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Nosso Baile de Aniversário

Retrospectiva 2007-2009

Uma festa que agitou a galera com o fôlego dos 23 anos... Veja as obras e as realizações da gestão 2007-2009.
(Encarte nesta edição)
Página 8

Homenagem aos Profissionais do Ano de 2009

Mobilização do Fórum das Entidades

Em dezembro, haverá a tradicional Cerimônia de
Homenagem aos Profissionais do Ano, que se
destacaram no setor de Saneamento Ambiental.
Convidamos todos a votarem nos seus
nomes prediletos.

A AESabesp se mobiliza, em conjunto com as
demais entidades representativas dos
empregados da Sabesp, para os ajustes no Plano
Previdenciário da Sabesprev.
Confira na página 2.
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Editorial

Gestão 2007-2009:
Fortalecimento da AESabesp,
por meio das suas realizações.
A cada gestão da AESabesp, ao longo dos
seus 23 anos de existência, os Conselhos
eleitos mostraram a sua forma própria de
administrar esta entidade, mas com nobres
propósitos em comum: representar os seus
associados de forma ética e responsável,
buscar a excelência do setor de saneamento
ambiental, vincular esta Associação às
causas que contribuem para a qualidade de
vida da sociedade, entre outros.
A gestão 2007-2009 deu continuidade aos
grandes intentos e trabalhos
desempenhados pelos seus antecessores.
Porém, ela escolheu o seu caminho que a
norteou por este dois anos: o da realização.
Esta escolha requereu muita perseverança,
disciplina e uma dose de coragem, pois
quem se propõe a concretizar idéias, se
arrisca na entrega dos resultados. Nem
sempre os elogios são unânimes, mas a
recompensa de atender uma necessidade e a
aprovação sincera de quem a solicitou, como
diz um conhecido jargão comercial, “não tem
preço”.
Esta edição do Jornal traz um encarte com
um resumo das realizações da Gestão 20072009 da AESabesp, na qual, como
presidente, agradeço o esforço de toda a
equipe que atuou para a boa performance
da mesma neste período. Nele, os
associados poderão acompanhar a nossa
trajetória, desde a edificação de nossa sede,
inteiramente reformulada, o resgate de
algumas grandes comemorações, como os
“Interpólos”, a criação de novos eventos,
como os “Bailes de Aniversário”, até as
nossas mais recentes realizações.
Outro destaque desta edição é a grande
repercussão de mais uma mega-realização
da AESabesp: o nosso XX Encontro Técnico
e Fenasan 2009, que cada vez mais se firma
como o maior evento técnico-mercadológico

da América Latina, apresentando resultados
que superam todas as expectativas de
sucesso.
Ainda dentro da postura adotada por esta
gestão, registramos um avanço como OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público), com a criação da nova
Diretoria de Projetos Socioambientais e a
Carteira de Projetos AESabesp, que já conta
com um número expressivo de sócios
cadastrados e vários projetos
socioambientais a serem disponibilizados
para empresas e instituições.
Precisamos também dar continuidade na
nossa Missão de ocupar nosso espaço
institucional, através de representação nos
Comitês de Bacias, Assento no CREA e
participação nas discussões dos grandes
temas afetos à nossa atividade no setor do
Meio Ambiente.
Sendo assim, acreditamos ter atendido a
responsabilidade que nos foi creditada, no
período de 2007 a 2009, e compartilhamos
a nossa alegria de “dever cumprido” com
todos os nossos associados e com as
entidades co-irmãs, que hoje trabalham
conjuntamente na causa previdenciária, na
qual a AESabesp oferece o seu apoio, o seu
espaço e o seu alcance, para buscar o
futuro seguro que todos os trabalhadores
da Sabesp merecem ter, após anos e anos
de dedicação.
Aproveitamos para desejar à nova gestão da
AESabesp, liderada pelo colega Hiroshi
Ietsugu, um período pleno de realizações e
conquistas.
Muito obrigado pelo apoio de todos e um
carinhoso abraço.

Eng. Luiz Narimatsu
Presidente da AESabesp

Canal Aberto
AESabesp no Fórum das entidades para discussão do Plano Previdenciário
As entidades representativas dos empregados
da Empresa estão realizando sucessivos
encontros, para a discussão referentes às
mudanças no Plano Previdenciário da
Sabesprev. A AESabesp, representada pelo
seu presidente, Luiz Narimatsu, tem mostrado
uma atuação intensa nesse processo,
realizando algumas reuniões na própria sede,
convidando especialistas para palestrar sobre o
assunto e intermediando contatos com
autoridades ligadas à Sabesp, como a
secretária Dilma Pena e deputado Rodolfo
Costa e Silva.
Em carta enviada ao presidente da Sabesp,
Gesner Oliveira, assinada pela AAPS, ADM,
AESABESP, APU, Associação Sabesp, SASP,
SEESP, SINTAEMA SINTIUS, as reivindicações
são: 1 – Agendar imediata reunião, para
negociação das propostas visando a solução
para a continuação do Plano, para o respeito à
dignidade e à vida dos participantes. 2 Incrementar junto aos diversos agentes do

Governo do Estado e da Assembléia
Legislativa, apoio político no sentido da
conscientização da inaceitável e pífia proposta
apresentada, que desconsidera a dedicação e o
empenho que os Participantes depositaram
como fiéis credores da Fundação Sabesprev.
Na carta, o Fórum das Entidades ainda se
posiciona: “na impossibilidade de lograr êxito
em um consenso que atenda os diversos
interesses envolvidos no presente litígio, não
hesitaremos em mobilizar forças visando um
movimento paredista em todo o Estado.
Importante ressaltar ainda que caso persista a
intransigência, o Fórum encaminhará também
campanha anti-adesista à migração para o
novo plano.
Vale ressaltar que qualquer nova proposta a
ser encaminhada à Secretaria de Previdência
Complementar, deverá ser objeto de discussão
prévia entre as partes, a saber: Sabesp,
Sabesprev e Fórum das Entidades”.

Reunião das entidades na sede da Associação
dos Engenheiros da Sabesp.

Narimatsu com Robson Ramos, João Apolinário
e Carlos Cassoti.

AESABESP
Associação dos Engenheiros da SABESP
Rua Treze de Maio, 1642 - casa 01
Bela Vista - São Paulo- SP
CEP: 01327-002
Tel: 11 3263 0484 | Fax: 11 3141 9041
www.aesabesp.com.br
aesabesp@aesabesp.com.br
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Acontece

AESabesp realiza visita técnica à ETE Taubaté/ Tremembé

No dia 5 de agosto, à AESabesp realizou uma visita à
construção da nova Estação de Tratamento de Esgoto, que
atenderá os 300 mil habitantes das cidades de Taubaté e
Tremembé e deverá entrar em operação em janeiro de 2010.
Tendo como anfitriões o presidente Luiz Narimatsu e diretor de
Pólos da AESabesp, José Carlos Vilela, além do assessor de
Meio-Ambiente da Sabesp, Marcelo Morgado, o grupo reuniu
técnicos da Empresa, que conheceram de perto as obras que a
RE executa para coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a
qual deverá elevar o índice de tratamento local coletado de 2%
para 100%.
O empreendimento contempla a construção de redes coletoras,

coletores-tronco, estações elevatórias de esgoto, linhas de
recalque, emissários, interligações, ligações domiciliares e uma
estação de tratamento de esgotos. De acordo com informações
fornecidas pelo superintendente de Empreendimentos da
Sabesp (RE), Felipe Costa, “essa nova estação terá capacidade
para tratar 1.540 litros de efluentes por segundo”.
Os associados inscritos para esta visita foram: Antonio Livio
Abraços Jorge, Sunao Kobayashi, Marcos Correa Teixeira, Maria
Silvia de Souza Verhnjak, Luis Carlos Pereira, Hector Patricio
Alvial Munoz, Fernanda Taukeuti Pinto, Ivan Carlos Ferreira da
Costa, Andrea Conatti Guimarães, Lourival Terciani, Marcelo
Morgado e Virgilio Tiezzi Jr.

Curso de Aproveitamento de Água de Chuva, na AESabesp
No dia 23 de setembro, a AESabesp promoveu a realização do
curso “Aproveitamento de água de chuva de cobertura para
fins não potáveis em áreas urbanas”, ministrado pelo
especialista no tema, Eng. Plínio Tomaz.
O evento, realizado no salão social da AESabesp, teve 8 horas
de duração e suscitou o interesse da vários profissionais,
tanto da Região Metropolitana quanto do Interior, que fizeram
considerações muitos positivas em relação ao seu conteúdo e
à explanação do palestrante.
O Professor Plínio Tomaz ainda disponibilizou, aos
participantes, todo o material didático (TCCs, dissertações de
mestrado e demais apontamentos) em um disco virtual, com
senha exclusivamente fornecida aos alunos.
A turma deste Curso foi integrada pelos seguintes
componentes: Maria Claudia Vieira Sampaio, Paulo Victor
Vieira Sampaio, Douglas Rofrigues Da Silva, Luzia Florio
Martin, Jair de Oliveira, Pedro Jorge Chama Neto, Marco
Antonio Machado de Souza, Claudia Bittencourt, Marcos

Curso em Desenvolvimento
e Gestão de Projetos

Promovido pelo diretor de Projetos
Socioambientais da AESabesp, Ivan Borghi,
como forma de auxiliar e fomentar o
desenvolvimento de projetos para
cadastramento na Carteira de Projetos da
OSCIP, esse curso foi ministrado pelo
coordenador de Pólo Norte, Robson Fontes
da Costa, e pela advogada Vanessa Hasson.
A finalidade do evento foi informar que o
desenvolvimento de projetos não requer
grandes esforços, principalmente quando
apoiados por uma instituição como a
AESabesp.

Correa Teixeira, José Eduardo Villar Nassar, Valter Katsume
Hiraichi, Isac Ferraz, Claudia Patricia Hernandes, Ronaldo
Romero, Sonia Maria Nogueira e Silva, Andrea Jaen Adriani,
Ullisses Cruz de Andrade, Nélson César Menetti e Jorge
Yukio Yamaki.

Palestra sobre Acervo Técnico (CREA)
na Ponte Pequena

Agende-se
III Encontro Técnico
do Vale do Paraíba

A AESabesp realizou, em 28 de setembro, uma
palestra sobre “Acervo Técnico de Profissionais
registrados no CREA”, na sala Rio Pardo da
Universidade Empresarial Sabesp, no
complexo Ponte Pequena.
Os pronunciamentos foram ministrados pelo
Eng. Francisco Kurimori, Assessor da
Presidência do CREA-SP, e pelos integrantes
do Conselho, Engs. Ademir Alves do Amaral e
Luciana Ferrer. Houve muito interesse por
parte dos participantes, principalmente porque
o tema mostrou como comprovar a atuação
como engenheiro.
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A Associação dos Engenheiros da Sabesp,
por meio do seu Pólo do Vale do Paraíba,
realizará o seu III Encontro Técnico de
Saneamento Básico e Ambiental do Vale
do Paraíba, em 21, 22 e 23 de outubro
de 2009.
Essa realização será integrada ao megaevento Vale Tecnologia 2009, Feira e
Congresso de Tecnologia, Inovação e
Negócios, no Pavilhão de Exposição e
Auditórios da Univap- Universidade do
Vale do Paraíba, Campus Urbanova, em
São José dos Campos – SP. Serão
apresentados módulos que contemplam
tecnologias de ponta, em diversas áreas,
como medicina, educação, aeroespaciais
aplicadas à industria automotiva e,
especialmente, saneamento e meioambiente.
Neste espaço haverá estandes da Sabesp
e da própria AESabesp, que, como
organizadora, já conseguiu a confirmação
de outras empresas conceituadas do setor
para esta Feira: ABS Ind. de Bombas
Centrífugas Ltda, Bugatti Brasil Válvulas,
Dow Water Process & Solutions, Huesker,
Saint-Gobain, entre outras.

Encontro Técnico– Fenasan
O maior evento técnico-mercadológico da AL, em saneamento
(GEE), por meio do restauro florestal, tornando-se detentora do
selo “Carbon Free”.
Empresas internacionais, como as trazidas pelos EUA, Itália e
Israel, também estiveram presentes neste evento, que ainda
contou com a visita da Superintendente Nacional de Saneamento
do Governo do Chile, Magaly Espinosa Sarria, que apresentou o
modelo de regulação dos serviços sanitários de seu País.
A data do próximo XXI Encontro Técnico e Fenasan foi definida no
próprio evento para os dias 10, 11 e 12 de agosto de 2010. Foi
instantâneo o interesse dos expositores em reservar o seu espaço
na Feira, com a comercialização inicial de 56% da área disponível,
sinalizando mais uma realização de sucesso.
Na manhã do dia 12 de agosto, foi realizada a solenidade de
abertura do XX Encontro Técnico da AESabesp - Fenasan 2009,
Como promotora do XX Encontro Técnico, em caráter simultâneo conduzida pelo mestre de cerimônia Persio Faulim de Menezes. A
com a sua 20ª edição da Fenasan (Feira Nacional de Saneamento mesa de abertura dos trabalhos contou com as presenças das
e Meio Ambiente), realizado em 12, 13 e 14 de agosto, no Expo
seguintes lideranças do setor: Luiz Narimatsu (presidente da
Center Norte, a AESabesp (Associação dos Engenheiros da
AESabesp) Hugo de Oliveira (presidente da ARSESP- Agência
Sabesp) projetou o setor de saneamento ambiental, nos mercados Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo ),
nacional e internacional.
Orlando Diniz Vulcano (presidente da ADM - Associação dos
Sob o tema “Sustentabilidade – caminho para universalização do
Administradores da Sabesp), Cláudio Antônio Borges (presidente
saneamento ambiental”, o Encontro Técnico contou com
da Associação Sabesp), René Vicente (presidente do Sintaema aproximadamente 2.000 congressistas e apresentou 130 palestras Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do
técnicas, voltadas para eficiência operacional, gestão ambiental,
Estado de São Paulo), Walter Sigolo (superintendente de RH da
resíduos sólidos, eficiência energética, novas tecnologias e
Sabesp), José Aurélio Boranga (superintendente da UN Médio
políticas públicas do setor, além de cinco mesas redondas, com
Tietê da Sabesp), Camil Eid (vice-presidente do Instituto de
debates das questões mais atuais e pertinentes do setor. Também Engenharia de São Paulo), Dante Ragazzi (presidente da ABES-SP
foram realizados dois seminários: “Boas Práticas e Tendências de
- Associação Brasileira de Engenharia Sanitária), Carlos Alberto
Automação em Saneamento”, promovido pela AESabesp em
Rosito (presidente da AIDIS - Associação Interamericana de
parceria com a ISA (International Society of Automation) da
Engenharia Sanitária e Ambiental), João Alberto Viol (presidente
América do Sul, Distrito 4, e “Inovação Tecnológica”, promovido
da APECS- Associação Paulista de Empresas de Consultoria e
pela Missão Econômica de Israel no Brasil, além de uma visita
Serviços em Saneamento e Meio Ambiente), João Carlos Bibbo
técnica à empresa de cosméticos Natura, em Cajamar.
(presidente da CECRES - Cooperativa de Crédito dos Empregados
Já a Fenasan 2009 teve 100% de área comercializada, com 152
e Servidores da Sabesp ), Daniel Castilho Azevedo (presidente da
expositores: empresas fabricantes e fornecedores de
AAPS – Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp),
equipamentos para o setor, prestadoras de serviços e de demais
Luis Paulo Almeida Neto (Superintendente da UN Baixo Tietê e
segmentos complementares à esfera do saneamento, com uma
Grande), Wilson Passeto (presidente da OSCIP Água & Cidade) e
visitação em torno de 10.000 pessoas. A entidade renovou a
Vera Bueno (diretora do Sindicato dos Advogados).
parceria com a ONG “Iniciativa Verde”, que desempenha um
projeto de neutralização das emissões de Gases de Efeito Estufa

Na seqüência, o advogado, jornalista e
defensor das causas ambientais, Washington
Novaes, ainda proferiu a palestra de abertura
do Encontro, intitulada: "Os novos limites da
sustentabilidade", na qual foi abordada as
mudanças climáticas, o crescimento
econômico desordenado, o uso racional da
água e formas de preservação do meio
ambiente para salvarmos o Planeta.

A primeira mesa redonda do Encontro, realizada
na tarde do dia 12 de agosto, apresentou o tema
“Equilíbrio entre o capitalismo e
sustentabilidade numa empresa - cases bem
sucedidos”. Ela foi coordenada por Marcelo
Morgado (Sabesp) e contou com a participação de
Gesner Oliveira (presidente da Sabesp), Linda
Murasawa (Grupo Santander) e Marcos Egydio
Martins (Apel Pesq. e Des. de Projetos).

No dia 13 de agosto, na parte da manhã foi
realizada a mesa “Sustentabilidade nas
contratações de projetos, equipamentos e
obras”, coordenada por Francisco Kurimori
(CREA), com a participação do dep. federal,
Arnaldo Jardim; Gilson Cassini Afonso
(Abimaq / Sindesam), João Alberto Viol
(APECS / Sinaenco), Marco Antonio Botter
(APEOP) e Umberto Semeghini (diretor de
Sistemas Regionais da Sabesp).

No dia 13 de agosto, à tarde, foi realizada a
mesa “Estratégias para implementação das
metas do milênio e do consumo de água”,
coordenada por Amauri Pollachi (Subcomitê
Cotia-Guarapiranga), com a participação de
Ana Lúcia Brasil (ABES), Francisco Lahóz (Ag.
de Água PCJ), Francisco Toledo Piza (Ag. de
Bacias do Alto Tietê), Rosa Mancini
(Secretaria do Meio Ambiente) e Paulo
Massato (diretor metropolitano da Sabesp).

No dia 14, pela manhã, foi realizada a mesa “A
Parceria Pública Privada (PPP) como alternativa
para a universalização do saneamento básico no
Brasil”, coordenada por Yves Besse (ABCON), com
a participação de André Luiz de Paula Marques
(SAEG), Carlos Silva Filho (ABRELPE), Newton de
Lima Azevedo (Odebrecht), Rogério de Paula
Tavares (CEF) e Marcelo Salles Holanda de
Freitas (diretor de tecnologia, e meio ambiente
da Sabesp).

No dia 14, à tarde, encerrando as sessões de
mesas redondas, foi realizada a mesa
“Regulação do setor de saneamento na
atualidade”, coordenada por Paulo Ferreira
(Instituto de Engenharia), com a participação
de Alceu Galvão Junior (ARCE), Leonardo
Levy (AIDIS), Ricardo Toledo Silva
(Secretaria de Estado de Saneamento e
Energia), Hugo de Oliveira (ARSESP) e Magaly
Espinosa (Governo do Chile).
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Encontro Técnico– Fenasan
Encerramento e entrega do Troféu AESabesp
Após três dias de muito trabalho, porém com resultados
compensadores, foi realizada a solenidade de encerramento do
Encontro, na tarde do dia 14 de agosto, após o término das mesas
redondas. A mesa de trabalho desta solenidade foi integrada pelo
presidente da AESabesp Luiz Narimatsu, pelos diretores Olavo
Alberto Prates Sachs (cultural), Choji Ohara (técnico), Carlos Alberto
de Carvalho (marketing), além do deputado federal, Walter Ihoshi; da
Superintendente Nacional de Saneamento do Governo do Chile,
Magaly Espinosa Sarria; do subprefeito de Ermelino Matarazzo,
Eduardo Camargo Afonso; do presidente da Associação Brasileira de
Manutenção e Tecnologia de Equipamento, Afonso Manele; do
presidente da Associação Paulista de Empresas de Consultoria e
Serviços em Saneamento e Meio Ambiente, João Alberto Viol e do
presidente da ABES-SP, Dante Ragazzi e do presidente da
Associação dos Aposentados da SABESP, Daniel Castilho Azevedo.
A cerimônia de encerramento foi marcada pela entrega do
troféu AESabesp, que neste ano teve uma alteração no regulamento
da premiação: ao invés de ser por acúmulo de votos depositados em
urnas, chegou-se ao resultado após a uma apuração de uma
comissão de avaliação, composta por Adilson Menegatti, Carlos
Mussuyama, Célio de Almeida Prado, Primo Pereira Neto e Osvaldo
Niida. Confiram os resultados:

Categoria “Melhor Estande”:

Bugatti

Glass

Valloy

Centroprojeckt

Digimed

EMEC

Hidrosul

Categoria “Inovação Tecnológica”:

Amanco

Categoria “Atendimento Técnico”:

EDRA
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Encontro Técnico– Fenasan
Categoria “Destaque AESabesp”:

ITT Brasil

Higra

Saint Gobain

Destaque “Sustentabilidade”:

Imperveg

Unidade Sabesp MA (maior nº de trabalhos)

Comissão Julgadora do Prêmio

Seminários
- “Boas Práticas e Tendências de Automação em Saneamento”,
promovido pela AESabesp em parceria com a ISA (International
Society of Automation) da América do Sul, Distrito 4. Foram 22
horas de programação, entre palestras, minicursos e uma mesa
redonda, que abordou diversos temas, como PIMS, MES sistemas
SCADA, eficiência energética, plano diretor de automação,
sistemas de comunicação wireless e estratégias de controle.
- “Inovação Tecnológica”, promovido pela Missão Econômica de
Israel no Brasil, em parceria com o Israel Newtech, programa
nacional de atuação nas indústrias israelenses que desenvolvem
soluções inovadoras para os setores de água, saneamento e
recursos hídricos.

Visita Técnica à Natura

Selo Carbon Free

AESabesp OSCIP

Desde a realização da Fenasan 2007 (Feira
de Nacional de Saneamento e Meio
Ambiente), a Associação dos Engenheiros da
Sabesp 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.
No segundo dia do Encontro Técnico, 13
de agosto, a AESabesp promoveu uma
visita técnica ao complexo industrial da
empresa de cosméticos Natura, em
Cajamar – SP, denominada Cidade
Natura. O grupo, coordenado pelo
conselheiro Sérgio Eduardo Nadur, reuniu
20 participantes, que conheceram as
instalações dessa empresa e suas ações
de cunho socioambiental.

Pelos bons resultados dessa iniciativa, que
já gerou o crescimento de uma diversidade
de árvores, colaborando efetivamente para a
revitalização do meio ambiente, esse
compromisso foi repetido em 2008 e 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.
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No estande da AESabesp, foi realizado o
atendimento direto da nossa OSCIP, para
auxiliar no desenvolvimento e
apresentação de trabalhos da Carteira de
Projetos AESabesp, resultando em 156
consultas, 84 fichas de projetos retiradas,
104 Fichas de especialidade retiradas, 15
Fichas de projetos preenchidas, 25 fichas
de especialidades preenchidas, 53
empresas interessadas em parceria e 4
novas adesões à AESabesp.

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

Eleições “ Associação Sabesp” Uma bela dupla do “tim-tim”

Projeto Espaço das Águas

O nosso vice-presidente, Pérsio Faulim
de Menezes, foi novamente eleito para
assumir a presidência da Associação
Sabesp, entidade que conhece muito
bem, posto que já esteve na sua
liderança no período de 1991 a 2006.
E como vice-presidente temos outro
associado da AESabesp: o
superintendente da TB, José Luiz
Salvadori Lorenzi.

Celebrar bem a vida, de preferência com
um belo brinde, é coisa para especialista
em dar “a volta por cima” em todas as
situações complicadas que fazem parte
da história de todos, como a nossa
Cidinha Santos (coordenadora do Pólo
Costa Carvalho) e Nelson Stabile (diretor
da AESabesp e um eterno exemplo de
juventude).

Instalado na Estação Elevatória da
Ponte Pequena, o Espaço das Águas se
torna uma grande referência da
história do saneamento. Na
inauguração deste projeto, Luiz
Narimatsu posa com a grande
incentivadora, Silvana de Almeida
Nogueira (assessora da diretoria de
Gestão Corporativa), e os arquitetos da
obra, Lilian e Renato Dal Pian.

Comemoração na Secretaria

Homenagem ao Dia do Administrador A guerreira corta o bolo

No dia 30 de setembro, em que se
comemora o “dia da secretária” o
nosso diretor secretário, Nizar Qbar,
homenageou toda a equipe
administrativa da AESabesp, com um
saboroso café da manhã, com direito
a foto composta por Rodrigo de
Oliveira, Paulo de Oliveira, Mônica
Magalhães, Flávia Baroni, Nizar Qbar,
Alessandra Buke e Denis dos Santos.

“Flash” da cerimônia em homenagem ao
Dia do Administrador, promovida pela
ADM Sabesp, na Costa Carvalho, com as
presenças de Cláudio Borges
(Assoc.Sabesp), Walter Sígollo (ADM),
Norma Justo (ADM), Orlando Vulcano
(presidente da ADM), Vera Bueno
(Sind.Avogados), Daniel Castilho (AAPS),
Luiz Naraimatsu (AESabesp) e Luiz Paiva
(Cecres).

Ao centro, a nossa diretora social,
Cecília Takahashi Votta, na hora em
que estava se preparando para cortar
o bolo no sensacional aniversário de
23 anos da AESabesp (matéria na
última página). Rodeada por amigos,
ela tem o que comemorar, pois foi uma
grande guerreira ao enfrentar e
superar um período de duras provas
pessoais.

Um folião com estilo

Visita personalizada

“Jesus, me abana”

No Baile de Aniversário da AESabesp,
o gerente de eventos da PC Ednaldo
Sandim se revelou um folião de
primeira. Além de dançar a valer,
devidamente a caráter, incentivou a
todos fazerem trenzinhos pelo salão.
Na foto, ele exibe os seus dotes de
dançarino, tendo como par perfeito a
jornalista Malu Andrade.

O presidente da AESabesp, Luiz
Narimatsu, visitou pessoalmente todos
os estandes dessa 20ª Feira, com
registro fotográfico, disponível no site
da Fenasan. Em alguns, como os da
empresa KSB (foto), Saint Gobain, ABS,
Kanaflex, Digitrol, Bugatti, entre outras,
que marcam presenças desde o primeiro
evento, relembrou os seus 20 anos de
história.

Causou tumulto a chegada de César
Ciello, campeão olímpico de natação,
na Fenasan 2009. Na foto com o ídolo,
as tietes Flávia Baroni e Alessandra
Buke.
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Baile
Um animado Baile comemorou os 23 anos da AESabesp

Natal na AESabesp

A Associação dos Engenheiros da Sabesp comemorou o seu
aniversário de 23 anos, em grande estilo, com um animado baile,
realizado no elegante Clube Sírio, em São Paulo, no dia 18 de
setembro.
O evento reuniu um grande número de associados com os seus
familiares e amigos, que foram unânimes na aprovação do clima
contagiante que predominava o local. A animação musical ficou
por conta da eclética Banda Digivox, com repertório que agrada a
todos os gostos, e o Buffet, a cargo do Espaço Amazonas,
composto por um saboroso coquetel, massas e bebidas.
A descontração tomou conta dos participantes que se soltaram na
pista de dança, em todos os ritmos. E para incrementar mais o
clima de folia, a AESabesp distribuiu adereços cintilantes e
coloridos (óculos, tiaras antenadas e echarpes) que fizeram o
maior sucesso.
Feliz com o grande efeito dessa festa, o anfitrião Luiz Narimatsu,
presidente da AESabesp, comentou que a comemoração dos
aniversários da entidade, com grandes bailes, iniciada o ano

passado, foi uma iniciativa muito apropriada, conduzida pela
diretora social, Cecília Takarashi Votta, para celebrar a união de
todos associados, amigos e familiares, com amizade e alegria.
Entre os convidados, marcaram presenças os ex-sabespianos e
atuais subprefeitos da região da Av. Paulista – Heitor Sertão e de
Vila Prudente– Wilson Pedroso, o presidente da CECRES – João
Carlos Bibbo, o presidente da AAPS - Daniel Castilho Azevedo, a
diretora do Sindicato dos Advogados - Vera Bueno, o gerente de
Eventos da Sabesp – Ednaldo Sandim, o coordenador da ABESSP- Maximiano Bizzato, a ouvidora da Sabesprev – Elizabeth
Tortolano, a ex-presidente da entidade Nercy Donato, e os
membros da gestão 2007-2009: Luiz Narimatsu, Nizar Qbar,
Cecília Takahashi Votta, Luciomar dos Santos Werneck, Carlos
Alberto de Carvalho, Gilberto Margarido, Nélson Luiz Stábile,
Choji Ohara, Yazid Naked, Luiz Américo Magri, Evandro Nunes de
Oliveira, Nélson César Menetti, Maria Aparecida dos Santos, entre
os demais convidados, que muito contribuíram para a alto astral
dessa noite.

Os líderes da AAPS (Daniel
Castilho) e Sindicato dos
Advogados (Vera Bueno) com os
demais estimados amigos destas
entidades, que trouxeram o seu
prestígio a nossa festa.

O diretor executivo da AESabesp,
Nelson Stabile, o anfritrião da
festa, Luiz Narimatsu com a esposa
Luzia Emiko, junto ao casal Cléa e
Nélson César Menetti.

O subprefeito de Vila Prudente
Wilson Pedroso, o pres. da Cecres –
João Carlos Bibbo, o pres. da
AESabesp Luiz Narimatsu e o
subprefeito da região da Av.
Paulista – Heitor Sertão.

Ciclo de Palestras "Vinho - Saúde, Prazer & Saber”
convalescença e controle de peso, sob a
alegação que esta é a bebida mais favorável
para os obesos, posto que uma taça equivale a
uma maçã”.
Todas as cinco aulas do Ciclo foram muito
elogiadas e trouxeram um conhecimento
incomum, passados com a simplicidade e
elegância pela expertise de Paola Pedron. E um
diferencial que deixou essas aulas mais
saborosas foi a refinada culinária do “chef”
Moacir Teixeira, da “Ghee Banqueteria”, no
acompanhamento dos bons vinhos servidos.
Na noite de 22 de setembro, a AESabesp
realizou, em sua sede social, a quinta e
última aula do I Ciclo de Palestras "Vinho Saúde, Prazer & Saber", ministrado pela
famosa enóloga Paola Pedron, que escolheu
um tema para fechar esta série com chave
de ouro: “Vinho é Saúde”.
Defensora dos benefícios do vinho para a
preservação da saúde, desde que seja
consumido sem excesso, Paola abordou os
seus bons efeitos em quadros de
“insuficiência cardíaca, hipertensão arterial,
problemas com colesterol, envelhecimento,

Mesa composta pelo casal Sueli e
Ivan Borghi (diretor de Projetos
Socioambientais) , Choji Ohara
(diretor técnico) e Nizar Qbar
(diretor secretário).

Nova Diretoria
Executiva da AESabesp
No dia 6 de outubro, foi
proclamada e empossada a
nova Diretoria Executiva da
AESabesp, integradas pelos
respectivos Conselheiros
eleitos:
- Presidente:
Hiroshi Ietsugu
- Vice-Presidente:
Walter Antonio Orsatti
-

1º
2º
1º
2º

Secretário - Nizar Qbar
Secretário - Choji Ohara
Tesoureiro - Yazid Naked
Tesoureiro - Nelson Stabile

