de
Andrade Filho, 722 Sto. Amaro. Atrás do Hotel
Transamérica.
Datas e Horários das sessões: Quintas-feiras às 21h e
aos Sábados 17h (24 e 26 de abril e 1, 3, 8, 10, 15,
17, 22, 24, 29 e 31 de maio).
Preços Promocionais: 5ª feira R$ 65,00 (na Bilheteria
é R$ 110,00) e sábado R$ 95,00 (na Bilheteria é R$
140,00). Reservas: Diretamente com a Secretaria da
AESabesp, nos telefones: 11. 3263 0484 e 11.3284
6420 ou por e-mail: paulo.oliveira@aesabesp.com.br
Divulgação do XIX Encontro Técnico da AESabesp
e Fenasan-2008
O anúncio do XIX Encontro Técnico da AESabesp e
Fenasan-2008, a ser veiculado nos veículos de
imprensa, está na página 12 desta edição e também
será publicado na próxima Revista Saneas. A
Textoscom também iniciou a atividade de Assessoria
de Imprensa, para a divulgação dos respectivos
eventos.
Descontraia: acesse o “momento café” no site
www.aesabesp.com.br

O elegante e tradicional Jantar Dançante da
AESabesp tem como tema os 21 Anos desta
Associação. E a noite, organizada com o requinte e a
experiência de nossa diretora Cecília, promete ser
inesquecível, tanto que os convites já estão quase
esgotados. Portanto, corra para garantir a sua
presença. As reservas ainda podem ser feitas na
secretaria da AESabesp, com a Flávia Baroni.
Neste ano, o evento acontecerá no dia 06 de junho,
no Clube Atlético São Paulo, também conhecido como
Clube dos Ingleses, situado na Rua Visconde de Ouro
Preto, 119, no bairro da Consolação, com a animação
da Banda Digivox.
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