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O maior evento de saneamento da AL completa 20 anos
O XX Encontro Técnico da AESabesp e Fenasan 2009 (Feira Nacional de Saneamento e Meio
Ambiente) destacam o tema “Sustentabilidade – caminho para universalização do saneamento
ambiental”, nesta edição que comemora seus 20 anos. A qualidade dos trabalhos apresentados e os
100% de ocupação da Feira simbolizam o empenho e a credibilidade de todo o setor nessa grande
realização, que acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de agosto.
Imagens da últimas edições de 2007 e 2008

Noite de sonhos no Jantar Dançante da AESabesp
Fotos: Antranik Asserian

Ingredientes de uma
noite perfeita: um
cenário luxuoso, um
clima de alegria, um
coquetel e um jantar
impecáveis, uma banda
que agradou a todos os
gostos.
Páginas 6 e 7
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Editorial

Encontro Técnico - Fenasan,
duas décadas voltadas à
excelência do saneamento!
Esta edição do Jornal AESabesp antecipa
a realização do nosso XX Encontro
Técnico – Fenasan 2009, celebrando 20
anos desta realização, considerada como
o maior evento de saneamento ambiental
da América Latina. Temos orgulho desse
título, porém o dividimos com todos os
participantes do mesmo: congressistas,
expositores e visitantes, que elevam o
setor de saneamento ao patamar de
excelência que apresentamos hoje.
A Associação dos Engenheiros da Sabesp
sente-se orgulhosa em promover um
evento dessa envergadura, que neste ano
de 2009 adota como tema o conceito:
“Sustentabilidade – caminho para
universalização do saneamento
ambiental”, e, há um mês de sua
realização, já contava com a sua área de
exposição 100% comercializada, além da
garantia da presença das mais
importantes empresas e os mais
conceituados nomes do saneamento
ambiental.
Ainda dentro das realizações voltadas ao
universo técnico-mercadológico,
destacamos o IX Encontro Estadual de
Saneamento Ambiental, promovido pelo
Polo da AESabesp de Lins, que teve a
passagem de mais de 2.000 profissionais
da região e foi muito elogiado pelas
autoridades do município. Também
dentro do escopo do conhecimento
técnico, promovermos uma visita a uma
empresa parceira de longa data: a
Kanaflex, que novamente estará conosco
na Fenasan.

No âmbito social, o leitor ainda verá,
nessa edição, o sucesso que foi o nosso
Jantar Dançante de 2009, realizado no
aristocrático Clube dos Ingleses, em 5 de
junho. Foi uma noite de alegria e
elegância, na qual a esperança dos
nossos associados em momentos mais
felizes foi renovada. Vale registrar, dentro
dessa realização, a volta da nossa
diretora social, Cecília Takahashi Votta,
com a saúde totalmente recuperada, a
ponto de promover, na sequencia, uma
saborosa “noite do Sukyaki”, em prol da
Campanha do Agasalho do Governo do
Estado de São Paulo.
Outra realização da AESabesp que vem
alcançando uma aprovação total dos
associados é o Ciclo de Palestras “Vinho Saúde, Prazer & Saber”, ministrada pela
enóloga Paola Pedron, que possui 18
anos de experiência com uma
metodologia diferenciada, além de uma
elegância e conhecimento sem iguais. Até
o momento já foram realizadas duas
palestras e ainda faltam mais duas
oportunidades para quem é apreciador da
arte de degustação de vinhos.
Agradeço a todos por prestigiarem os
eventos técnicos e sociais da AESabesp. A
sua confiança aumenta o nosso
compromisso de efetuar realizações com
qualidade. O meu sincero obrigado e um
grande abraço.

Eng. Luiz Narimatsu
Presidente da AESabesp

Canal Aberto
AESabesp é eleita para participar do
Comitê de Bacia do Alto Tietê ( CBH-AT)

Após participar do processo eleitoral que
culminou com a votação em urna, no último
dia 18 de Julho na Assembléia Legislativa
de São Paulo, a AESabesp foi declarada
eleita para tomar assento no Comitê de
Bacia do Alto Tietê ( CBH-AT), para o
mandato 2009/2011.
O processo eleitoral, que se iniciou em abril
deste ano, visou à eleição de 18
representantes da sociedade civil, conforme
o estatuto do Comitê do Alto Tietê ( CBHAT), que foi criado pela Lei 7.663/91 de 30
de dezembro de 1991.
Com essa nova representação, a AESabesp –
Gestão 2007/2009 vai consolidando sua
política de participar dos grandes fóruns de
discussão das questões ambientais. No
início deste ano já tínhamos conseguido
assento no Comitê de Bacia PiracicabaCapivari-Jundiaí.
Na foto acima, o presidente da AESabesp,
Luiz Narimatsu, se apresentando à mesa da
eleição, ao lado dos engºs Marco Antonio
Palermo ( ABRH ) e Sadalla Domingos (ABES
).
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Forum das entidades consolidam,
em assembléia, união em defesa do
pagamento do deficit previdênciario
pela Sabesp
No último dia 23 de junho, no Auditório do
Sindicato dos Engenheiros do Estado de
São Paulo (SEESP), foi realizado uma
assembléia do Forum das entidades
representativas dos funcionários da Sabesp,
que aprovou a contratação de um Atuário e
de um Advogado especialista na matéria,
para auxilio nas discussões sobre o déficit
atuarial do atual Plano Previdenciário da
Sabesprev, no sentido de que a quitação do
mesmo seja efetuada pela Sabesp.
A assembléia aprovou, ainda, a constituição
de uma comissão de funcionários, indicados
por cada entidade, que deverá acompanhar
e ajudar nas discussões que serão
promovidas pela Sabesp.
Entidades que apóiam a decisão:
SEESP - Sindicato dos Engenheiros no
Estado de São Paulo, SINTAEMA - Sindicato
dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio
Ambiente do Estado de São Paulo, SINTIUS
- Sindicato dos Trabalhadores Urbanitários
da Baixada Santista e Vale do Ribeira,
Sindicato dos Advogados no Estado de São
Paulo, AAPS - Associação dos Aposentados
e Pensionistas da Sabesp, AESABESP –
Associação dos Engenheiros da Sabesp,
ADM – Associação dos Administradores da
Sabesp, APU – Associação dos
Profissionaios Universitários da Sabesp,
Associação Sabesp.

Acontece
AESabesp
promoveu visita à Kanaflex

IX Encontro Estadual de
Saneamento Ambiental de Lins

A AESabesp, por meio da sua diretoria técnica, liderada por Choji
Ohara, promoveu uma visita técnica à empresa Kanaflex,
fornecedora
de materiais e equipamentos para o setor de saneamento ambiental,
localizada na cidade de Bem, em São Paulo.
O evento foi realizado no dia 27 de maio, com 15 associados inscritos
e sorteados para a participação nesta visita, coordenada pelo Eng.
Sérgio Nadur. Este grupo saiu da sede da AESabesp, conduzido pela
própria entidade.
Assim que chegaram na empresa, os visitantes assistiram a uma
apresentação Institucional sobre os “Tubos Kanasan para
esgotamento sanitário”, na qual foram apresentadas suas
características, ensaios, vantagens, modos de instalação, acessórios
e normas de utilização.
Na sequencia, os integrantes foram levados para uma visita à
fábrica, onde acompanharam os processos de produção de tubo e
execução de ensaios.
O objetivo desta iniciativa, adotada na gestão 2007-2009, é transferir
conhecimentos aos técnicos da Companhia, para a qualidade de
nosso trabalho.

Nos dias 17 e 18 de junho, foi realizado o IX Encontro Estadual de
Saneamento Ambiental de Lins, promovido pela AESabesp – Pólo
Lins, coordenado pelo Eng. Marco Aurélio Saraiva Chackur.
Paralelamente também foi realizada uma Exposição de Materiais e
Equipamentos para Saneamento, com a presenças de grandes
fabricantes e prestadores de serviços para o saneamento ambiental.
O evento foi realizado no Hotel Blue Tree, reunindo vários expoentes
do setor e da administração municipal em sua cerimônia de
abertura, que contou com a vice-prefeita de Lins, Keiko Kurimori; o
vereador
Edgar de Souza; o superintendente da UN Baixo Tietê e Grande da
Sabesp, Luiz Paulo de Almeida; o superintendente da RO, Reynaldo
Young (representando o diretor dos Sistemas Regionais, Umberto
Semenghini ); o superintendente da UN Médio Tietê, José Aurélio
Boranga; o assessor do Presidente do CREA –SP, Francisco
Kurimori; o comandante do 37º Batalhão de Infantaria Leve, Ten.
Cel. Paulo Maurício de Moraes, o presidente do Senag (Sociedade dos
Engenheiros Arquitetos e Agrônomos da Região Administrativa de
Lins) e diretor da AESabesp, Ivo Nicolielo Antunes Junior, e o
presidente da AESabesp, Luiz Narimatsu, junto a uma comitiva de
conselheiros de associados de São Paulo, entre outros.
No decorrer do Encontro, foram realizadas várias de palestras
técnicas, integradas à programação do mesmo, que despertaram
grande interesse nos participantes, cuja maioria estava em busca de
informações e inovações tecnológicas.
No encerramento, ocorrido na noite do dia 18, com um coquetel
oferecido pela AESabesp, foi destacado o saldo positivo e a boa
organização desse Encontro, que foi inclusive elogiado e apontado,
pelas autoridades municipais de Lins, como uma das realizações que
aquece a economia da cidade, por receber centenas de visitantes, e
sobretudo pela defesa da universalização do saneamento ambiental.
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Acontece

A arte da degustação de vinhos, com prazer e saber

Com uma estréia muito promissora,
carregada de elogios dos presentes, no dia
24 de junho, foi realizada na sede social da
AESabesp, a 1ª apresentação do Ciclo de
Palestras “Vinho - Saúde, Prazer & Saber”,

ministrada pela enóloga Paola Pedron, que
possui 18 anos de experiência com uma
metodologia diferenciada.
Na AESabesp, essa exímia conhecedora de
vinhos, iniciou os seus ensinamentos com
uma aula sensorial para avaliação e
degustação, na qual se avaliou os elementos
mais importantes da estrutura do vinho, foi
explicada a diferença entre “classificação” dos
vinhos e analisada a aplicação de alguns dos
termos corretos, usados para descrever a sua
estrutura.
A mestra ainda complementou sua
apresentação, com uma abordagem temática
de que “Vinho é Saúde & Qualidade de Vida”,
atestando que a sua ingestão não engorda
(uma taça equivale a uma maçã), rejuvenesce
fazendo uma varredura dos radicais livres, faz
muito bem ao nosso coração e diminui a
circunferência abdominal entre outros reais e
importantes benefícios.
Ao término da apresentação, os presentes
continuaram saboreando os vinhos servidos,
acompanhados de especiarias gastronômicas
e participaram de um sorteio de dois
excelentes vinhos. Na ocasião, a sorte sorriu
para os associados Ivan Norberto Borghi e
Regina Celia Suzue Oka.
O conhecimento e a elegância de Paola Pedron
fizeram muito sucesso entre os participantes,

cuja maioria compareceu na 2ª aula,
ministrada no dia 16 de julho (quintafeira), com o tema “Como perceber o
equilíbrio dos vinhos brancos, rosés e
tintos”. Na ocasião ainda foram reforçados
os conceitos de avaliação de um vinho,
com notas para todos os quesitos. Ao final,
como no início do curso, foram feitos mais
dois sorteios de vinhos e os contemplados
foram Ovanir Marchenta e José de
Carvalho Neto, que coincidentemente foi a
pessoa que apresentou a arte de Paola à
AESabesp.
Independentemente da freqüência em seus
cursos, todos os associados da AESabesp
podem visitar e fazer contato com a
enóloga, Paola Pedron, por meio de seu
site: www.paolapedron.com.br . Aliás, ela
afirmou estar “encantada com pessoal da
Sabesp, tanto pelo interesse no assunto,
quanto pelo carisma e calor humanos que
as pessoas têm lhe mostrado nos eventos”.
As fotos que estão destacadas abaixo
deste texto são da primeira aula, na
linha superior, em 24 de junho, e da
segunda aula, as três da segunda linha,
em 16 de julho.

Noite do Sukiyaki, em prol da Campanha do Agasalho
A nossa diretora social, Cecília Takahashi
Votta, com sua assistente Cris, promoveu
uma das formas mais agradáveis de se
praticar solidariedade: brindou os
associados com um autêntico “Sukiyaki”,
que foi elogiado por unanimidade pelos
presentes, na sede social da AESabesp.
Essa “Noite do Sukiyaki”, realizada em 1º
de Julho, teve a renda integralmente
revertida para a Campanha do Agasalho.
Além de contribuição em espécie, que
serviu para compra de roupas de inverno
para a doação, os participantes também
levaram agasalhos, totalizando centenas de
peças, que foram encaminhados ao Fundo
de Solidariedade do Governo do Estado de
São Paulo.
O sukiyaki da Cecília foi acompanhado por
um bom saquê, com opções de vinho,
cerveja e refrigerantes. E para a noite ter
um toque a mais de identificação com a
cultura japonesa, ela se estendeu com um
animado karaokê.
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Informe Institucional

O especialista em produtos da Amanco, Sr. Jorge Neves Moll, discorre sobre os “Tubos em
PVC-bi orientado: linha Amanco Biax” e as expectativas da Empresa para a Fenasan 2009:
1 – O crescimento dos
investimentos do País em infraestrutura de saneamento, inclusive
contemplado pelo PAC, motivou a
Amanco a ampliar o atendimento às
necessidades desse setor?
RESP: A fabricação destes produtos
para infra-estrutura já faz parte, há
aproximadamente quatro anos, do
nosso programa de inovação. Dessa
maneira, os investimentos do País só
confirmam as projeções feitas pela
Amanco desde que iniciou suas
atividades no Brasil.
2 – Este tipo de tubulação, PVCbiorientado, foi desenvolvido para
ser aplicada especificamente em
obras de saneamento?
RESP: Sim, devido as suas
propriedades de alta resistência ao
impacto (tenacidade), ductilidade e
resistência. No entanto, devemos
realçar que poderá ser usado em
outros mercados para condução de
água, como por exemplo, em projetos
de irrigação.
3 – Que material é usado neste
produto, em que dimensões ele é
apresentado e para quais situações
ele é indicado?
RESP: A matéria-prima base é o PVCU (PVC não plastificado). As dimensões

que serão inicialmente fabricadas pela
Amanco serão DN 100, DN 150, DN 200,
DN 250, DN 300, para a pressão
nominal de 16 bar. Como já destacado
anteriormente, o mercado principal será
para a condução de água (bruta e
potável) e bombeamento de esgoto,
devido a sua alta tenacidade.
4 – Esta tecnologia é nova no mercado
brasileiro? E como a empresa avalia o
potencial de mercado no País?
RESP: Inicialmente a Amanco será a
única fabricante deste produto no
mercado brasileiro. Acreditamos em um
grande potencial, uma vez que é o único
produto plástico com qualidade para
competir com os tubos de ferro fundido.
5 – Qual é o seu diferencial em relação
aos produtos similares no mercado,
em termos de aplicação e resistência?
RESP: O principal fator diferencial é ele
ter sido projetado especialmente para as
características do mercado de infraestrutura sanitária. Sua concepção foi
baseada nas principais ações que um
tubo para este mercado sofre durante o
transporte, manuseio e assentamento.
Estatisticamente está provado que um
tubo não falha devido à pressão interna.
Na maioria das vezes, o rompimento de
um tubo está vinculado aos impactos no
transporte, manuseio e nas ações de
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cargas concentradas (pedras) nas
valas, que atuam no tubo. Assim, o
tubo para saneamento deve ser
projetado com propriedades de
tenacidade, ductilidade e resistência,
resultando em um produto robusto.
6 – Os Tubos em PVC-biorientado
podem ser qualificados como o
produto carro chefe da Amanco, na
Fenasan 2009?
RESP: Não, os Tubos Amanco Biax são
mais uma linha de produtos no
portifólio da Amanco, em alinhamento
com a Política de Inovação da
empresa.
7 – Qual é a expectativa de
performance da Amanco na Fenasan
2009?
RESP: Já no ano passado, a feira foi
um grande sucesso em números,
visitas e negócios gerados durante e
após o evento. Ainda assim, para
2009, a expectativa é de um
significativo crescimento, com maior
número de visitantes e negócios,
consolidando definitivamente a
Amanco como um dos maiores e mais
importantes fornecedores de materiais
e soluções hidráulicas para o segmente
de saneamento básico.

jantar Dançante

(Fotos: Antranik Asserian)

Alegria e elegância renovadas no Jantar Dançante de 2009

A pedidos dos próprios associados da
AESabesp, o Jantar Dançante de 2009 foi
novamente realizado no aristocrático Clube
Atlético de São Paulo, também conhecido
como Clube dos Ingleses, na noite de 5 de
junho.
O cenário estava perfeito para essa noite de
alegria e elegância, que marca a tradição
desse evento, que também se caracterizou
pelo bom coquetel de entrada, pelo
requintado jantar, pela música e
performance da impecável Banda Digivox,
que animou a galera, e pela descontração de
todos os convidados, que estão devidamente

registrados nas fotos disponíveis em nossa
galeria (link ao final da matéria).
Nessa noite de festa, destacamos as presenças
de diretores da AESabesp e de vários membros
do Conselho, além do nosso ex-presidente e
atual assessor da “R”, Plínio Montoro com sua
esposa Margarida, do presidente da ABES-SP,
Sérgio Parreira e sua esposa Neusa Simões, do
presidente da AAPS, Daniel Castilho Azevedo,
do presidente da ADM, Orlando Diniz Vulcano,
do vice-presidente da Cecres, Luiz Eduardo de
Paiva, da diretora do Sindicato dos Advogados,
Vera Bueno e do representante do SEESP,

Nelson Stabile.
Um ponto alto da noite foi a bela
homenagem prestada à nossa diretora
social, Cecília Takahashi Votta, que no ano
passado esteve ausente por problemas de
saúde e neste ano, totalmente recuperada,
recebeu o carinho de todos e um bolo de
aniversário com direito ao coro de parabéns.
No decorrer da noite, também foram
sorteados vários prêmios conseguidos pela
nossa diretoria de marketing, tornando-a
ainda mais inesquecível para os presentes
e, em especial, para os ganhadores.

Luiz Paiva (Cecres), Luiz Narimatsu
(AESabesp), Vera Bueno (Sindicato do
Advogados), Nelson Stabile (SEESP), Aram
Kemechian e Choji Ohara (AESabesp).

O casal Daniel Castilho Azevedo (presidente da
Ass. dos Aposentados e Pensionistas) junto ao
casal Orlando Diniz Vulcano (presidente da
Ass.dos Administradores).

Os anfritriões da AESabesp, Cecília
Takahashi Votta (diretora social) e Luiz
Narimatsu (presidente), com o casal Lia e Cid
Barbosa Lima e Aparecida de Paula Santos.

A honrosa representação de Franca com os
engenheiros Marcos Marcelino Cason,
Helieder Zanelli, Vitor Juarez, João Areias e
respectivas esposas.

O prestígio trazido por um grande grupo da
Regional Metropolitana Sul, da Sabesp, liderado
pelo seu superintendente, Roberval Tavares de
Souza.

O coordenador do Pólo Oeste, Evandro Nunes
de Oliveira e esposa, junto ao casal Olavo
Prates Sachs (diretor técnico da AESabesp).
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jantar Dançante

Reynaldo Young (superintendente da RO),
Márcia Gonçalves, a enóloga Paola Pedron,
Luiz Narimatsu, Maria Lúcia Andrade e
Ednaldo Sandim (gerente de eventos da PC).

Mesa animada com as presenças de Walter
Michaluate, Gilberto Margarido. Jairo Bonifácio
e Gert Wolgang Kaminski e suas senhoras.

O presidente Narimatsu recepciona o
presidente da ABES-SP, Sérgio Parreira, e
sra. Neusa Simões, com o casal Margarida e
Plínio Montoro (Assessor da R).

O casal Magali e Pérsio Faulim de Menezes
(vice-presidente da AESabesp), com os
representantes da AAPS, Célia Regina e
Shigueto Makita.

Representando o Pólo Leste daAESabesp, os
casais Benemar Movikawa Tarifa e Nelson César
Menetti.

Ismael Palomino, Nercy Donini ( gerente do
Departamento Integrado Sul ), com o casal
Maria dos Anjos e Mario Ferreti.

Conheça os brindes e os sorteados:

Conheça também
nossos patrocinadores:

- Dois aparelhos MP4: Ângela Natel e Shigueo Makita.
- Uma diária de fim de semana para casal, com café da
manhã, no Hotel Bourbon Convention Ibirapuera: Célia
(AAPS)
- Uma bolsa de estudos, semestral, de inglês ou espanhol, no
CCAA Bela Vista: Lúcio Mário Pimentel
Duas diárias de fim de semana para casal, com café da
manhã, Braston Hotels: Jairo Bonifácio
- Um TV LCD 26" SAMSUNG (oferecido pela Cecres): André
Luiz Silva
Duas diárias de fim de semana para casal, com pensão
completa, no Hotel Brasil em São Lourenço/ MG: Oswaldo
Ribeiro Junior
- Duas diárias de fim de semana para casal, com café da
manhã, no Mendes Plaza Hotel, em Santos/ SP: Olavo A.
Prates Sachs
- Duas diárias de fim de semana para casal, com café da
manhã no Satélite Esporte Clube, em Campos de Jordão/ SP:
Luis Américo Magri
- Um par de ingressos para o Musical “A BELA E A FERA”
(oferecido pela Torrano Seguros): Anderson Wullian Furdiani
- Um almoço ou jantar para casal, na Churrascaria Soledade,
em Pinheiros - São Paulo: Plínio Montoro
- Cinquenta vales-presentes, no valor de R$ 30,00/cada, para
os primeiros 50 casais, no Cut & Color Club Hair.
- Uma cesta com produtos de beleza da linha Mary Kay:
Nercy Donini Bonato
- Duas diárias de fim de semana para casal, com café da
manhã, na Pousada Larimor em Boiçucanga/SP: Yazid Naked
- Um Costume Italiano, da loja Fatto a Mano: Silvio Leite.
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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.

Gilberto Kassab na Fenasan

Zé Negão: “eu dou valor”

Jairo foi capturado

Em evento promovido pela Colônia
nipo-brasileira em São Paulo, o nosso
prefeito Gilberto Kassab recebeu um
convite pessoal do presidente da
AESabesp, Luiz Narimatsu, para
comparecer à Fenasan, o qual ainda
foi reforçado pelo deputado federal
Walter Ihoshi e demais expoentes da
Colônia. A receptividade do prefeito
foi animadora.

Inconfundível na sua expressão “Eu dou
valor”, que já virou sua marca
registrada, o músico e engenheiro, José
Aparecido, conhecido também por Zé
Negão, estava com a corda toda no
animado jantar dançante deste ano.
Num dos poucos momentos parado, na
foto, ele posa com sua parceira, com o
presidente Luiz Narimatsu e o casal
Luciomar Werneck.

A ida do presidente do Conselho
Deliberativo da AAPS, Jairo Bonifácio,
não foi em vão no nosso Jantar
Dançante, pois nesse dia ele foi
“capturado” pela AESabesp, tornandose também sócio da nossa OSCIP. O
compromisso foi selado com o próprio
presidente Luiz Narimatsu, dentro do
espírito do slogan “AESabesp abre
suas portas”.

O Bola também veio para cá

AAPS dá “festão” no Cantareira

Amigos cantam parabéns a Pérsio

Outro expoente de nossas Associações
co-irmãs que se tornou nosso
associado, por meio do nosso
credenciamento como OSCIP, foi o
coordenador de esportes da
Associação Sabesp, José Carlos da
Silva, mais conhecido como “Bola”. A
foto é do Interpólos de Campos de
Jordão, com sua equipe de campo, na

Dizem as boas líguas que “bombou” a
Festa Junina da AAPS, no dia 20 de
junho, no Clube da Cantareira, da
Associação Sabesp, que reuniu mais de
500 pessoas. Na foto, representando a
AESabesp, está o nosso vice-presidente
Pérsio Faulim de Menezes, com os
diretores da AAPS, José Roberto
Guimarães (comunicação) e Antonio
Martins (social).

Como faz em todos os anos, Pérsio
Faulim de Menezes comemorou o seu
aniversário em 07 de julho, na 13 de
Maio, dessa vez na sede da AESabesp.
A peculiaridade foi um almoço servido
para os funcionários da Associação
Sabesp e depois para os demais
convidados ilustres. Logicamente o
evento contou com dois bolos...

Homenagem à Michael Jackson O café da turma de Santos

“We Are The World” foi a música
escolhida para uma homenagem a
Michael Jackson. Esse momento de
emoção se deu durante a “Noite do
Sukiyaki”, preparado pelas mãos
hábeis da nossa diretora social,
Cecília Takahashi Votta, em evento
para a Campanha do Agasalho, que
foi encerrado com um belo karaokê.

Com uma freqüência animada e
representativa no Ciclo de Palestras
sobre Vinho, proferida pela enóloga,
Paola Pedron, na sede da AESabesp, esse
grande grupo de personalidades da
Baixada Santista, trouxe um mimo para
a grande mestra dos vinhos: um precioso
pacote de café, este ouro paulista que
tem em Santos o berço da sua história.
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O tato “light” de Margarido

Flash da primeira aula sobre
degustação de vinho, na qual nosso
diretor de esportes, Gilberto
Margarido, mostra toda a delicadeza
de uma das práticas sensoriais da
palestra: o tato e o olfato das plantas
aromáticas sobre as mesas. Ainda
houve exercícios degustativos com
tâmaras, damascos e amêndoas, que
fizeram o maior sucesso.

Informe Institucional
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AVK VÁLVULAS DO BRASIL APRESENTA
AO MERCADO SEU CARTÃO DE VISITA
A AVK Válvulas do Brasil, subsidiária do Grupo AVK, líder mundial na
fabricação de válvulas e equipamentos em ferro fundido para água, esgoto e gás,
apresenta ao mercado brasileiro seu cartão de visita e demonstra estar
preparada para alcançar a liderança no fornecimento de válvulas e
equipamentos na América do Sul.
Com apenas pouco mais de um ano instalada no Brasil, a AVK Válvulas do
Brasil já demonstra ser um gigante no fornecimento de válvulas para o mercado
brasileiro. A prova deste seguro sucesso é o fornecimento das válvulas guilhotina
que estão sendo utilizadas pela SABESP nas obras de esgoto da baixada
santista.
As válvulas em questão foram adquiridas pela Aquamec equipamentos
industriais , parceira do Consórcio CNO-Carioca nas obras de esgoto do Lote II,
do Programa Onda Limpa, iniciado pela Sabesp em 2008 e com prazo de
conclusão até Outubro de 2009.
Neste fornecimento, estão contemplados, entre outros equipamentos, válvulas de
guilhotina desde 300 mm até DN 1.000 mm ( fornecidas totalmente em AÇO
INOX 316 ) e válvulas de gaveta com cunha emborrachada DN 500 mm, também
uma grande inovação no mercado. Mas o que chama a atenção é o fornecimento
da válvula guilhotina DN 1.800 mm ( Foto ) , ao qual é vista como um divisor de
águas. Com mais de 7,0 metros de altura e pesando mais de 10 toneladas, esta
válvula promete ser o cartão de visita da AVK no Brasil, como dizem os senhores
Estevan Fernandes Lopes, gerente de produtos da companhia e Antonio Carlos
P.Biagioni , consultor de negócios da AVK.
'' Nosso pensamento é, com este fornecimento, alcançarmos em pouco tempo,
no Brasil, o status que o grupo AVK alcançou no mundo inteiro. A AVK, hoje, é
o maior nome em válvulas em todo o mundo e sinônimo de comprometimento,
transparência e profissionalismo, tudo isso, aliado á qualidade inerente dos
produtos vão fazer com que nós da AVK conquistemos parceiros e amigos ,
muito mais do que hoje já temos, em muito pouco tempo, e com certeza mudar
alguns parâmetros mercadológicos que hoje ainda estão presentes no mercado,
de uma forma arcaica e sem compromisso. Este é nosso cartão de visitas ''.
A supervisão dos trabalhos técnicos e de engenharia foi feita pelo gerente geral
da Companhia, Eng. André Alves.
A válvula será instalada na EPC Santos ( Estação de pré cloragem ) e pertence ao
contrato 35.333/06 – Lote 2 – do programa Onda limpa.
Os produtos AVK podem ser encontrados contatando a equipe comercial da AVK
Válvulas do Brasil, nos telefones 55(19) 3936-5936, ou em contato por e-mail,
comercial@avkvalves.com.br. O site da companhia é www.avkvalvulas.com.br
A AVK comercializa no Brasil:
Válvulas de gaveta com cunha emborrachada
Válvulas borboleta
Válvulas de guilhotina
Válvulas de retenção
Abraçadeiras de reparo em inox
E uma extensa gama de produtos para saneamento básico, gás, combate a
incêndios e grandes projetos como Centrais hidrelétricas, PCH, barragens,
reservatórios, com uma linha de produtos até
2.500 mm.
AVK, O FUTURO AGORA !!!!!!!!!!!!!
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Fernco do Brasil marca presença na Fenasan 2009
Em Fernco Inc. é uma empresa americana, que agora está constituída no Brasil, para atender as necessidades do
mercado de saneamento. Na foto, estão os seus representantes Ferdinando Manzoli e Neliza Frediani Duro.
sistema para furação de tubos de qualquer
material, como cerâmica, concreto, etc., para a
correta utilização de alguns de seus produtos, como
os selins e “selas”. Está trazendo também o sistema
PipePatch de reparos de tubulações subterrâneas,
um inovador sistema não destrutivo que permite o
reparo de tubos de esgoto sem destruir avenidas,
ruas e calçadas.
Existe algum diferencial nos produtos e serviços
dessa empresa, em relação aos similares no
mercado?
Com certeza. Os nossos produtos, fabricados em
PVC flexível, adaptam-se a uma extensa gama de
diâmetros, virtualmente em qualquer material, em
diâmetros de 25 mm a 800 mm, facilitando o
trabalho do pessoal de campo, e garantindo zero retrabalho. A Fernco do Brasil quer se diferenciar dos
concorrentes oferecendo mais do que só produtos,
oferecendo soluções e apoio para a perfeita
aplicação dos seus produtos.

Há quanto tempo a Fernco do Brasil atua no
mercado de saneamento ambiental?
A FERNCO Inc., foi fundada em 1940, no Estado
de Michigan, no meio oeste norte americano, por
um encanador, que sentia na própria pele a falta
que adaptadores e luvas flexíveis faziam no seu
trabalho. Criou o primeiro adaptador flexível.
Hoje tem mais de 70% de participação do
mercado norte americano. A Fernco Inc.
expandiu-se para o Canadá, Austrália, Alemanha
e Inglaterra, sempre com operações próprias.
Quais são os seus principais produtos,
voltados para esse setor?
Luvas, adaptadores e selins para a ligação de
tubos, principalmente de materiais e/ou
diâmetros diferentes. No Brasil, a Fernco está
trazendo além dos produtos da Fernco Inc., um

Em sua linha de produtos e serviços, essa
empresa lança mão de recursos para preservação
ambiental? De que forma?
A Fernco é uma empresa não só preocupada com o
meio ambiente. É uma empresa comprometida na
preservação dele. Desde o desenvolvimento da
matéria prima e componentes, processos de
produção, processos de gerenciamento de resíduos,
até no tratamento da água e uso de energia elétrica,
a Fernco tem mais de 10 programas implementados
com foco na preservação do meio ambiente.
Existe alguma forma de atendimento técnico
dessa empresa com a Sabesp?
No Brasil, a pesar de contarmos com uma equipe
pequena, o atendimento é personalizado. Eu mesmo
atendo, com a ajuda de uma profissional de vendas,
com bastante experiência no relacionamento com a
SABESP e outras empresas de Saneamento, todos
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os clientes. Na verdade, nós atendemos
diretamente os Polos de Manutenção da SABESP.
E quando alguma pergunta ou demanda não é
possível responder no ato, a Fernco Inc.
prontamente nos apóia integralmente. Com
respostas, sugestões, amostras, etc..
Como a Fernco do Brasil avalia a iniciativa da
Associação dos Engenheiros da Sabesp em
promover, em São Paulo – SP, anualmente, os
seus Encontros Técnicos, em caráter
simultâneo com a Fenasan?
Espetacular. É uma oportunidade de estarmos
com as pessoas que precisam de soluções das
mais diversas, e é sempre uma oportunidade
para conhecermos essas necessidades e agirmos
na busca de soluções, dentro ou fora da Fernco
Inc.. Nos Encontros técnicos temos ainda a
possibilidade de conhecermos o que tantos
talentos e técnicos estão desenvolvendo e
buscando para suas melhorias contínuas. Isso é
como uma bússola para nós.
Qual é a expectativa desta empresa para a
Fenasan 2009, na qual será expositora?
No ano passado, a Fernco do Brasil ainda não
estava constituída no Brasil. Foi a Fernco Inc.
quem expôs na Fenasan 2008. Foi uma ótima
feira. Conhecemos um pouco o mercado, nos
apresentamos a um pequeno numero de
profissionais da Sabesp, trocamos boas idéias,
etc. Neste ano, já como empresa estabelecida no
Brasil, com estoque disponível, profissionais
contratados, já conhecidos de uma parte da
Sabesp e outras empresas de saneamento, com o
processo de Certificação adiantado, temos certeza
de que será um sucesso muito grande.

Diretoria

Natal na AESabesp
Cultural: Olavo Alberto Prates Sachs / Técnica: Choji Ohara

Encontro Técnico define programação e Fenasan tem 100% de área ocupada
Sob o tema “Sustentabilidade – caminho
para universalização do saneamento
ambiental”, a AESabesp realizará, nos dias
12, 13 e 14 de agosto, o seu XX Encontro
Técnico a sua 20ª edição da Fenasan (Feira
Nacional de Saneamento e Meio Ambiente),
no Expo Center Norte (Pavilhão Amarelo), em
São Paulo – SP. A feira é aberta à visitação e
funcionará no horário das 13 às 20 horas.
Já a freqüência do Encontro, com horário de
programação das 9 às 18 horas, é mediante
a inscrições. A solenidade e palestra de
abertura “Os novos limites da
sustentabilidade”, proferida pelo jornalista e
ambientalista, Washington Novaes, na
manhã do dia 12 também serão abertas aos
congressitas, expositores e demais
visitantes.
Considerado como o mais importante evento
do setor de saneamento na América Latina,
a Fenasan teve sua área de exposição 100%
comercializada. Grupos Internacionais dos
EUA e Israel também estarão presentes e

Parcial da edição de 2008

demonstram grande interesse no mercado
brasileiro, pela capacidade de investimento
num momento de crise econômica mundial.
O Encontro Técnico conta com mais de 100
palestras e definiu as seguintes mesas
redondas: “Equilíbrio entre o capitalismo e

Atividades de nossa OSCIP: distribuição
de livro educativo e atendimento
de Carteira de Projetos
Abertura do Encontro de 2008

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” e “Regulação do setor de
saneamento na atualidade”.

Desde 2007, a AESabesp efetivou uma
parceria com a ONG “Iniciativa Verde – Carbon
Free”, que desempenha um projeto de
neutralização das emissões de Gases de Efeito
Estufa (GEE), por meio do restauro florestal,
que será novamente colocado em prática em
2009. Com isso, a AESabesp é detentora, pelo
terceiro ano consecutivo, do selo “Carbon Free”
e se reafirma como uma promotora consciente
de eventos, a exemplo das grandes realizações
feitas, com consciência ambiental, em todo o
mundo.
Dentro do escopo das ações sociais, durante os
três dias da realização da Fenasan 2009, o
Instituto Oniki do Brasil irá dispor sua equipe
da Escola Técnica de Massoterapia e
equipamentos especiais, para sessões de
massagem e relaxamento, muito indicadas
para amenizar o estresse.

A AESabesp lançará, durante o evento, a
publicação do livro “Água, sua importância
em nossa vida”, que será inserido nas
pastas e exposto no estande da Associação.
Esse trabalho, que é uma grande referência
para as nossas palestras de educação
ambiental, consolida o termo de cooperação
técnica entre a nossa OSCIP (Organização
da Sociedade Civil de Interesse Pública) e a
OSCIP “Água e Cidade”, autora do projeto.
Ainda no espaço da AESabesp, o trabalho
da nossa OSCIP, conduzido pela diretoria
de Projetos Socioambientais, estará a todo
vapor, com atendimento direto aos nossos
associados, bem como aos demais
participantes que queiram se tornar sócios,
que apresentarem os seus trabalhos para
serem inseridos na “Carteira de Projetos
AESabesp”.

