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Posse da gestão 2016-2018 da AESabesp

Em 14 de janeiro, a Associação dos Engenheiros da Sabesp realizou a sua cerimônia de posse das
diretorias executiva e adjunta e dos conselhos fiscal e deliberativo da nova gestão 2016-2018.
Conheça os seus integrantes. Pág. 3

Homenagem aos
destaques de 2015

Em 04 de dezembro, a AESabesp
homenageou os profissionais
escolhidos pelos próprios associados
da entidade: Dante Ragazzi Pauli e
Wagner Luiz Bertoletto. Pág. 5

Festival
Esportivo 2015

Alegria e Prêmios na
Confraternização de 2015

No sábado de 28 de novembro, foram
realizadas as grandes finais do Festival
Esportivo AESabesp de 2015, onde
nossos atletas promoveram acirradas
disputas e muita animação. Pág. 4

Conheça os contemplados com bolsas
de estudo (foto), os premiados na
Campanha Rumo 1500 Sócios e os
felizes sorteados em nossa Festa de
Confraternização de 2015. Pág. 8
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EDITORIAL
Prezados associados, amigos e parceiros da AESabesp,
Nesse primeiro editorial da gestão 2016 -2018, expresso a
sensação de orgulho e apreensão pela responsabilidade de
assumir a presidência da AESabesp, missão a mim confiada
primeiramente pelos 449 votos dos nossos associados para ser
conselheiro, seguida pela escolha através do voto secreto entre
os novos conselheiros para esta função que muito me honra.
Agradeço a confiança de todos e não medirei esforços para
corresponder a tão importante consideração.
Nas gestões de toda sua trajetória de vida, a AESabesp sempre primou pela honestidade, qualidade técnica,
comprometimento, amizade, solidariedade, companheirismo e inúmeros outros adjetivos que seriam
insuficientes para qualificar estes abnegados colegas que de forma “voluntária”, privando-se muitas vezes de
passar horas, dias, junto aos seus familiares, entes tão queridos, acreditaram no potencial desta entidade e
dedicaram seus esforços ao seu desenvolvimento.
Reconheço que esta associação, hoje, é bem respeitada, pelas demais organizações, inclusive por ser a promotora
de um grande Congresso Técnico e da Fenasan, a “maior Feira de Saneamento Ambiental da América Latina”,
que nos traz uma projeção. Contudo, apesar de importante, esta é apenas uma parcela de nossa força, cuja
base está firmada em sua rica história, construída em momentos decisivos, graças, principalmente, à garra, à
persistência e à força de ação do seu corpo técnico e dos seus funcionários colaborativos, dedicados, competentes
e comprometidos com o seu crescimento e com a defesa de suas causas.
Mais desafios com certeza virão pela frente - e ainda bem - pois são estes que geram a adrenalina que nos
alimenta e nos dá um dos prazeres mais agradáveis da vida quando superados. Dessa forma, adiantamos
algumas das ações para esse triênio: Elaboração do planejamento estratégico da Gestão; Adoção dos preceitos
do novo estatuto; Criação de um calendário com cursos, eventos, atividades técnicas, culturais, sociais e
esportivas; Atualização de dados cadastrais de associados; Revisão da missão e visão da entidade; Elaboração
de novo regimento interno; Inauguração de nossa sede própria já adquirida; Prospecção de novos produtos
e mercados visando à internacionalização do nosso notório Encontro Técnico (conhecido como Congresso
pelo seu nivelado porte no setor) e da famosa Fenasan- Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente,
reconhecida como “a maior feira técnico-mercadológica da América Latina”.
Espero continuar a contar com a inestimável colaboração de todos e da mesma forma coloco-me à disposição
para atendê-los.
Eng. Olavo Alberto Prates Sachs | Presidente da AESabesp

AESabesp é premiada com o
PPQG - 2015

O evento da premiação, realizado na APAS Associação Paulista de Supermercados, contou
com um expressivo público de representantes
de empresas agraciadas por esta importante
outorga. Entre elas, estavam a própria Sabesp,
que por meio de sua equipe da UGR Interlagos
ganhou o maior prêmio da noite: o “Troféu Governador do Estado”.
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CANAL ABERTO

A equipe AESabesp teve bons motivos para comemorar, pois o propósito dessa premiação, instituída pelo Instituto Paulista de Excelência da Gestão
- IPEG, é reconhecer o empenho das empresas na
busca de resultados consistentes, como o aumento
da produtividade e da competitividade.
No dia 09 de dezembro de 2015, o Instituto Paulista de Excelência da Gestão - IPEG premiou as
vencedoras da 13ª edição do Prêmio Paulista de
Qualidade da Gestão - PPQG. Entre várias organizações participantes, a AESabesp, na primeira
vez que concorreu a esta qualificação, foi agraciada com Diploma + Placa de Reconhecimento, no
nível I, na categoria Micro e Pequenas Empresas.
Essa conquista foi fruto de um trabalho da gestão
2013-2015, que na entrega do prêmio, feita pela
eng. Nercy Donini Bonato, contou com o presidente Reynaldo Young Ribeiro e os diretores Olavo
Prates Sachs, Sonia Nogueira e Silva, Viviana Aquino Borges e João Augusto Poeta.

ACONTECE
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Posse da gestão 2016-2018 da AESabesp

Em 14 de janeiro, a Associação dos
Engenheiros da Sabesp realizou, no
Auditório Eng. Tauzer Quinderé
(Pudim), da Unidade Sabesp Pinheiros/ Costa Carvalho, a cerimônia de posse das diretorias executiva
e adjunta e dos conselhos fiscal e deliberativo da novagestão 2016-2018,
sob a presidência do eng. Olavo Alberto Prates Sachs.

A mesa de cerimônia foi composta
pelo presidente da AIDIS (Associação Interamericana de Engenharia
Sanitária) Luiz Augusto de Lima
Pontes, pelo presidente da AESabesp gestão 2013-2015, Reynaldo
Young Ribeiro, pelo novo presidente gestão 2016-2018, Olavo Alberto
Prates Sachs e pelo presidente da Sabesp, Jerson Kelman.
A solenidade foi aberta com a interpretação do Hino Nacional, seguida pelo pronunciamento do eng.
Reynaldo Young Ribeiro, presidente
da AESabesp na Gestão 2013-2015.
Em seu discurso de passagem de
mandato, ele agradeceu a todos os
diretores, citando os seus nomes, e
revelou que se sente confortado pela
certeza de dever cumprido, na qual
todo trabalho desenvolvido trouxe resultados excelentes. Também
abordou importantes realizações de
sua gestão, como a Campanha Relivro, a defesa do corpo técnico da
Sabesp durante o período de crise
hídrica, o crescimento internacional
da Associação, a aquisição da sede
própria e o grande reconhecimento

pela outorga do Prêmio Paulista de
Qualidade da Gestão – PPQG, conferida à entidade pelo Governo do
Estado de São Paulo.

Na sequência, Olavo Sachs entregou
a Reynaldo Young, uma placa personalizada e alusiva à sua marcante
atuação, na gestão 2013-2015, assinou
a transmissão de cargo e discursou,
pela primeira vez, como presidente da
AESabesp. Em seu pronunciamento,
agradeceu os votos recebidos, discorreu sobre sua trajetória na AESabesp,
como bolsista, coordenador de Polo,
diretor cultural e diretor técnico, responsável pela Fenasan, a maior Feira
do setor de saneamento ambiental
da América Latina. Citou a grande
importância desse evento para a AESabesp, mas também atribuiu a sua
solidez aos seus fundadores, demais
técnicos da Sabesp que participaram
de sua história, aos seus diretores voluntários e ao seu quadro de funcionários colaborativos e comprometidos
com os seus objetivos e crescimento.
Posteriormente foi realizada a diplomação de todos os novos diretores e
conselheiros, conforme as respectivas
composições: Diretoria Executiva:
diretor administrativo – Nizar Qbar;
diretor financeiro – Evandro Nunes
Oliveira; diretora socioambiental –
Márcia de Araújo Barbosa Nunes;
diretor de comunicação e marketing – Paulo Ivan Morelli Franceschi
(PIM). Diretoria Adjunta: diretoria
cultural - Maria Aparecida Silva de
Paula Santos; diretoria de esportes e
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lazer – Fernandes Hayashi da Silva;
diretoria de pólos regionais – Antônio Carlos Gianotti; diretoria social
– Viviana Marli Nogueira de Aquino
Borges; diretoria técnica – Gilberto
Alves Martins. Conselho Deliberativo: Presidente – Ivan Norberto Borghi; Membros: Abiatar Castro de Oliveira, Agostinho de Jesus Gonçalves
Geraldes, BenemarMovikawa Tarifa,
ChojiOhara, Eduardo Bronzatti Morelli, Gilberto Margarido Bonifácio,
Helieder Rosa Zanelli, Iara Regina
Soares Chao, Ivo Nicolielo Antunes
Junior, Luis Américo Magri, Maria
Aparecida Silva de Paula, Mariza Guimarães Prota, Nélson César Menetti,
Richard Welch, Rodrigo Pereira de
Mendonça, Rogélio Costa Chrispim
e Sônia Regina Rodrigues. Conselho
Fiscal: Aurelindo Rosa dos Santos,
João Augusto Poeta e Yazid Naked.
Coordenadores: Antônio Carlos Gianotti (Polos da RMSP), Ester Feche
Guimarães (Assuntos Institucionais)
e Luciomar Santos Werneck (Conselho e Fundo Editorial).
Dando continuidade ao evento, o
presidente da AIDIS, Luiz Augusto
de Lima Pontes, em pronunciamento, desejou ao novo presidente, Olavo
Sachs, o mesmo sucesso de seu antecessor, Reynaldo Young, e declarou
o apoio e a parceria desta entidade
internacional às ações da AESabesp.

A conclusão de cerimônia foi realizada com o pronunciamento do
presidente da Sabesp, Jerson Kelman, que parabenizou e exaltou a
importância e a habilidade de todo
o corpo técnico da Sabesp, principalmente de seus engenheiros, no
enfrentamento da crise hídrica, com
seriedade e destreza. O presidente
ainda traçou um quadro de alívio
advindo pelas chuvas e aumento
dos índices de água nos sistemas de
abastecimento, mas com a necessidade de medidas de precaução.

Citou ainda, que obras de segurança
hídrica estão em execução e o momento está se mostrando favorável
suficiente para que a população,
que tanto colaborou com a escassez hídrica sem precedentes, possa
ter mais conforto de abastecimento,
mas sempre com o sinal de alerta,
avaliando a situação constantemente para não haver percalços.
Após o pronunciamento do presidente da Sabesp, Jerson Kelman, o
novo presidente da AESabesp, Olavo Sachs, agradeceu aos presentes e
convidou a todos para participarem
de um coquetel e brindar a nova
gestão 2016-2018.
Marcaram presenças nesse evento os
diretores da Sabesp: Paulo Massato –
Metropolitano ; Edison Airoldi - Tecnologia, Empreendimentos e Meio
Ambiente; Luiz Paulo de Almeida
Neto –Sistemas Regionais, além de
Eric Carozzi - superintendente da TO;
Roberval Souza – superintendente da
MS; Luiz Fernando Guimarães Beraldo – assessor da presidência; Dante
Ragazzi Pauli- presidente nacional da
Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária (ABES); Luiz Gravina Pladevall - presidente da Associação
Paulista de Empresas de Consultoria
e Serviços em Saneamento (APECS);
Murilo Celso de Campos Pinheiro
- presidente do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo; Pérsio Faulim
de Menezes- presidente da Associação Sabesp; Francisca Adalgisa
da Silva - presidente da Associação
dos Profissionais Universitários da
Sabesp (APU); Maximiano Bizatto
- presidente da Associação dos Aposentados da Sabesp (AAPS); Alceu
Guérios Bittencourt – presidente da
Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária São Paulo (ABES-SP), Mário Hirose – diretor da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP); Célia Castelló – diretora da
Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental (AIDIS); Luiz Roberto Sega – Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP); além dos ex-presidentes da
AESabesp: Luiz Narimatsu, Eliana
Kitahara, Cid Barbosa, Walter Orsati,
Plínio Montoro, Reynaldo Young Ribeiro e demais convidados.
NOVEMBRO, DEZEMBRO 2015 E JANEIRO 2016

FESTIVAL ESPORTIVO
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Lazer e descontração marcaram a final das disputas de 2015

Realizado anualmente pela diretoria
de esportes da AESabesp, o Festival
Esportivo de 2015 foi bastante elogiado pelos associados atletas e torcedores. Os jogos tiveram início no
dia 26 de novembro, com a disputa
da modalidade boliche, nas pistas
do Dragon Bowling, no Shopping
Center Norte.

Nossos atletas já iniciaram a manhã
desse dia, com acirradas disputas de
futebol de campo, sagrando como
campeã a impecável equipe do Polo
AESabesp Sul. A equipe do Polo
AESabesp Leste, que também teve
excelente performance ficou com o
título de vice campeã.

do churrasco de confraternização,
preparado pelo buffet Do, Ré, Mi,
ao som maneiro de um grupo de
samba da zona Leste, trazido pelo
diretor Nélson César Menetti.
Além dos esportistas, torcedores
e convidados recebidos pelo anfitrião Evandro Nunes de Oliveira
(então diretor de esportes), presti-

giaram o evento o então presidente
da AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro, os diretores da gestão 20132015: Olavo Prates Sachs, Sonia
Nogueira e Silva, Paulo Ivan Morelli (PIM), Walter Orsatti, Nelson
César Menetti, além dos coordenadores dessa gestão Fernandes
Hayashi, Sérgio Caveagna e o conselheiro Gilberto Margarido.

Confira os resultados do certame:
Já no sábado de 28 de novembro,
foram realizadas as grandes finais
de futebol e truco, no Complexo
Esportivo do Grêmio Pinheiros,
integrado ao Polo Costa Carvalho/
Centro da AESabesp.

Ainda na manhã de sábado, a Diretoria de Projetos Socioambientais, a
exemplo de todos os anos, organizou
um plantio de uma árvore no local.

Truco
1ª Dupla: Zé Roberto e Sergio Caveagna (Polo Aesabesp Costa Carvalho ); 2ª Dupla: Luiz Alex Araujo (Polo AESabesp Oeste ) e Anderson Santos (Polo AESabesp Sul).
Boliche Masculino
1º Jefferson Alexandre de Aguiar (Polo AESabesp Ponte Pequena);
2º Osmar Alves de Santana (Polo AESabesp Ponte Pequena) e 3º Luciano dos Santos Araujo (Polo AESabesp Norte).

E após aos jogos de campo, todos
foram convidados para um anima-
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Futebol
1º Polo AESabesp Sul ; 2º Polo AESabesp Leste; 3º Polo AESabesp
Costa Carvalho / Centro; 4º Polo AESabesp Oeste.

Boliche Feminino
1º Cristina Maria Matsuyama (Polo AESabesp Leste); 2º Roseli dos
Santos Lemos ( Polo AESabesp Leste ) e 3º Monica Fernandes Di
Mase (Polo AESabesp Leste).

26º ENCONTRO
PROFISSIONAIS
TÉCNICO AESABESP
DO ANO
– FENASAN 2015
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Uma homenagem da
AESabesp aos destaques de 2015
Em 4 de dezembro, a AESabesp realizou, no Auditório do
CRQ, a sua Cerimônia de Homenagem aos Destaques
Profissionais do Ano, na qual foi feita a entrega do Troféu
AESabesp aos profissionais escolhidos pelos próprios associados da entidade, como os destaques de 2015: eng. Dante
Ragazzi Pauli, responsável na Sabesp pela Superintendência
de Planejamento Integrado- PI e eng. Wagner Luiz Bertoletto (atualmente aposentado, tendo exercido várias funções
na Sabesp, principalmente em gerenciamentos na Região
Metropolitana Sul).
Na ocasião, o
presidente da
Sabesp, Jerson Kelman,
registrou o
seu pronunciamento, no
qual cumprimentou os
homenageados e a AESabesp e ainda destacou a sua admiração pelo corpo técnico da empresa de alta competência e
dedicação, notabilizadas principalmente no enfrentamento
dos desafios da crise hídrica, concluindo: “já presidi outras
empresas com grande números de engenheiros e técnicos,
mas o desempenho dos profissionais da Sabesp me impactou muito positivamente neste meu primeiro ano de gestão”.
Em continuidade, a AESabesp rendeu
uma homenagem póstuma
a eng. Paula Rosolino,
associada
e
membro do
Conselho Editorial da entidade na gestão 2013-2015, falecida em 13
de outubro de 2015. O presidente da AESabesp, Reynaldo Young Ribeiro, em nome de todos, entregou uma
placa em sua homenagem ao seu pai, Luiz Rosolino.
O primeiro homenageado da
noite foi o eng.
Dante
Ragazzi
Pauli. O Troféu
AESabesp e o
certificado
de
Destaque Profissional 2015 lhe
foi entregue pelo

assistente executivo da Diretoria de Sistemas Regionais
da Sabesp, eng. Plínio Montoro Filho. Em seu discurso
de agradecimento, ele agradeceu a homenagem como
uma grata surpresa, evidenciou sua história na Sabesp, iniciada na Unidade da Leopoldina, discorreu
sobre os amigos e especialmente sobre o também
homenageado Wagner Bertoletto, que foi seu chefe,
agradecendo o apoio recebido e o reconhecimento.
Como engenheiro da Sabesp e presidente da ABES
nacional, agradeceu a parceria e o apoio da AESabesp,
elogiou a gestão de 2013-2015, sob a direção de Reynaldo Young Ribeiro e saudou a próxima gestão de
2016-2018, conduzida por Olavo Prates Sachs, conferindo o seu incondicional apoio.
O segundo homenageado da noite foi o eng. Wagner
Luiz Bertoletto. O Troféu AESabesp e o certificado de
Destaque Profissional 2015 lhe foi entregue pelo superintendente da Sabesp na Unidade de Negócio Sul, Roberval Tavares. Wagnão, como é conhecido por todos
os amigos da Sabesp, também fez um pronunciamento

com muita
emoção, no
qual
destacou sua
trajetória
profissional
em 39 anos
de Sabesp,
lembrou de
momento
cruciais dessa trajetória, principalmente na Unidade do Guarapiranga e saudou velhos amigos, como os engs. Fracalossi, Bulhões, Leitão, todos presentes na platéia para
o homenageá-lo. Concluindo, afirmou que confia no
potencial da Sabesp para enfrentamento de todas as
crises e compartilhou o momento importante com
todos os seus companheiros de jornada. Após as homenagens, todos foram convidados a participarem de
um coquetel no local.

Entrega do Troféu Eng. Armando Fonzari Pera a Rui Engrácia

No dia 3 de dezembro, foi realizada mais uma edição da
entrega do Troféu “Eng. Armando Fonzari Pera” ao Engenheiro do Ano 2015, escolhido na Unidade Regional
Pardo e Grande da Sabesp, em evento foi promovido pelo
Polo Franca da Associação dos Engenheiros da Sabesp,
coordenado pela eng. Mizue Terada, que junto ao presidente da entidade, Reynaldo Eduardo Ribeiro, homenageou o eng. Rui Engrácia Garcia Caluz, com a outorga
desse Troféu em 2015. Após a entrega, o homenageado
Rui Engrácia agradeceu a escolha pelo seu nome e dedicou a homenagem às pessoas que fizeram parte de sua
trajetória profissional.
O evento foi prestigiado por funcionários de diversas
Unidades da RG, inclusive de seu superintendente Gilson
Santos de Mendonça, que teceu elogios ao homenageado
e ao trabalho da AESabesp, por meio do Polo Franca, e
ainda contou com as presença dos diretores da AESabesp

João Augusto Poeta (secretário), Olavo Sachs (técnico),
Walter Orsatti (financeiro), além de personalidades locais.
Em todos os pronunciamentos, Rui Engrácia foi citado
como um grande profissional do saneamento e um ativo
representante das causas sociais e ambientais. Entre suas
expressivas realizações, o homenageado foi o fundador
da Associação Amigos do Rio Canoas, organização sem
fins lucrativos que tem como objetivo recompor e preservar as matas ciliares do Rio Canoas, principal manancial
que abastece Franca. Atualmente é também o presidente
do Condema-Conselho Municipal do Desenvolvimento
Sustentável e Saneamento Básico.
No encerramento do evento, Mizue Terada se despediu
do Polo Franca e anunciou que o eng. José Chozem Kochi,
gerente do Setor de Produção de Água-RGFF2 assumiria
essa função. Após a solenidade, foi servido um coquetel
com música ao vivo.

NOVEMBRO, DEZEMBRO 2015 E JANEIRO 2016

6

SEMINÁRIOS E
EVENTOS TÉCNICOS

7º Seminário da Qualidade das Águas
do Ribeira de Iguape e Litoral Sul

Com o total apoio da AESabesp, foi realizado no dia 10 de novembro, na Associação dos Rotarianos de Registro, o
7º Seminário da Qualidade das Águas
do Ribeira de Iguape, organizado pela
Câmara Técnica de Saneamento do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul, coordenada pelo gerente de departamento de
Gestão e Desenvolvimento Operacional da Sabesp do Vale do Ribeira – RRO,
Jiro Hiroi, que também
coordena o Polo AESabesp dessa região.
O evento teve uma avaliação bastante positiva
do público e possibilitou a apresentação dos
levantamentos e divulgação das informações
e reflexões sobre a qualidade das águas na Bacia
do Ribeira de Iguape e
Litoral Sul, bem como
buscou promover a
comunicação
entre
pesquisadores e gestores da qualidade
das águas na Bacia, além de estimular e
direcionar novas pesquisas para o aperfeiçoamento da gestão dos recursos hídricos da região.

As palestras ficaram por conta de renomados professores e engenheiros que
abordaram as diversas possibilidades
sobre o assunto, como: Histórico, contextualização e objetivos do Seminário,
com Marcelo Domingos Chamma Lopes - Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho” – UNESP;
Avaliação de Águas Superficiais na Ba-
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cia do Ribeira de Iguape, com Uladyr
Ormindo Nayme - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB; Impacto do Uso de Fertilizantes
na Bacia do Ribeira de Iguape, com
Leandro José Grava de Godoy - Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” – UNESP; Ações em
Saneamento Rural e em Comunidades
Isoladas com Rodrigo Sanches Garcia
- Grupo de Atuação Especial de Defesa

do Meio Ambiente – GAEMA Campinas e Associação Brasileira de Engenharia de Saneamento Ambiental – ABES;
e Sistema Produtor São Lourenço – Impactos da Reversão, com José Lavrador
Filho - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.
O seminário ainda contou a presença
do prefeito do município de Registro,
Gilson Fantin, do superintendente da
Unidade de Negócio Vale do Ribeira:
José Francisco Gomes Junior, do vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral
Sul: Sileno Fogaça, do secretário executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Ribeira de Iguape e Litoral Sul: Ney
Ikeda, do presidente da ABES Subseção Vale do Ribeira: Fábio Severo, dos
representantes da sociedade civil, das
entidades ambientalistas, dos representantes dos usuários das águas, das
Universidades, representados por associações de produção, membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de
Iguape e Litoral Sul, além de representantes das empresas e associações técnicas e
não governamentais.

AESabesp apoiou o
II Simpósio de Automação
A International Society of Automation
(ISA/SP) e a Sabesp, por meio de sua Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e
Meio Ambiente (T), promoveram, em
23 de novembro, o II Simpósio ISA São
Paulo de Automação em Sistemas de
Água e de Esgoto, com o apoio “máster” da AESabesp, representada pelo
seu presidente Reynaldo Young Ribeiro, diretores e associados. O evento
reuniu mais de 330 profissionais tanto
da Sabesp como filiados à Instituição.
Na abertura, a diretora presidente do
ISA/SP, Mônica Santana apresentou a
ISA e falou sobre sua atuação no Brasil e
no mundo. Na sequência, houve o pronunciamento do diretor de Tecnologia,
Empreendimentos e Meio Ambiente da
Sabesp, Edison Airoldi, que traçou um
rápido perfil da Companhia, destacando
o empenho da empresa no oferecimento
de soluções de saneamento integradas e
completas para seus mercados, em especial para as grandes metrópoles onde o desafio é sempre maior. Em seguida, a ISA/
SP homenageou a parceria com a Sabesp
entregando uma placa de agradecimento
que foi recebida pelo diretor da T, Edison Ai-

roldi; pelo superintendente da TO, Eric Carozzi e pelo gerente do TOE, Alex Orellana.
Na parte da manhã, as palestras técnicas do
Simpósio foram apresentadas pelos seguintes profissionais da própria: Silvana Corsaro
de Franco, João Bertagna, Carlos Fernando
Sartori, Elipse, Felipe Magno da Silva Neto
e Antônio Carlos Batista. E na parte da tarde, representantes das empresas Aquarius
Software / GE, Ashcroft Willy, Danfoss,
Digitrol, Enterprise Solutions, Honeywell,
IOT, Yokogawa, Soluções MES, Schneider
Electric, Siemens, Thermo Fisher Scientific.
Ao término do evento foram realizados
sorteios de brindes promovidos pela Termo Fischer, pela Schneider, pela ISA e principalmente pela AESabesp que ofereceu
seis Kits, contendo bolsas e guarda-chuvas
personalizados, pen drive,
power bank, materiais impressos, além de três inscrições para o Encontro Técnico de 2016. Dentro de uma
ação social, também houve
uma doação por meio do
“Projeto Doar” da DPS para
Assoc. Cruz Verde.

Acompanhe os eventos realizados
e apoiados pela AESabesp.
Os cursos serão realizados na sede da
AESabesp (Rua 13 de Maio, 1642). No site
www.aesabesp.org.br estão disponíveis
todas as informações sobre os mesmos.

Janeiro:
27 – Momentos de Tecnologia: Uso eficiente
da simulação hidráulica como ferramenta
para a redução de perdas e eficiência
energética – Polo AESabesp Oeste.
28 – Momentos de Tecnologia: Uso
eficiente da simulação hidráulica como
ferramenta para a redução de perdas e
eficiência energética – Polo AESabesp Vale
do Ribeira.
31 – 11ª Corrida e Caminhada Oral-B –
São Paulo/SP.

Março:
02 e 03 - Curso RDC - O Regime
Diferenciado de Contratações – Deixou de
Ser Exceção - Consultora Maryberg Braga
Neto – São Paulo/SP.
15, 16 e 17 - Curso de Hidráulica Básica:
Cavitação: Adutoras e Válvulas –
Eng. Edmundo Koelle – São Paulo/SP.

AGENDE-SE
Abril:
19 e 20 - Curso Exploração de Água Subterrânea
Através de Poços Tubulares Profundos – Geólogo
Cesar Bianchi Neto – São Paulo/SP.

Maio:
11 - Curso “Os Ensaios Geofísicos que Podem
Auxiliar as Obras de Engenharia e os Estudos
Relacionados ao Meio Ambiente” – Geofísico
Otávio Coaracy Brasil Gandolfo – São Paulo/SP.

Junho:
02, 03, 09 e 10 - Curso de Perícia Ambiental –
Eng. Constante Bombonatto Junior –
São Paulo/SP.
17, 18 e 19- XII Interpolos de Futebol Society 2016 / Organização: Polo AESabesp Itatiba

Agosto:
16 a 18 - FENASAN – Expo Center Norte - Pavilhão
Vermelho - São Paulo/SP.

AÇÕES
CULTURAIS
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Entrega da Campanha Relivro no IFSP de Cubatão

No dia 13 de novembro, a AESabesp, por meio de sua
Diretoria Cultural, formalizou mais uma entrega de
livros arrecadados pela Campanha Relivro, um bem
sucedido Projeto Educacional e Sociocultural da Gestão 2013-2015, que arregimentou livros técnicos, para
posterior repasse gratuito aos estudantes de São Paulo.
Dessa vez, a entidade beneficiada foi o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP /
Campus - Cubatão, representada pelo seu diretor geral,
Robson Nunes da Silva, e suas bibliotecárias, Marcilene
Maria Enes Appugliese e Etiene Siqueira de Oliveira. Pela
AESabesp, o repasse foi feito pela então diretora cultural,
eng. Sonia Maria Nogueira e Silva; junto à bibliotecária,

Isabel Amato e
ao eng. Emiliano Mendonça.
Na ocasião, a
ação da AESabesp foi muito
elogiada pelo
Instituto que
ressaltou a importância da
remessa de livros disponibilizados em sua
biblioteca “Eloyza Martinez”, para atender cerca de seus
1500 alunos dos cursos:Técnico de informática integrado ao ensino médio, Técnico em automação industrial,
Tecnólogo em automação industrial, Tecnólogo em
Gestão de Turismo, Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, além de um programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA).
De acordo, com a eng. Sonia Nogueira, a entidade de
Cubatão se mostrou muito interessada no trabalho da
AESabesp, especialmente no Projeto de premiação de
“Jovem Profissional” do Congresso Técnico anual e nas
abordagens da Revista Saneas. “Para a nossa equipe foi
um momento muito gratificante nesse trabalho desen-

Passeio Cultural a Paranapiacaba, com visita à obra da Sabesp
Elevatória de Água Bruta Rio Grande - Alto Tietê, concluída
pela Sabesp em setembro 2015 . A interligação transfere
água de uma represa para outra, aumentando a produção no
Alto Tietê. A principal característica do empreendimento é
diminuir o uso do Sistema Cantareira. Com a interligação,
4m³/s (4.000 litros por segundo) de água são transferidos ao
longo de 11 km de tubulações. Como o grupo em sua grande maioria era formada por técnicos do setor, essa parada foi
aprovada por unanimidade.

No sábado de 12 de dezembro de 2015, a AESabesp, por
meio de sua Diretoria Cultural, então conduzida por Sonia
Nogueira e Silva, realizou um Passeio Turístico-Cultural à
Estância de Paranapiacaba, pertencente ao município de
Santo André, que conserva construções centenárias da arquitetura inglesa e aquele clima típico de serra com direito
às brumas, o que confere uma sensação única aos visitantes.
No percurso, por iniciativa do associado Sérgio Nadur, os
participantes do passeio fizeram uma visita técnica à Estação
Ainda dentro da programação do passeio, foram realizados
sorteios de brindes e a diretora cultural distribuiu cartões de
natal com um mimo e foram entoados cânticos natalinos,
solados pelo impecável cavaquinho do associado, James
Shiromoto. Na oportunidade, o grupo da AESabesp uniu-se aos professores e alunos do Curso de Geografia da Universidade Santana, que se prontificaram atuar como guias
turísticos, para que os nossos associados adquirissem mais
informações ambientais e culturais daquela região. Com
todas essas atividades, todos os presentes qualificaram este
momento como um verdadeiro “presente de Natal”.

volvido pela Relivro, por contribuir com alunos que não
tem condição para adquirir livros caros. Eles serão os
novos técnicos e profissionais do mercado, com certeza
melhor preparados enquanto houver esse tipo de benefício da AESabesp, em seu papel de OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público)”, concluiu.
Da mesma forma, outra entrega de remessa de livros
também foi feita pela Campanha Relivro, à Universidade Federal do ABC, cujos bibliotecários Elizabeth Cristina Müller Camatta e Romildo Gregório de Lira foram
até a sede da AESabesp, no dia 24 de novembro. Na foto
recebem os exemplares do então diretor técnico e atual
presidente da AESabesp, Olavo Sachs.

2º Passeio Ciclístico AESabesp:
“Paisagem Paulistana”

A AESabesp realizou, no dia 13 de dezembro de 2015 (domingo), o seu 2º Passeio Ciclístico AESabesp: “Paisagem Paulistana”,
em uma ação voltada à qualidade de vida da Diretoria de Projetos Socioambientais, então conduzida por Maria Aparecida
Silva de Paula, tendo o associado Ednaldo Sandim, como gestor
do Projeto.
O evento teve como objetivo levar a integração e uma oportunidade saudável de lazer, além de despertar a consciência dos
participantes para a utilização da bicicleta como meio de transporte e permitir a vivência e a observação da paisagem urbana
de São Paulo de uma perspectiva completamente nova. Todo o
percurso foi definido estrategicamente para que mesmo aqueles
com pouca experiência em deslocamento de longa jornada pudessem participar sem grandes dificuldades.
Ao invés das usuais ciclovias e rotas conhecidas, os participantes
vivenciaram a cidade de um jeito totalmente novo por caminhos
singulares, sem perder a segurança e o acompanhamento necessário, que foi muito bem conduzido por uma das mais antigas equipes
da história recente das bikes, os integrantes da Escola de Bicicleta. O
itinerário, com início na sede da AESabesp, incluiu a Avenida Paulista, a Vila Madalena, os Jardins, entre outros espaços e logradouros
que passam despercebidos aos olhos de motoristas e pedestres no
dia a dia e que foram uma agradável surpresa aos participantes.
NOVEMBRO, DEZEMBRO 2015 E JANEIRO 2016
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Festa de Confraternização AESabesp 2015
Fotos: Estevão Buzato

No dia 15 de dezembro de 2015, a AESabesp comemorou o encerramento do ano, com
uma grande festa de confraternização realizada no Clube Sírio, em São Paulo, que ficou
completamente lotado. O evento, organizado pela diretora social, Viviana Aquino Borges, e a gerente administrativa, Flávia Baroni, brindou os presentes com coquetel, jantar
e animação da Banda São Paulo Show.

Associados, amigos, clientes e parceiros da AESabesp marcaram presenças nessa festa,
oportunidade em que parabenizaram as realizações da gestão 2013-2015 e firmaram os
seus votos para a nova gestão iniciada em 2016.
Seguindo a tradição da AESabesp, na ocasião foi feito, pela diretoria cultural, então
conduzida por Sonia Nogueira, o esperado sorteio de 10 bolsas de estudo (com prioridade aos que nunca usufruíram desse benefício) , válido somente para os associados
da região metropolitana que estiveram presentes à festa (foto) . Os sediados no Interior
e Litoral puderam concorrer à distância. Os sorteados foram: Alzira Amâncio Garcia,
Eduardo de Freitas Pires, Flávio Matake, Natália Tabareli Monzane, Paulo Luiz da Silva,
Rodrigo Pereira de Mendonça, Sandreli Droppa Leta, Sérgio Marques Pereira, Valdemir Viana de Freitas e Vera Lucia da Silva.
Na sequencia, houve a entrega da premiação da Campanha “Rumo aos 1.500 Sócios”,
organizada pela diretoria de marketing, liderada por Paulo Ivan Morelli (PIM). Os
contemplados foram: Eliana Guarda Ferreira Bueno (ganhadora sorteada da viagem)
Carlos Eduardo A. dos Santos, Richard Welsch e Osmar Alves de Santana (4 ou mais
indicações: um guarda chuva personalizado e participação no sorteio de 2 passagens
para Maragogi / Alagoas). Alzira Amâncio Garcia, Eduardo Bronzatti Morelli, Francisco Marcelo Menezes, Eliana Kazue Kitahara, Claudio Fusuma, Jamil Wagner Amorim,
Paulo Barbosa de Oliveira, Jiro Hiroi, Abiatar Castro Oliveira e Rubens dos Santos (2 a 3
indicações: um power bank e participação de sorteio de 2 smartphones). Alan Orllana,
André Regys Silva Romão, Aram Kemechian, Cid Barbosa Lima Junior, Evandro Nunes
Oliveira, Fabio Richard Flausino, Isabel Amato, Jorge Lemos Carreia, Luciana Horonato, Marcia Aparecida Bortoliero, Paulo Lopes Andrade, Pedro Kayo Duarte Arashiro,
Rogerio Jesus Gomes Barroso e Tarcisio Luiz Nagatini.

ENCONTRO TÉCNICO

A AESabesp está em franca atividade para a realização do maior evento técnico-mercadológico
da América Latina: o seu 27º Encontro Técnico/ Fenasan 2016, a ser realizadonos dias 16,17
e 18 de agosto, no Pavilhão Vermelho do Expo Center Norte, em São Paulo - SP, sob o tema:
“Água ou escassez: qual o futuro que queremos?”.
O envio de trabalhos técnicos para esse Congresso deverá ser feito até o dia 28 de março de
2016, com período de avaliação até 02 de maio, para que a comunicação de aceite ou recusa aos
autores seja feita até 05 de maio e, em caso de necessidade de alguma alteração, o prazo para a
mesma é até 22 de maio de 2016.
Esses mesmos prazos também são validos para o envio de trabalhos para concorrer ao prêmio
“Jovem Profissional AESabesp”, destinado a universitários ou graduados com até 30 anos de
idade. Em sua 3ª edição, a premiação é composta por um troféu e um subsídio em bolsa de esJORNAL
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tudo.
O vencedor

E ainda teve sorteio de brindes, captados pela diretoria de marketing com as empresas
apoiadoras Agenda 4, Do Ré Mi Buffet, Fama Corretora de Seguros, MH Tour, Neopix
DMI, Textoscom e Trunpho, entre todos os participantes da festa. Conheça os contemplados: Bolas (Luciano Araújo, Eliana Kitahara, João Augusto Poeta); Cestas básicas + um
guarda-chuva da AESabesp (Ana Rosa Aleixo de Moraes e Gladys Januário); Cafeteiras
(Sebastião Matos e Julio César Dias Nogueira); Cesta de Vinhos (Walt Alves); Cestas Vips de
Natal (Marcos Santos Pires e Rogélio Costa Chrispim); TV 32” (Flávio Alexandre da Silva);
TV 40” (Marcos Drudi); Passagens aéreas - vôo nacional (Celia Arruda Castro).

Envie trabalhos de participe do
Encontro Técnico/ Fenasan 2016
e ter a orientação profissional (mentoring) para desenvolver o seu projeto que ainda poderá ser
incorporado na Carteira de Projetos da AESabesp.
Novas normas: É muito importante que os autores tomem conhecimento das novas normas
para elaboração e apresentação dos trabalhos, tais como serem enviados em arquivos PDFs;
somente pelo site Fenasan, com um número limitado de páginas e tamanho de imagens, entre
outras. Todas as informações estão disponíveis no site www.fenasan.com.br, onde também é
possível baixar um download das apresentações de 2015.
Temas sugeridos: Desenvolvimento tecnológico e inovação; Dessalinização para consumo
humano; Educação ambiental; Eficiência energética; Gestão empresarial e empreendimentos;
Legislação e regulação; Manutenção eletromecânica; Meio ambiente; Mudanças climáticas;
Produtos, materiais e serviços; Recursos hídricos: Sistemas de abastecimento de água / tratamento de águas superficiais e subterrâneas; Redução de perdas; Reúso de água para usos múltiplos; Resíduos sólidos e reciclagem; Saúde pública; Sistemas de coleta de esgoto / tratamento
de esgotos e efluentes; Softwares e automação.
Premiações: A Unidade da Sabesp que apresentar o maior número de trabalhos receberá o
Troféu AESabesp Destaque Encontro Técnico, no encerramento no evento. E todos os autores
inscritos concorrerão a sorteios de prêmios da AESabesp nos 3 dias do Encontro.

