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Grandes momentos no V Torneio Interpolos
Realizado na cidade de Campos de Jordão esse evento revelou grandes talentos e foi prestigiado por
lideranças da Sabesp, pelos associados de todo o Estado, suas famílias, crianças, casais românticos,
em dois dias que deixaram saudade.
Páginas 4 e 5.
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I Encontro Técnico da Baixada Santista
Cerca de 500 participantes
compareceram nesse Encontro,
organizado pela AESabesp em parceria
com a RS, pautado no tema "Eficiência
Operacional em Redução de Perdas de
Água", que ainda apresentou uma
Exposição de Materiais e Equipamentos
para Saneamento.
Página 8
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Editorial

As exigências nos
tornam mais capazes
Estamos praticamente no meio do ano e
podemos notar que o dia a dia de 2009
tem sido muito exigente, mas o lado
bom dessa característica é que ao
buscarmos a nossa superação, nos
tornamos mais capazes.
Dentro desse compasso, a AESabesp se
empenha em corresponder, as
expectativas de seus associados, com
grandes realizações como o “1º Encontro
Técnico da Baixada Santista”, que
reuniu mais de 500 participantes numa
estréia que nos encheu de orgulho, uma
vez que foram apresentados trabalhos
de altíssimo nível. Paralelamente ao
Encontro, também foi realizada a
Exposição de Materiais e Equipamentos
para Saneamento, que reuniu grandes
empresas do setor, fortalecendo a nossa
iniciativa de promover eventos similares
em nossos Pólos Regionais.
Mas o que ocorreu em Santos é uma
prévia do que estar por vir em São
Paulo. nos dias 12,13 e 14 de agosto.
Promovido há 20 anos pela Associação
dos Engenheiros da Sabesp, será
realizado o nosso XX Encontro Técnico,
em caráter paralelo com a Fenasan
2009 (Feira Nacional de Saneamento e
Meio Ambiente), considerada a maior
exposição técnica-mercadológica do
setor na América Latina.
Para o Encontro foram angariados
trabalhos técnicos da mais alta
qualidade e definidos temas de ponta
para serem discutidos em cinco mesas

Agende-se
MISSA DE 30 DIAS
A AESabesp informa a seus
associados que a Missa de
30 dias do falecimento do
Eng. Milton Tomoyuki
Tsutiya, que será realizada
na seguinte data e local:
Data 15/06/09 às 18:00h
Local: Paróquia Nossa
Senhora Mãe do Salvador Cruz Torta
Av. Professor Frederico
Hermann Junior, 105 Alto de Pinheiros - SP.
Manifestamos, na
oportunidade, que a partida
deste amigo, membro do
nosso Fundo Editorial da
Revista Saneas, professor da
Escola Politécnica da USP e
um dos profissionais mais
admirados e respeitados do
setor, deixará muita
saudade, porém com a
certeza que sua contribuição
e ensinamentos marcarão
para sempre a força de sua
existência.
AESABESP (Gestão
2007 - 2009)
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redondas. E para a Fenasan 2009,
estão reservadas as exposição das mais
avançadas tecnologias e os mais
competentes serviços, trazidos por
centenas de expositores, no espaço de
exposição do amplo Pavilhão Amarelo
do Expo Center Norte, em São Paulo –
SP, que já está praticamente lotado.
Outra grande realização da AESabesp
foi o seu “V Torneio Interpólos”, em
Campos do Jordão, que reuniu
participantes de diversas Unidades de
Negócios da Empresa, que levaram suas
famílias, proporcionando um clima
muito especial.
Sendo assim, neste período
aconteceram muitas coisas positivas.
Mas, em contrapartida, também
perdermos do nosso convívio um dos
profissionais mais respeitados e
admirados do saneamento e da
engenharia nacional: o amigo e membro
do nosso Fundo Editorial da Revista
Saneas: Milton Tomoyuki Tsutiya, cuja
vida terrena foi interrompida por um
acidente automobilístico, mas sua
existência permanecerá eterna por meio
dos seus ensinamentos a nós deixados.
Um grande abraço,

Eng. Luiz Narimatsu
Presidente da AESabesp

Acontece

Nossa co-irmã AAPS empossa nova diretoria
Em cerimônia realizada no dia 04 de
junho, no Buffet Mediterrâneo, em São
Paulo, a AAPS (Associação dos
Aposentados e Pensionistas da Sabesp)
empossou a sua nova diretoria
executiva, composta pelo Presidente:
Daniel Castilho Azevedo, Diretor
Administrativo: Celso Valio
Machiaverni, Diretor Financeiro:
Jeferson José Elias Barbosa, Diretor
Sócio-Cultural e Esportivo: Antonio
Martins, Diretor de Saúde e
Assistência Social: José Luiz de Melo
Pereira, Diretor de Assuntos
Previdenciários: Armando Silva Filho,
Assessor de Relações Externas:
Valdemar Venâncio, Assessor de
Comunicação e Marketing: José
Roberto Guimarães de Almeida e
Assessora da Regional da Baixada
Santista: Estela dos Santos Rodrigues
Peres.
O evento contou com o cerimonial
feito pelo vice-presidente da AESabesp,
Pérsio Faulim de Menezes, com a
presença do presidente da AESabesp,
Luiz Narimatsu, e de demais líderes
das entidades representativas da
Sabesp, do setor de saneamento e da
esfera sindical, como Cláudio Borges
(presidente da Associação Sabesp),
Orlando Diniz Vulcano (presidente da
ADM Sabesp), Sérgio Pinto Parreira
(presidente da ABES-SP), José
Aureliano (presidente da COBAP), Vera
Bueno (diretora do Sindicato dos
Advogados) e do deputado Arnaldo

Faria de Sá.
A abertura foi iniciada com o Hino
Nacional e uma saudação às autoridades,
convidados e parceiros. Na sequencia foi
feita a apresentação dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal e da Diretoria
Executiva da Entidade, cuja gestão
iniciada em 2009 tem vigência até 2012.
Durante a solenidade posse, a
importância da AAPS foi destacada pelos

pronunciamentos do presidente do
Conselho Deliberativo: Jairo Bonifácio e
de Valdemar Venâncio, que encerrou o
seu mandato como presidente da
Diretoria Executiva, entregando-o então
ao atual presidente Daniel Castilho
Azevedo, que tem um grande desafio
pela frente , mas conta com o apoio das
entidades co-irmãs, como a AESabesp.

Nova diretoria na
Engenheiro da Sabesp
Associação “Brasil Medição” assume diretoria da Abraman
No dia 21 de maio, foi realizada a posse da nova diretoria da
Associação Brasileira de Empresas de Medição e Faturamento
– Brasil Medição – com a presença do o seu quadro
associativo, formado por representantes de empresas de
medição de todo o País, que atuam nos setores de água, gás e
eletricidade.
O seu novo presidente é o Arq. Dimitrius Anastase Tzortzis,
diretor da JOB Engenharia, de São Paulo - SP, que afirma
acreditar no efeito positivo que esta entidade, fundada há
somente 3 anos, já promove à qualidade de vida da sociedade
civil. Segundo seu entendimento, “a regularização das
medições de serviços, especialmente da esfera pública, é um
suporte legal de credibilidade e um referencial muito forte de
exatidão sobre as receitas cobradas”.
Conceito de Ecoeficiência:
A Brasil Medição se integra ao princípio que, desde o início do
Século XXI, o mundo identificou a necessidade da busca da
Ecoeficiência. E acredita que o primeiro passo para se atingir
esse conceito é a correta gestão dos insumos básicos do
sistema produtivo, com serviços qualificados a preços
competitivos que satisfaçam as necessidades humanas, que
contribuam para a redução do impacto ambiental e de
consumo dos recursos naturais.
Para as empresas associadas à Brasil Medição, “tanto na ótica
do fornecedor quanto do usuário, são fundamentais a correta
medição o adequado controle e a garantia do faturamento. Por
ter, na maioria das vezes, o
caráter de serviço público, o
conceito de “serviço
adequado” deve ser sempre
perseguido e atingido.

O Eng. Célio Cunha de Almeida Prado, da Superintendência
de Manutenção Estratégica da Sabesp (MM), assumiu na
última quarta-feira (29 de abril) a diretoria da filial São Paulo
e Mato Grosso do Sul da Abraman (Associação Brasileira de
Manutenção).
Célio, que será responsável pela gestão do biênio 2009/2011,
é consultor interno do programa TPM (Manutenção Produtiva
Total), em desenvolvimento nas principais plantas de
tratamento de água e esgoto da Sabesp. Essa participação
aproxima os profissionais da Sabesp aos das melhores
empresas do Brasil, projetando-a como empresa que valoriza
a gestão eficiente de seus ativos.
A cerimônia de posse foi realizada no auditório do Instituto de
Engenharia, em São Paulo, e contou com uma apresentação
do grupo Talentos do ABC, ONG que abriga crianças carentes.
Em discurso, Célio ressaltou o plano de ações para sua
gestão, que inclui 23 cursos e seis seminários ainda este ano,
além de diversas atividades voltadas à valorização dos sócios
e empresas associadas como a Sabesp.
A Abraman é considerada uma das mais representativas
associações de manutenção no mundo e trabalha em prol da
disseminação dos conhecimentos e avanços da área entre os
diversos setores de produção do Brasil. A entidade comemora,
em outubro deste ano, o jubileu de prata (seu 25º
aniversário).
Uma importante contribuição da Abraman é o PNQC
(Programa Nacional de
Qualificação e Certificação de
Pessoal na Área de
Manutenção), que já entregou
cerca de 13 mil certificações.
A MM possui 27 profissionais
certificados.
O empossado, Célio de Almeida
Prado, ladeado pelo nosso vicepresidente, Pérsio Faulim de
Menezes, e nosso presidente, Luiz
Narimatsu.

O atual presidente Dimitrius
Tzortzis (Job), à direita, com
Geraldo Gonçalves (Sabesp) e
Paulo Silveira (Sanear).
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Diretoria
Esporte – Gilberto Margarido / Pólo – José Carlos Vilela

O “V Torneio Interpolos da AESabesp” foi um sucesso!
Gilberto Margarido (Esportes) saudaram os
presentes e discorreram sobre a importância
do evento.
O superintendente Oto Elias também
proferiu palavras de elogio àquela realização
e fez grandes considerações ao patrono do
evento, Umberto Semeghini, pelo seu
impecável trabalho na Sabesp,
especialmente no tocante à Renovação dos
Contratos de Concessões nos municípios
operados pela empresa e abertura de novas
frentes, convidando a todos os participantes
e “darem o máximo de si para fazerem jus ao
nome da personalidade que estava na
disputa do troféu”.

Realizado pela AESabesp, nos dias 15, 16
e 17 de maio, por meio das suas diretorias
de Polos, comandada por José Carlos
Vilela, e Esportes, comandada por
Gilberto Margarido, o “V Torneio
Interpolos de Futebol Society”, batizado
com o nome do Diretor dos Sistemas
Regionais da Sabesp, Umberto Cidade
Semeghini, reuniu participantes de
diversas Unidades de Negócios da
Empresa, com uma forte presença
familiar.
O evento foi organizado pelo Pólo
AESabesp do Vale do Paraíba, coordenado
por José Galvão Rangel de Carvalho, e
realizado na cidade de Campos de
Jordão, uma das principais estâncias
turísticas de São Paulo.
Esse V Interpolos começou no início da
tarde da sexta-feira, dia 15 de março,
quando as delegações foram
recepcionadas no bem estruturado Hotel
Satélite Esporte Clube, onde foram
realizadas as cerimônias e a maior parte
das competições.

Gilberto Margarido, José Galvão, Oto Elias
Pinto, Umberto Semeghini, Luiz Narimatsu e
José Carlos Vilela.

Solenidade de abertura
Conduzida pelo nosso conhecido mestre
de cerimônias e vice-presidente da
AESabesp, Pérsio Faulim de Menezes, a
solenidade de abertura teve a mesa
composta pelo padrinho do Torneio e
diretor de Sistemas Regionais da Sabesp,
Umberto Cidade Semeghini; pelo
superintendente da UN. Vale do Paraíba
da Sabesp, Oto Elias Pinto e pelo
presidente da AESabesp, Luiz Narimatsu.
Abrindo os pronunciamentos, o anfitrião
da casa, José Galvão Rangel de Carvalho,
deu as boas vindas a todos e, em tom de
brincadeira, afirmou que o Pólo do Vale do
Paraíba estava lá “para ganhar o torneio e
não dar chance para ninguém”, sendo
obviamente aplaudido pelos seus
conterrâneos. Na sequencia, os diretores
da AESabesp José Carlos Vilela (Pólos) e

Muito satisfeito com o prestígio alcançado
pelo evento, o presidente da AESabesp, Luiz
Narimatsu, enfatizou o espírito de
confraternização que marcava a ocasião,
endossou os elogios ao padrinho Umberto
Semeghini e pediu uma pausa para dar uma
notícia triste, mesmo naquele momento de
alegria. Tratava-se do falecimento do grande
engenheiro da Sabesp, mestre da Poli-USP,
membro do Fundo Editorial da Revista
Sâneas e um dos profissionais mais
respeitados do setor, Milton Tomoyuki
Tsutiya, vitimado por um acidente
automobilístico. A pedido do nosso
presidente, todos fizeram um minuto de
silêncio e oração.
E encerrando a abertura, o padrinho do V
Interpolos, Umberto Cidade Semeghini,
iniciou o seu discurso de forma
descontraída, lembrando uma crônica do
escritor Plínio Marcos, na qual se
perguntava “será que estou virando uma
figurinha difícil”, enfatizando o seu orgulho
em ser homenageado naquele torneio.
Porém, a emoção tomou conta das suas
palavras e o levou às lágrimas de
contentamento, principalmente quando
anunciou um resultado muito positivo
alcançado pela Sabesp: “entre os
municípios do Brasil com mais de 300 mil
habitantes, Franca foi considerada a melhor
cidade em saneamento, e Santos ficou com o
honroso 4º lugar nesse precioso ranking”.

E após ser declarado oficialmente aberto
o V Interpolos da AESabesp, todos se
confraternizaram num coquetel oferecido
pela entidade, que também contou com
as presenças de vários superintendentes.
Além do Oto Elias Pinto ( Vale do
Paraíba), registramos e agradecemos a
presença de Benedito Felipe Oliveira
Costa (Empreendimentos dos Sistemas
Regionais), Irineu Yamashiro (Vale do
Ribeira), Maria da Glória Rosetti Marques
(Alto Paranapanema), José Bosco F.
Castro ( Litoral Norte) e Milton de Oliveira
(RMSP_Oeste), do presidente da
Associação Sabesp, Cláudio Borges, e de
vários gerentes das unidades Regionais e
Metropolitanas da Empresa, bem como os
participantes do torneio e seus familiares.

Palestra Técnica
Em um local com tantos engenheiros,
naturalmente foi programada uma
palestra técnica, porém proferida com
muito bom humor dentro da
descontração do momento. O palestrante
foi o inglês (mas com excelente português
e bom humor brasileiro), Paul Anthony
Woodhead, gerente de Processos da
Centroprojekt, que no Brasil fornece, há
25 anos, sistemas e equipamentos para
tratamento de água, efluentes
industriais, esgoto sanitário e poluição
atmosférica. Sua apresentação destacou
um processo biológico inovador para
desinfecção e tratamento de efluentes.
Dando suporte à apresentação, estavam o
representante da Centroprojekt , João
Carlos Simões, e a química de processos,
Karina Vazquez.

Definição para 2010
Ficou definido a avalizado pelos seu
respectivos superintendentes Milton de
Oliveira (MO) e Roberval Tavares de
Souza (MS) que o próximo Interpolos
(2010) será realizado por esses dois Pólos,
na Região Metropolitana de São Paulo,
nas cidades de Embú e Cotia.
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Diretoria
Continuação
Após a festa de sexta, todo mundo acordou
cedo no sábado, pois as partidas
eliminatórias foram iniciadas, no sábado,
dia 14, às 7h30min da manhã. Depois de
suarem a camisa, nossos atletas
desfrutaram de um super-almoço no Hotel
e tiveram a tarde livre para ver as belezas
dos pontos turísticos de Campos do
Jordão. Às 19h00, foi servido o Jantar,
seguido por um animado torneio de truco.
No domingo, bem cedo, foram disputadas
as partidas finais de futebol, seguidas pela

entrega das premiações e um grande
churrasco de encerramento, que selou um
momento de muita integração, antes do
retorno das delegações para as suas cidades.
Repetindo o feito de 2008, quando arrasou em
Serra Negra, o Pólo Sul (MS) levou os seus
“craques” e sagrou-se novamente campeão do
Interpolos de Campos do Jordão, deixando os
2º e 3º lugares para Franca e MO. Já no
tradicional truco de mesa, foi a equipe de
Franca quem levou o troféu, seguida pela ML e
MS.

MO ficou com o 3º lugar.

Os reis do truco

A Campeã de futebol: MS.

A dupla bicampeã do Truco de Franca: Côco (que orgulhosamente
apresenta as cartas do seu baralho da sorte) e Renato, ladeados
pelos vices, Nivaldo e Alexandre, da Metropolitana Leste. A
prometida revanche ficará para 2010.

No campo, Franca foi a vice.

anúncio
Pieralise
(não veio ainda)
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O “zum zoom” da abelha
Página de bastidores, dedicada às notas e fotos abelhudas e também àquelas que fazem cêra e têm mel.

Niver do PIM

Friozinho bom para namorar

Vale tudo...

O nosso coordenador do Pólo Regional
Sul, Paulo Ivan M. Franceschi, mais
conhecido como “PIM”, comemorou
seu aniversário na abertura do
Interpolos em Campos do Jordão, com
os amigos da MS que prometeram e
ganharam o título de presente .

Casal de namorados foi o que não faltou
no evento esportivo de Campos.
Apresentamos uma versão romântica de
uma noite fria, com Benemar Movikawa
Tarifa e Cássia Lopes Ferroni, curtindo
um founde , um bom vinho e musica ao
vivo (humm!!!).

...Só não pode dançar homem com
homem, nem mulher com mulher ...
Assim canta Tim Maia... Só que os
nossos amigos Passarinho e o
Henrique, da MS, nem ligaram para a
letra da música. Era só alegria depois
de umas cervejinhas.

Olha aí a turma do “Prost!”

Aprendendo desde cedo

A lojinha do Nizar

“Prost!” é um brinde em alemão,
equivalente ao nosso “tim-tim”. E
para ser fiel às origens, logicamente o
conselheiro Gert Wolgang Kaminsk,
junto à esposa, dona Acy, cumpriram
o ritual, na Cervejaria “Baden”, com o
amigo “bom de copo”, Nélson Stábile.

O V Interpolos foi o que mais reuniu a
presença de crianças, que formou um
espetáculo à parte de graça e beleza,
como esta imagem do goleiro do time de
Franca, Carlos Roberto Ramos, mais
conhecido como “Côco”, ensinando
futebol ao garotinho.

Turco que se preze não iria deixar um
balcão sem utilidade... Não negando a
origem fenícia de comerciante, o
diretor secretário, Nizar Qbar, montou
um minilojinha, logo na entrada da
nossa sede, com com ofertas de
produtos com a grife AESabesp.

Trabalho social “10” em Jales

Novo diretor na Arsesp

A turma que veio de Lins

Esta “sopa”, distribuída à noite para
a comunidade carente pelo
voluntariado da Sabesp de Jales
(incluindo o associado Antônio da
Grela) com a Pastoral da Saúde, é
feita com as verduras da horta
cultivada na ETE. O admirável
trabalho social também ajuda o Lar
dos Velhinhos e Albergue Noturno.

A Arsesp empossou, em 11 de maio, o
novo diretor de Saneamento Básico, Eng.
José Luiz Lima de Oliveira, na foto com
a esposa, o presidente da AESabesp,
Luiz Narimatsu, o presidente da Arsesp,
Hugo de Oliveira e a coordenadora da
Secretaria de Energia e Saneamento,
Marisa Guimarães.

Esta brava equipe, liderada pelo
diretor Ivo Nicolielo e o coord. Marco
Chakur, viajou bastante para estar
firme e forte no Encontro de Santos.
Seus integrantes são todos de Lins,
Pólo sede do “IX Encontro Técnico de
Saneamento Ambiental”, em 17 e 18
de junho.
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Diretoria
Técnica- Choji Ohara

AESabesp promove visita à ETA de Campo Limpo Paulista

A AESabesp, em parceria com a
Superintendência de Gestão de
Empreendimentos de Sistemas Regionais
da Sabesp, promoveu, em 6 de maio, uma
visita técnica às obras de melhorias e
ampliação da Estação de Tratamento de
Água do Município de Campo Limpo
Paulista.

A visita foi coordenada pelo Eng. José
Francisco Gomes Junior, Coordenador de
Empreendimentos da Sabesp – RED, com a
colaboração dos Engs. Fabio Ferreira
(Sabesp - RED); José Akama ( Sabesp –
RJDH) e Paulo Rios, da Construtora
Augusto Velloso, que executa as obras
visitadas, a quem agradecemos o apoio.
O ponto de partida foi na própria sede da
AESabesp, na Rua 13 de Maio, onde foi
formada a seguinte comitiva rumo à ETA:
Aldo Takahashi, Celso Luiz Corrêa, Evano
Jomar Nogueira, Fábio David Ferreira,
Hector A.P. Muñoz, José Antonio Akama,
José Francisco Gomes Junior, Luiz
Narimatsu, Marcela Petronilho Altemari,
Marcos Corrêa Teixeira, Mario Kazuo Sato,
Paulo Rios e Pedro A.P. Lago.
Os profissionais que participaram da visita

conheceram com mais propriedade este
importante empreendimento da
Companhia, que consiste em:
“Implantação de uma ETA compacta;
Reforma da estação de tratamento de
água existente; Construção de estação
elevatória de água bruta; Implantação de
tanques de produtos químicos; Sistema de
adensamento do lodo da ETA e
Construção de reservatório apoiado com
capacidade de 2.000 m3”.
Esta visita teve o objetivo de transferir
conhecimentos aprendidos na execução
daquelas obras, considerando ser de
grande importância a sua divulgação para
os técnicos da Companhia, bem como o
trabalho que está sendo desenvolvido pela
Diretoria de Sistemas Regionais para a
universalização do saneamento.

AESabesp leva grupo de associados à Saint Gobain

Dentro de seu programa de visitas
técnicas às instalações das empresas do
setor de saneamento, a AESabesp levou
um grupo de associados, que se
inscreveram e foram contemplados
através de sorteio realizado pela diretoria
cultural, à sede da Saint Gobain, na
cidade de Volta Redonda – RJ, nos dias 13
e 14 de maio.
A visita foi coordenada pelos nossos
diretores Nizar Qbar (secretário) e Choji

Ohara (Técnico), com a participação dos
respectivos associados: Aldo Roberto Silva
Diniz, Alice Juliana Silveira Alvial, Benedito
Ferreira Silva, Geraldo Juncioni, Hisoshi
Ietsugu, Luiz Carlos Pereira, Maria de
Fátima Oliveira Welsel, Mario Kazuo Sato,
Roseli da Costa Ribeiro Castagnoli e Wong
Sui Tung.
O ponto de encontro do grupo de visitantes
foi na sede da AESabesp, na manhã do dia
13, quando foram levados de Van para a
cidade de Volta Redonda, onde foram
recebidos com um jantar oferecido pela
Saint Gobain. No início do dia 14, foi
realizado um dia inteiro de visita à fábrica,
na qual foram demonstrados todos os
processos de fabricação de tubos de ferro
fundido, de 80 a 1200 mm. Ao final, todos
se confraternizaram num almoço oferecido
pela empresa e foram brindados com uma
mochila personalizada com a sua
logomarca.

De acordo com o nosso diretor Nizar Qbar,
a AESabesp vem sendo muito bem
sucedida nessa promoção de visitas
técnicas e nessa, em especial, foi de
grande importância para o conhecimento
geral dos presentes, principalmente
devido às excelentes explicações técnicas
dos engenheiros da Saint Gobain,
Rodrigues e José Carlos, que
monitoraram a condução do nosso grupo.
Essa visita proporcionou um grande
conhecimento técnico aos profissionais
que participaram da mesma. Mas além
disso, a hospitalidade com que a empresa
recepcionou os integrantes da AESabesp
nesses dois dias também foi impecável.
Portanto agradecemos a cordialidade dos
Engs. Rodrigues, João Carlos, Nivaldo e
Marco Olivetto, que formam a equipe de
atendimento da Saint Gobain, cuja
colaboração para a excelência dessa
iniciativa foi imprescindível.

OSCIP – Ivan Norberto Borghi

Primeiro projeto de
COLABORE PARA A EXCELÊNCIA DA CARTEIRA DE PROJETOS AESABESP! educação ambiental

A AESABESP está iniciando uma fase
muito importante para incrementar os
projetos de preservação do saneamento
ambiental que integram suas finalidades,
com a criação da Carteira de Projetos
Socioambientais. E conta com você nesse
novo momento.
Para tanto, está cadastrando os Projetos
de seus associados que venham a
colaborar com a melhoria da qualidade de
vida da comunidade, fortalecendo o
segmento do saneamento ambiental,
possibilitando aos seus autores uma
maior realização profissional e pessoal.
Para estruturar esse trabalho, a
AESABESP está desenvolvendo dois
bancos de dados: Projetos Especiais
Socioambientais e Especialidade
Profissional. Estes bancos de dados terão
as seguintes características:

da Ficha de cadastramento de Projeto
Socioambiental.
2 - Especialidade Profissional.
A AESABESP está cadastrando os
associados que desejam atuar na “Carteira
de Projetos Socioambientais”. Portanto, o
associado deverá preencher a Ficha de
Especialidade do Profissional.
As fichas estarão disponíveis na sede, nos
Pólos e no site www.aesabesp.com.br.
Após o preenchimento, as fichas deverão ser
enviadas a AESABESP, aos cuidados da
Diretoria de Projetos Socioambientais, via
malote, pessoalmente, ou através do
coordenador do seu Pólo ou, ainda, por email: aesabesp@aesabesp.com.br.
Para maiores informações acesse o site
www.aesabesp.com.br ou ligue (11) 32630484 e (11) 3284-6420.

1 - Projetos Socioambientais.
Os Projetos Socioambientais deverão ser
apresentados por meio do preenchimento

Nossa OSCIP cadastrou o seu primeiro
projeto ambiental, em parceria com a
Associação Sabesp e o Instituto de
Empreendedores Ambientais e Sociais
“Ideas Brasil”. Trata-se do Projeto
Recanta, que contemplará a criação do
“Memorial Cantareira” e a utilização do
trabalho da comunidade do entorno da
área, na preservação da floresta, como
geração de renda.

Participe dos Projetos Socioambientais da
AESABESP!
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A assinatura do cadastramento do Projeto, com o
presidente da Associação Sabesp, Cláudio Borges;
a diretora do Instituto Ideas, Ivini Ferraz; a
advogada da OSCIP-AESabesp, Vanessa Hasson,
e o presidente da AESabesp, Luiz Narimatsu.

Natal na AESabesp
Diretoria

Cultural: Olavo Alberto Prates Sachs / Técnica: Choji Ohara

I ENCONTRO TÉCNICO DA BAIXADA SANTISTA

O I Encontro Técnico da Baixada Santista,
pautado pelo tema "Eficiência Operacional
em Redução de Perdas de Água",
elaborado pelo Pólo AESabesp da Baixada
Santista, coordenado por Ovanir
Marchenta Filho, reuniu cerca de 500
participantes no Mendes Plaza Hotel, em
Santos, em 29 e 30 de abril.
Paralelamente foi realizada uma
Exposição de Materiais e Equipamentos
para Saneamento, com as presenças de
grandes fabricantes de equipamentos para
o setor.
Conduzida pelo presidente da AESabesp,
Luiz Narimatsu, a abertura do evento,
contou com as presenças do representante
do prefeito e secretário de Meio Ambiente
de Santos, Flávio Rodrigues Correa; do
diretor dos Sistemas Regionais da Sabesp,
Umberto Semeghini; do superintendente
da RS e também anfitrião do evento,
Reynaldo Young; do presidente da ABES-

SP, Sérgio Pinto Parreira, além dos
superintendentes da TB, Leonardo Silva
Macedo; da RO, Joaquim Hornink Filho; da
RM, José Aurélio Boranga, e da RA, Maria
da Glória Rosseti Marques.
De acordo com o diretor Umberto
Semeghini, esse encontro foi de extrema
importância, pela troca de experiências
entre tecnologia e sistemas de gestão,
voltadas para controle de perdas: "Qualquer
empresa de saneamento que busque
eficiência precisa trabalhar fortemente na
direção da redução das perdas", avaliou. Da
mesma forma, Reynaldo Young afirmou que
o encontro foi muito significativo para a RS e
coroou um trabalho que já vem sendo
desenvolvido na Baixada Santista: "Nosso
objetivo não é só disseminar a tecnologia
mais moderna e disponível no mercado, mas
também trazê-la para dentro da empresa,
dos prestadores de serviços do setor de
saneamento, de forma que todos tenham um

Abertura do encontro com o diretor dos
Sistemas Regionais da Sabesp, Umberto
Semeghini, e demais autoridades do setor.

Luiz Narimatsu, Jacqueline Bonansea, Marco
Antonio de Oliveira, Paulo Lourenço, Maria da
Glória Rosseti Marques e Reynaldo Young.

conhecimento homogêneo dessas
técnicas e novos equipamentos", disse.
A RS desenvolve programas com grandes
investimentos em abastecimento e
otimização operacional, recuperação
hidráulica e cooperação técnica
internacional junto a JICA (Japan
International Cooperation Agency), com
projeto de metodologia japonesa em
andamento na cidade de Guarujá. O
presidente da AESabesp, Luiz Narimatsu,
ressaltou que o saneamento é um setor
da economia nacional que deve continuar
com investimento em alta, mesmo diante
da crise, pois influi em outras políticas de
desenvolvimento, como habitação e
saúde.
O evento contou também com
representantes do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas, Sindicato dos Engenheiros
da Sabesp e da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária Ambiental.

Nosso coordenador Ovanir Marchenta com a
equipe da RS, organizadora do “I Encontro
Técnico da Baixada Santista”.

XX Encontro Técnico AESabesp e Fenasan 2009
(Expositores já preenchem a área do Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte)
Promovidos há 20 anos pela Associação
dos Engenheiros da Sabesp, o XX
Encontro Técnico AESabesp e Fenasan
2009 (Feira Nacional de Saneamento e
Meio Ambiente), considerada a maior
exposição técnica-mercadológica do setor
na América Latina, serão realizados em
12, 13 e 14 de agosto.
O espaço de exposição do amplo Pavilhão
Amarelo do Expo Center Norte, em São
Paulo – SP, está praticamente lotado, com
um grande número de expositores,
geralmente empresas fabricantes de
equipamentos para o setor, criadoras de
programas de desenvolvimento da área,
prestadoras de serviços e de demais
segmentos complementares à esfera do
saneamento.
O clima é de otimismo, apesar do quadro
econômico recessivo, uma vez que o
saneamento é um setor que resiste à crise
e conta com altos investimentos para
atender a demanda de mercado: um
aporte de R$ 7 bilhões, até 2010, para se
manter a universalização no fornecimento
de água tratada e chegar a 84% na coleta
e esgoto, nos 367 municípios atendidos
pela Sabesp.
Além da área da Feira, os Auditórios do
Pavilhão serão permanentemente
ocupados pela realização do XX Encontro
Técnico da AESabesp, que já conta com
mais de 100 trabalhos inscritos, de
autorias de docentes de universidades, de
técnicos de Companhias de Saneamento
de todo o País e de empresas fornecedores
de peças, equipamentos e serviços de
saneamento e meio ambiente, que
abordarão como principais assuntos:

regulação do setor, eficiência operacional,
recuperação de áreas degradadas e novas
tecnologias.
Ainda estão previstas palestras
institucionais e cinco mesas redondas, com
abordagem sobre os temas: "Equilíbrio entre
o capitalismo e sustentabilidade numa
empresa - cases bem sucedidos";
"Sustentabilidade nas contratações de
projetos, equipamentos e obras";
“Estratégias para implementação das metas
do milênio e do consumo de água"; " A
Parceria Pública Privada (PPP) como
alternativa para a universalização do
saneamento básico no Brasil - apresentação
de cases" e "Regulação do setor de

saneamento na atualidade".
Estima-se a presença de 13.000
visitantes na Feira, cuja entrada é
gratuita, e 3.000 participantes no
Encontro Técnico, cujos valores para a
freqüência são R$ 95,00 (até 30.06.09) e
R$ 110,00 (a partir de 01.07.09) Associados e autores de trabalho; R$
300,00 (até 30.06.09) e R$ 350,00 (a
partir de 01.07.09) – Congressistas – e R$
150,00 (até 30.06.09) e 170,00 ((a partir
de 01.07.09) – Estudantes.
Maiores informações sobre o evento
podem ser encontradas no site
www.fenasan.com.br .

