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Seminário do Planejamento
Estratégico AESabesp 2016-2018

Foi realizado no dia 27 de fevereiro, o Seminário do Planejamento Estratégico AESabesp da Gestão
2016-2018, com a participação de toda diretoria, conselho e funcionários. Pág. 4
II EXPO MSE 2016: Um sucesso
de público e de crítica

Com o apoio da AESabesp, foi
realizada a EXPO MSE na Sabesp
ABV. O evento reuniu cerca de 450
visitantes, praticamente o dobro do
ano de 2015. Pág. 3

Diretoria social homenageia
as mulheres da AESabesp

Em uma noite especial, a diretoria
Social da AESabesp preparou
uma homenagem para as
mulheres presentes, em alusão
ao mês da mulher. Pág. 5

27º Encontro Técnico
Fenasan 2016

O envio de trabalhos técnicos somou
180 inscrições, 80% a mais do que
no ano passado. E a Feira já conta
com mais de 150 expositores.
Pág. 8
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EDITORIAL
Prezados associados, amigos e parceiros da AESabesp,
Nesta edição 161 de nosso Jornal AESabesp destacamos a construção de uma base que
fornecerá toda a estrutura de trabalho da Gestão 2016-2018. Trata-se do Planejamento
Estratégico elaborado com a participação de todo o corpo diretivo, coordenadores,
conselheiros, profissionais de apoio e funcionários da entidade, sob a coordenação da nossa
diretora cultural, Maria Aparecida Silva de Paula, com o apoio da Mestra Consultoria.
Por meio desse processo, a AESabesp objetiva identificar e intensificar os seus pontos
fortes; trabalhar suas eventuais vulnerabilidades e otimizar oportunidades, por meio
da utilização da ferramenta BSC - Balanced Scorecard, pela qual se define metas e
estratégias, que certamente trarão resultados positivos para todos os nossos associados.
Nesse jornal, também apresentamos outras ações muito significativas nesse período, como a participação da AESabesp em importantes
eventos do setor; a elaboração de Cursos Internos e Momentos de Tecnologia e a promoção do workshop dos nossos Polos Regionais
que marcam a nossa expansão, entre outras atividades que nos credencia como uma das entidades de maior representatividade técnica
e cultural no Estado de São Paulo. E, logicamente, também estamos em franco desenvolvimento de nossa mais importante realização:
o 27º Encontro Técnico AESabesp, que em caráter simultâneo com a Fenasan 2016, se traduz no maior evento técnico-mercadológico
da América Latina em saneamento ambiental, que já conta com um crescimento de 80% nas inscrições de trabalhos técnicos, mais de
150 expositores e várias ações já confirmadas, de grande interesse de congressistas e visitantes.
Com esses caminhos bem delineados, pretendemos fortalecer ainda mais a AESabesp nos patamares da excelência de prestação
de serviços, do incentivo ao desenvolvimento tecnológico e da interação institucional no setor de saneamento e com a sociedade.
Muito obrigado a todos pela atenção e continuamos à disposição para atendê-los.
Eng. Olavo Alberto Prates Sachs | Presidente da AESabesp

AESabesp na rádio
A AESabesp
foi representada por sua
diretora cultural, Maria
Ap are c i d a
Silva de Paula, que discorreu sobre o Projeto Ecoeventus,
Fenasan e Congresso Técnico AESabesp, na
Rádio Mega Brasil, no programa “Ecos do
Meio”, sob a direção da jornalista e ativista ambiental e diretora de Meio Ambiente da Associação Paulista de Imprensa, Rose Campos.
Dentro do contexto de sustentabilidade e uso
racional da água, também participou da entrevista, o presidente da ONG Universidade
da Água - Uniagua, Gilmar Altamirano.

Latinosan 2016 - IV Conferência
Latino-Americana de Saneamento

CANAL ABERTO
Associados no Desfile das
Escolas de Samba de São Paulo
Por meio da sua
diretoria de comunicação e marketing, liderada por
Paulo Ivan Morelli/ PIM, a AESabesp sorteou sete
pares de ingressos,
entre seus associados, para assistirem aos desfiles do grupo especial do Carnaval de São Paulo, sendo três pares na sexta-feira dia 05/02,
três no sábado dia 06/02 e 01 para a apoteosa das campeãs na
sexta-feira dia 12/02. Os contemplados foram: Almir Carlos
Menezes, André Fernando da Silva, André Marco Navarro
Bustos, Claudia Caroline Buffa, Geraldo do Nascimento Junior e Vera Lucia da Silva.

“Água e Empregos” foram as temáticas
da ONU para comemorar o Dia da Água

Agentes do setor de saneamento se mobilizaram para mais um evento técnico internacional do setor: a “Latinosan 2016 - IV Conferência Latino-Americana de Saneamento”,
que foi realizada nos dias 9, 10 e 11 de março, na cidade de Lima, capital do Peru, o
qual a AESabesp conferiu o seu apoio. Sua
finalidade foi congregar governos, organismos de cooperação, prestadores de serviços,
reguladores, organizações da sociedade civil, pesquisadores e estudiosos para promover a reflexão sobre a promoção do acesso
aos serviços de saneamento, com qualidade
e de forma sustentável, nas áreas urbanas e
rurais. Sua próxima edição será realizada em
2019 na Costa Rica.

“Água e Empregos: Investir em Água É Investir em
Empregos” foi o tema escolhido pela interagência
da Organização das Nações
Unidas que cuida da temática de recursos hídricos e
saneamento (ONU Água)
para os debates do Dia
Mundial da Água, celebrado em 22 de março. Nessa data
também foi lançado o Relatório sobre o Desenvolvimento
Mundial na temática de recursos hídricos – UN World Water
Development Report 2016 – em Genebra, na Suíça. Também
já foram definidas as temáticas que nortearão os debates do
Dia Mundial da Água para os próximos dois anos. Em 2017,
as discussões serão sobre Água Residual (com especial foco
no reuso de efluentes industriais para fins que demandem
menos qualidade). E em 2018, as discussões serão em torno
das “Soluções Naturais para a Água”.
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II EXPO MSE 2016 : um sucesso de público e de crítica

Nos dias 16 e 17 de março de 2016,
foi realizada na Sabesp ABV a segunda edição da EXPO MSE, que
contou com a presença de cerca de
450 visitantes, praticamente o dobro
da edição de 2015. Na inauguração,

foram registradas também as presenças do presidente da AESabesp,
eng. Olavo Alberto Prates Sachs,
e do superintendente da Unidade
de Negócios Sul (MS), Roberval
Tavares de Souza.

Fotos:
Thiago Nobre

O evento recebeu grande aprovação pelos visitantes, que se mostraram satisfeitos pelo material
exposto, que foi todo estruturado
pelo Departamento de Engenharia da Operação Sul, gerenciado pelo eng. Agostinho de Jesus
Gonçalves Geraldes, que é conselheiro da AESabesp, apoiadora
dessa ação, por meio de sua diretoria de comunicação e marketing, liderada por
Paulo Ivan Morelli (PIM), também engenheiro
da MSE.
Além disso, a equipe da AESabesp
colaborou na divulgação maciça do
evento e montou

AESabesp presente no Seminário “Água e seus múltiplos usos”

A AESabesp foi apoiadora institucional do 4º Seminário Internacional: “Água e seus múltiplos usos”,
alusivo ao dia mundial da água (22
de março), realizado nos dias 28,
29 e 30 de março, no auditório da
Cetesb. O evento, estruturado em
uma parceria entre a Associação
dos Engenheiros e Especialistas
da Cetesb e do Meio Ambiente ASEC/ Cetesb com a Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária
- ABES – SP, reuniu vários especialistas em palestras sobre uso e gestão dos recursos hídricos.

Roberto dos Santos - que representou o presidente da Cetesb – Otávio
Okano, o governador do Conselho
Mundial da Água - Giancarlo Gerli
e o presidente da AESabesp – Olavo
Alberto Prates Sachs.

A abertura contou com a presença do
presidente da ASEC/Cetesb – Uladyr
Ormindo Nayme, como mediador e
participando da mesa, o presidente
da AIDIS – Luiz Augusto de Lima
Pontes, o presidente da ABES-SP –
Alceu Guérios Bittencourt, o diretor
da Escola Superior Cetesb - Carlos

Em sua apresentação, o presidente
da AESabesp, Olavo Sachs, relembrou que no início de sua carreira
foi estagiário na Cetesb, quando o
chamaram de engenheiro pela primeira vez em sua vida, daí o carinho
e a importância para com as ações
e realizações dessa Companhia, tan-

Em seus pronunciamentos todos os
participantes da mesa citaram a importância da CETESB para o meio
ambiente e o desenvolvimento de
novas regras, leis e métodos para a
melhoria da qualidade das águas, do
ar, dos serviços e etc, resgatando o
melhor potencial do ecossistema.

seu espaço na exposição, no qual
distribuiu o material institucional
com os benefícios oferecidos pela
entidade, conseguindo inclusive
a adesão de novos sócios físicos e
jurídicos, além da divulgação intensificada de seu 27º Encontro
Técnico/ Fenasan 2016, cuja realização será entre 16 e 18 de agosto
no Expo Center Norte.

Fotos:
Thiago Nobre

to em caráter pessoal,
como para o setor. E
ainda discorrendo sobre a abrangência dos
avanços tecnológicos
para atender as necessidades dos múltiplos
usos da água, que foi
a temática do Encontro, convidou a todos
a participarem do 27º
Congresso
Técnico
AESabesp / Fenasan
2016, cuja realização
será entre 16 e 18 de
agosto, no Expo Center Norte, onde se espera um público de
20.000 participantes.
Além do presidente
da AESabesp, o evento
também contou com
a presença de vários
associados, inclusive da
nossa diretora Cultural, a química Maria
Aparecida Silva de
Paula, que no dia 30
proferiu a palestra:
“Projeto Ecoeventus: a Aplicação
da Sustentabilidade em Evento de
Grande Porte com vistas à Minimização de Resíduos e Gases de Efeito

Estufa” e do associado John Tatton, que palestrou sobre “Educação
Ambiental em Recursos Hídricos e
Saneamento”.
MARÇO E ABRIL 2016
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Seminário do Planejamento Estratégico AESabesp 2016-2018
Foi realizado no sábado dia 27 de
fevereiro, o Seminário do Planejamento Estratégico AESabesp da
Gestão 2016-2018, com a participação dos diretores, coordenadores, conselheiros, profissionais de
apoio e funcionários da entidade. O
evento foi executado pela equipe da
Mestra Consultoria nas dependências do Braston Hotel, em São Paulo.
O primeiro dia serviu para todos conhecerem as etapas a serem desempenhadas, com base na metodologia
SWOT, cuja sigla dos termos ingleses
significa Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities
(Oportunidades) e Threats (Ameaças) e na ferramenta BSC - Balanced
Scorecard, pela qual se define metas e
estratégias, visando medir o desempenho empresarial por meio de indicadores quantificáveis e verificáveis.
Após a palestra motivacional “Liderando pela essência”, ministrada
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pelo “coaching” em RH, Jaime Moggi, os presentes foram divididos
em grupos para juntos validarem
os direcionadores estratégicos,
para se constituir os fundamentos
de Missão, Visão e Valores da AESabesp. Terminada essa etapa, foi
oferecido um almoço no restaurante do próprio hotel.
Na parte da tarde, os mesmos grupos fizeram o reconhecimento do
direcionamento de negócios da
entidade, sua linha de produtos e
serviços, seus diferenciais e demais
aspectos identificados durante a
evolução dos trabalhos, que edificaram novas ações em seu processo
interno e novas oportunidades de
aprendizado e crescimento.
Já em 05 de abril, a gestão AESabesp
2016 – 2018 concluiu mais uma etapa
do seu Planejamento Estratégico, iniciado em 27 de fevereiro, onde já se definiu a nossa Missão, Visão e Valores:

Missão
“Atuar pelos interesses dos associados e promover o desenvolvimento
sustentável, no setor de saneamento
ambiental.”
Visão
“Em 2019 ser referência nacional em
capacitação, transferência e compartilhamento de conhecimento e tecnologia em saneamento ambiental”.
Valores
• Ética
• Gestão Independente
• Responsabilidade Socioambiental
• Transparência
• Comprometimento
De forma participativa entre os integrantes da gestão: presidente executivo, presidente de conselho, diretores,
conselheiros, coordenadores e staff,
entre reuniões direcionadas com cada
diretoria e magnas com todo o grupo,
se estabeleceram e foram concluídas
as 4 etapas para construção desse planejamento, com base na ferramenta
BSC - Balanced Scorecard, pela qual

Fotos:
Estevão Buzato

se define metas e estratégias, para
medição de desempenho.
Durante as etapas do planejamento
observou-se o empenho e dedicação
de toda a equipe AESabesp para o
aprimoramento dos processos e a otimização da forma de gestão das atividades propostas. Para sua continuidade, a coordenadora do planejamento
estratégico avalia que a partir de agora
cada uma das diretorias terão oportunidades de desenvolverem seus
planos dentro de sua metodologia
(utilizando indicadores e metas) que
permitirão apresentar seus resultados
dentro de métricas referenciadas, o
que possibilitará o crescimento da
AESabesp tanto em nível institucional, no setor de saneamento ambiental, quanto no mercado.
De acordo com o presidente da AESabesp, Olavo Alberto Sachs Prates,
que agradeceu o empenho de toda a
equipe na condução dos trabalhos:
“estabelecer objetivos estratégicos de
forma participativa é a melhor forma
de envolvimento de toda a Gestão”.

26º ENCONTRO
EVENTOS
TÉCNICO AESABESP
– FENASAN 2015
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VI Workshop de
Polos AESabesp

AESabesp Seminário de tecnologias
britânicas em tratamento de água
Fotos: Thiago Nobre

No sábado dia 19 de março, foi realizado o “VI Workshop
de Polos AESabesp”, na cidade de Águas de São Pedro – SP,
integrada à Unidade de Negócios da Sabesp de Botucatu.
Participaram desse “workshop” os coordenadores de Polos Regionais da RMSP (Norte: Eduardo Bronzatti Morelli,
Centro-Carvalho: Sergio Caveagna, Oeste: Claudia Caroline
Buffa, Leste: Silvio Rogério Franco Caraça, Ponte Pequena:
Fernandes Hayashi da Silva e Sul: Antônio Ramos Batagliotti. E também os coordenadores dos Polos Regionais do Interior e Litoral: Franca: Fabricio Tasso (representando José C,
Kochi), Botucatu: Rogélio Costa Chrispim (representando
Leandro Cesar Bizelli), Itatiba: Carlos Alberto Miranda Silva, Itapetininga: Jorge Luís Rabelo, Prudente: Gilmar José
Peixoto, Caraguatatuba: Felipe Noboru Matsuda e Baixada
Santista: Zenivaldo A. dos Santos. Por questões não previstas
o coordenador do Polo Vale do Ribeira Jiro Hiroi teve de cancelar a sua participação e encaminhou a sua apresentação ao
diretor de Polos, Antônio Carlos Gianotti, que o representou.
Além dos coordenadores de polos, também marcaram presença, o presidente da AESabesp, Olavo Alberto Prates Sachs;
o diretor de Polos e anfitrião do encontro, Antônio Carlos
Gianotti; a diretora Socioambiental, Marcia de Araújo Nunes
e os diretores de Marketing, Paulo Ivan Morelli Franceschi
(PIM), e de Esportes, Fernandes Hayashi e a gerente administrativa/financeira, Flavia Baroni.

Na abertura, o presidente da AESabesp, Olavo Sachs, apresentou as realizações da entidade no ano de 2015 e uma
síntese do planejamento de 2016 destacando os principais
pontos e metas para esse ano. Na sequência, os diretores presentes fizeram uma explanação referente às principais ações
para 2016, destacando os principais pontos com ligação com
os Polos. Os coordenadores apresentaram a estrutura dos
seus Polos, as atividades desenvolvidas, as participações dos
associados em 2015 e as intenções para o ano de 2016.
Concluindo o encontro, o diretor de Polos, Antônio Carlos
Gianotti, fez uma análise geral das atividades e participações
em 2015 com relação as expectativas para 2016 e encerrou
se colocando à disposição de todos para auxiliar e ajudar da
melhor maneira possível.

A Associação dos Engenheiros da Sabesp, em
parceria com o Consulado Geral Britânico e o
grupo empresarial Aquamec, realizou em 15 de
março, no Auditório Eng. Tauzer Quinderé (Pudim) da Unidade Sabesp Pinheiros, o workshop
“Tecnologias Britânicas em Tratamento de Água”.
O evento foi aberto pela diretora cultural da AESabesp, Maria Aparecida Silva de Paula, que, em
nome da entidade, agradeceu a presença de todos
e salientou sobre o prazo de entrega de trabalhos
para o 27º Encontro Técnico AESabesp e para que
participem da Fenasan 2016 que se realizará de
16 a 18 de agosto. Além da diretora Maria Aparecida, a AESabesp esteve representada pelos seus
diretores Gilberto Martins (Técnico), Fernandes
Hayashi da Silva (Esporte e Lazer) e a conselheira
Iara Chao.

Na sequência, os representantes do grupo Aquamec, Marco Antonio Formicola e Nilton Mar
Bartarin, apresentaram a sua linha de atuação na
área ambiental e deram abertura as palestras que
tiveram ênfase em ações de tecnologias voltadas
para remoção de gases em águas residuais, purificação de águas e sistemas para tratamento de
água e esgoto.
As palestras internacionais tiveram tradução simultânea, nos idiomas inglês e português, permitindo uma interatividade com o público. O intercâmbio de experiências, informações, modos de
aplicações de equipamentos e investimentos em
novas tecnologias, foi a tônica desse encontro,
que foi finalizado com um coquetel oferecido aos
participantes.

Diretoria social homenageou as mulheres da AESabesp

No último dia 29 de março, após a reunião
do Conselho da AESabesp, a diretoria social,
liderada por Viviana Aquino Borges, preparou no espaço do Restaurante
da 13 de maio uma homenagem
para as mulheres presentes, em
alusão ao mês da mulher.
Foi servido um jantar a todos
os presentes, com música ao
vivo trazida pela melodiosa
voz e violão do associado e eng.
José Aparecido (Douvalor), e as
mulheres foram agraciadas com

brinde: um batom da grife “O Boticário”, entregues pelo presidente da entidade Olavo
Sachs e pelo presidente do Conselho, Ivan
Borghi.
Na ocasião, o presidente Olavo, agradeceu a força feminina
na AESabesp com ênfase para a competência e sensibilidade de
suas integrantes.

MARÇO E ABRIL 2016
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Formação de mais uma turma do Curso de Hidráulica Básica

Nos dias 15, 16 e 17 de março, a AESabesp, através da
sua Diretoria Técnica, realizou em sua sede, o “Curso de
Hidráulica Básica: Cavitação: Adutoras e Válvulas”, ministrado pelo Prof. Dr. Edmundo Koelle, um dos mais
renomados especialistas mundiais no setor.
Na abertura, nosso diretor técnico, Gilberto Martins, saudou o público e desejou um ótimo aproveitamento aos
participantes. De acordo com o instrutor, “nos cursos de
formação em engenharia, a abordagem não chega a um
nível de profundidade que permita a associação da teoria
aos fenômenos observados e em instalações e seus componentes, tais como turbinas, bombas, válvulas, juntas e
acessórios, que esse curso se propõe no esclarecimento

de problemas, diagnosticando
as suas origens com base nos
conceitos revisados no programa proposto”.
A turma formada nesse módulo contou com profissionais
de concessionárias e empresas
privadas, tanto de São Paulo,
quanto de outros estados, e
que receberam certificado
conclusivo, tendo um satisfatório aproveitamento. Foram
eles: Danilo Teixeira Carvalho
Melo e Icaro Mello Dugaich,
da Odebrecht Ambiental Jaguaribe (Salvador); Charlotte Elisa
Maehl e Cristian Ricardo dos
Santos, da Companhia Águas
de Joinville; Rafaella Scorsatto
Lange, da Odebrecht Ambiental
Rio Claro; Alexandre Amaral
dos Santos, da Green Detalle
Engenharia; Jéssica Domingues
de Faria Pimenta, da André Pires Engenharia Química; Danilo

Realização do curso de
RDC - Regime Diferenciado de Contratações

Foi realizado nos dias 2 e 3 de março, o curso “RDC - o
Regime Diferenciado de Contratações - deixou de ser exceção” na Sede da AESabesp, pela engenheira e consultora
Maryberg Braga Neto, com expressiva presença de participantes.
A abertura contou com a diretora cultural da AESabesp,
Maria Aparecida Silva de Paula, que saudou os presentes
e revelou os objetivos da entidade em trazer cursos de alto
nível técnico.
O propósito do curso foi capacitar os profissionais para
o exercício de atribuições referentes aos princípios e normas jurídicas regidas pela nova lei de licitações que retrata
um novo conceito de licitar incorporando as melhores
práticas e procedimentos bem sucedidos das leis 8666/93
e 10520/02, - perdendo o caráter transitório por se aplicar
além das Copas, Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016,
obras do PAC, obras do SUS, sistema de ensino público,
Secretária de Aviação Civil da Presidência da Repúbli-
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ca, obras e serviços dragagem
portuária e hidroviária, CONAB, estabelecimentos penais
e unidades de atendimento
socioeducativo e as ações no
âmbito da segurança pública,
para a plena consecução dos
trabalhos e o atendimento às
exigências da Lei 12.462/11,
Decreto 7.581/11 e legislação
relacionada.
Os participantes receberam
certificado conclusivo e tiveram um satisfatório aproveitamento. A turma formada nesse módulo contou com
os seguintes profissionais da Sabesp: Carla Tereza De
Chiara (TOR), Celso Haguiuda (TOG), Claudia Machado Cotrin (MSN) Fabio Alceu Akiyama de Moraes
(MTIO), Fernando Luiz de Andrade Lima Filho (MSEL),
Lilian Holler Leão Albarossi (MS), Marcio Hideaki Fujii
(MTP), Monica Riccitelli (MTI), Nadmar Onoe Gonçalves (M), Regina Helena Piccolo Cardia (M), Walt
Jose Santos Alves (MTI) e William Cláudio Alves Julian
(UES) ; além de representantes de outras empresas vinculadas ao setor: Demétrio Rodrigues de Souza (Fluid Brasil
Sistemas e Tecnologia); Fernando da Cunha Pereira (Ponto Forte Construções); Adoniran da Silva Lopes, Fernando
Ribeiro de Sena, Jorge Elias Bittar Filho e Sidney Marques
de Oliveira Junior (GSS Gestão de Sistemas de Saneamento - AEGEA); Rute Alves Lourenço e Viviane Abacherli
(Arch Química Brasil ).

Batista da Silva, da Netafim Brasil Sistemas e Equipamentos de Irrigação; Guilherme Conte Pedreira, Do
DAE – Departamento de Água e Esgoto de Bauru; Tais
Ivonete Dumke e Carlos Eduardo Kozerski , do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Paraná; Aparecido C.
Alves de Mira, Wilson Bernardo, Carlos Alberto Sposito
e Francisco Leite, do DAE S/A Água e Esgoto - Jundiaí;
William Gladstone de Freitas Machado, da Proman
Engenharia; Afonso Gabriel Ferreira Júnior, da UFMG
– Universidade Federal de Minas Gerais; Eugênio Fonseca Barbosa, da JNS Engenharia e Luciano Tenório da
Silva, da Sabesp.

Momentos de tecnologia mostra
simulação hidráulica para
redução de perdas

Foi realizado no último dia 28 de janeiro, o “Momentos de Tecnologia: Uso eficiente da simulação hidráulica como ferramenta
para a redução de perdas e eficiência energética”, organizado e
efetuado no Polo AESabesp Vale do Ribeira em Registro, com
coordenação do gerente de departamento Gestão e Desenvolvimento Operacional, Jiro Hiroi.
Trata-se de um evento da nossa programação “Momentos de
Tecnologia” que já contemplou mais de 6.500 participantes, com
palestras de alto nível tecnológico. Esse registro, na RR, contou
com a presença de um grande número de técnicos que participaram da palestra ministrada pela eng. Amazilia Araújo Bruel
– Aqua Salutaris, que trouxe uma explanação sobre assuntos
como: simulação hidráulica, análise do uso de reservatórios, uso
criterioso de inversores de frequência, entre outros.
A programação com todos os “Momentos de Tecnologia AESabesp” está disponível no site. Trata-se de uma iniciativa técnico-cultural voltada à integração do setor, uma vez que fabricantes
de equipamentos, prestadores de serviços e operadores de processos trazem inovações e conhecimento ao nosso público.
Os interessados em trazer uma apresentação de seus equipamentos, produtos e serviços devem entrar em contato com a
diretoria de marketing da AESabesp, pelo e-mail: diretoriademarketing@aesabesp.org.br, ou pelo tel.(11) 3284-6420.

EVENTOS E AÇÕES
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Selo comemorativo dos
30 anos da AESabesp

Você conhece os benefícios de ser
um associado AESabesp?

A Associação dos Engenheiros da Sabesp celebra 30
anos em 2016 e lançou um selo comemorativo para
marcar sua história de trabalho em prol do saneamento
e da sociedade, por meio de incentivo em estudos, pesquisas, realizações de grandes eventos e reivindicações
de instrumentos de progresso para o setor.
Em ano de grandes acontecimentos e mudança em nosso país, a AESabesp teve sua fundação oficializada em 15
de setembro de 1986, durante uma grande assembleia,
onde um grupo de engenheiros da Sabesp resolveu criar
um espaço onde se pudesse discutir as questões mais
técnicas da companhia, apresentar seus estudos e pesquisas, divulgar os progressos obtidos nas diversas áreas
do saneamento, além de reivindicar deliberações para a
categoria. E assim surgiu a AESabesp, tendo como seu
1º presidente o atual Secretário Nacional de Saneamento
Ambiental, eng. Paulo Ferreira.
Hoje, sob a presidência do eng. Olavo Alberto Prates
Sachs, além de possuir uma qualificação de OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), que
atende a projetos de toda a sociedade, a AESabesp é referência no setor, principalmente por promover o maior
evento técnico-mercadológico da América Latina: Congresso Técnico/Fenasan, além de continuar com os seus
ideais de ética e progresso, exatamente como há 30 anos.
No decorrer deste ano de 2016, acontecerão eventos e
ações para comemorar os 30 anos da nossa AESabesp.
Aguardem!

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.

Abril:
31 – 11ª Corrida e Caminhada
Oral-B – São Paulo/SP.

Maio:
10 a 12 - ExpoASEAC e No Dig
Brasil 2016 – AESabesp é apoiadora
do evento. Centro de Convenções
SulAmerica - Rio de Janeiro/RJ.

Reconhecida como uma das entidades de grande representatividade técnica e cultural no Estado de São
Paulo e no País, além de detentora do maior evento
técnico-mercadológico da América Latina no setor
de saneamento ambiental: Congresso Técnico / Fenasan (Feira Nacional de Saneamento Ambiental),
a AESabesp apresenta os seus demais benefícios aos
seus associados e aos que desejam a integrar a essa
equipe realizadora:
- Concessão de 10 Bolsas de Estudos, ao ano, por sorteio, para cursos de especialização, pós-graduação e
mestrado.
-Apresentação de constantes cursos profissionalizantes em sua sede.
- Sorteios contínuos para participação em diversos
cursos, seminários e congressos do setor.
- Participação gratuita ao público dos seus “Momentos de Tecnologia” , organizados em todos os seus
Polos da RMSP e Interior, com apresentação de novas
tecnologias, produtos e serviços.
- Incentivo remunerado à participação dos associados
em serviços a serem prestados às comunidades, por
meio de seus projetos socioambientais, consultorias

ou ainda em prestação de ensino e treinamento.
- Reconhecimento dos valores pessoais e profissionais
de seus pares, com as cerimônias “Profissionais do
Ano”, em São Paulo, e Prêmio “Eng. Armando Fonzari Pêra”, no Polo de Franca.
- Integração social, com lazer de qualidade, em seus
Jantares Dançante e Festas de Confraternização
- Realização de dois grandes eventos de esporte e lazer
que contemplam associados e seus familiares: Torneio
Interpolos e Festival Esportivo.
- Parcerias com estabelecimentos para formação de
Convênios com qualidade e condições especiais para
os Associados.
- Manutenção de 5 importantes mídias voltadas à informação tecnológica e de ações da entidade: Revista
Saneas, Jornal AESabesp, Boletim eletrônico semanal
AESabesp, site AESabesp (www.aesabesp.org.br) e
site Fenasan (www.fenasan.com.br).
- Concursos internos e promoções.
Consulte em nosso site qual é a condição ideal para
você participar da AESabesp, como sócio: titular, colaborador interno, colaborador externo ou colaborador jurídico.

AGENDE-SE

Maio (continuação):
11 - Curso: Os Ensaios Geofísicos
que Podem Auxiliar as Obras
de Engenharia e os Estudos
Relacionados ao Meio Ambiente –
AESabesp.
15 - 31ª Edição 10K Tribuna FM –
AESabesp sorteará 10 inscrições gratuitas
– Santos/SP.
16 a 19 - 46ª Assembleia Nacional da
Assemae – A AESabesp é entidade
apoiadora do evento - Jaraguá do Sul/SC.
17 a 19 - Curso Intensivo de Transientes
Hidráulicos – AESabesp.
30 a 03/06 - IFAT 2016 - A AESabesp
é apoiadora do evento – Munique/
Alemanha.

Junho:

Agosto:

02 a 10- Curso de Perícia Ambiental –
AESabesp.

16 a 18 - 27º Encontro Técnico
AESabesp - Fenasan 2016 – Expo Center
Norte - Pavilhão Vermelho.

17 a 19 - XII Torneio Interpolos de
Futebol Society – A definir.
24 - Momentos de Tecnologia: Tinôco
Anti Corrosão – Polo AESabesp Sul.
30 - 15ª Conferência de Produção
Mais Limpa e Mudanças Climáticas
– AESabesp é apoiadora Institucional –
APCD/Santana.

16 - Curso Conservação e Reúso de
Água como Instrumentos de Gestão –
Encontro Técnico/Fenasan 2016.
18 - Curso sobre a Utilização do
Software Allievi – Encontro Técnico/
Fenasan 2016.

MARÇO E ABRIL 2016
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27º ENCONTRO
TÉCNICO/
FENASAN 2016

27º Encontro Técnico/ Fenasan 2016:
inscrição de 180 trabalhos técnicos
Fotos: Estevão Buzato

O envio de trabalhos técnicos, para serem submetidos à
Comissão Técnica do 27º Congresso Técnico AESabesp, somou 180 inscrições, 80% a mais do que no
ano passado, o que comprova a alta credibilidade
dos profissionais do setor nesse evento.
Sua realização será juntamente com a Fenasan 2016,
nos 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? ”, que já conta com mais de 150 expositores e
deve superar a marca de 200 nessa edição. A junção
de ambos qualifica essa ação como o maior evento
“técnico-mercadológico” da América Latina.
Após o recebimento dos trabalhados inscritos, a comissão técnica do evento fará a avaliação geral até
06 de maio, que validará a comunicação de aceite ou
recusa aos autores até 10 de maio. Em caso de necessidade de alguma alteração ou adequação do teor
apresentado, o prazo para solicitação da mesma aos
autores é até 22 de maio de 2016.
A Unidade da Sabesp que apresentar o maior número de trabalhos receberá o Troféu AESabesp Desta-

que Encontro Técnico, no encerramento no evento.
E todos os autores inscritos concorrerão a sorteios
de prêmios da AESabesp nos 3 dias do Encontro.
Dentro do mesmo critério de avaliação de trabalhos
também haverá a premiação “Jovem Profissional
AESabesp”, destinado a universitários ou graduados
com até 30 anos de idade, que a cada ano conquista
mais competidores, devido aos incentivos concedidos pela AESabesp em suas formações acadêmicas.
Ações previstas para a edição de 2016
Está confirmada a presença de Guilherme Arantes
na palestra de encerramento do 1º dia (às 17h30
do dia 16.08). O compositor e cantor discorrerá
sobre a ONG Planeta Água, da qual é fundador,
com apresentação de números musicais.
Também já foram definidas algumas temáticas
para palestras institucionais e mesas redondas
desse 27º Congresso Técnico. A da palestra magna da manhã de abertura dos trabalhos (às 11 horas do dia 16.08) será intitulada com o tema do
Congresso: “Água ou escassez: qual o futuro que
queremos?”.

Dentre as palestras institucionais estão previstas: “Gestão Inovadora do Sistema Produtor do São Lourenço
- SPPL”, “O que os líderes precisam fazer para mudar
o saneamento no Brasil? ”, “Probiogas”, “Plano de Segurança da Água no Brasil”, “Experiência Europeia em
recuperação de Resíduos em Estações de Tratamento
de Esgoto”” e “Direitos da Natureza”.
E entre as mesas redondas, já estão em formações:
“Evolução da garantia de resultados para controle
de qualidade”, “Aedes Aegypt: desafios para o saneamento”, “Lições aprendidas com a crise hídrica”,
“Universalização para áreas de inclusão social”, “Segurança de barragens e sistemas de gestão de riscos”, “Irrigação na agricultura com medidas tecnológicas para evitar o desperdício de água”, “Desafios
da regulação do setor de saneamento” e “O desafio
da preservação e recuperação de mananciais. (SNA,
habitação, Prefeitura, recursos hídricos, DAEE) ”.
Mais informações estão disponíveis no site www.
fenasan.com.br, onde também é possível baixar
um download dos trabalhos técnicos apresentados em 2015.

Fenasan e Fitabes estarão juntas em 2017

Em 2017, os maiores eventos voltados ao setor do
saneamento ambiental: a Fenasan – Feira Nacional de Saneamento Ambiental/Congresso Técnico
AESabesp (foto da edição 2015) e a Fitabes - Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento/
Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e
Ambiental, serão realizados em caráter conjunto.
A junção dos dois eventos em 2017 contou com a
aprovação unanime de ambas as diretorias e conselhos da Associação
dos Engenheiros da
Sabesp, gestão 20162018, e da Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária – ABES.
Para os representantes da AESabesp e da
ABES, “trata-se de um
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marco histórico no setor
de saneamento onde as
duas maiores entidades
de profissionais da engenharia irão se unir com a
finalidade de impulsionar
as ações destinadas à melhoria das condições institucionais e tecnológicas
do saneamento ambiental de nosso país”.
O presidente da AESabesp, eng. Olavo Alberto
Prates Sachs, afirma que
esta decisão considerou o fato da Fitabes, um
evento que a cada 2 anos é realizado em uma capital brasileira, estar prevista para realização em
São Paulo, em 2017. “Além da favorabilidade do
calendário, a união dessas grandes entidades em
um evento único impulsiona a mobilização do
setor em participar em peso, tanto no expressivo
congresso da ABES que fortalece o congresso da
AESabesp, quanto na nossa ampla feira Fenasan,
que aumenta o alcance da Fitabes. Tendo em vista esses fatores, tanto o Conselho da AESabesp,
em reunião magna, ocorrida em 26.01; quanto
o Conselho da ABES, em sua reunião de 18.02,
elegeram, por consenso, essa realização conjunta
em 2017. Para tanto, já se está estudando um local maior do que o Pavilhão que atualmente sedia
a Fenasan, no Expo Center Norte, e se forman-

do uma comissão conjunta, desde agora, entre as
duas entidades, que juntas montarão toda a estrutura, farão seus investimentos e dividirão receitas
e despesas. Após 2017, o planejamento é retornar
para as bases atuais, com a Fenasan anual em São
Paulo e a Fitabes bianual pelas demais capitais do País”.
Da mesma forma, o
presidente da ABES
nacional, eng. Dante
Ragazzi Pauli, considera a união desses dois
grandes eventos em
uma só realização um
momento histórico no
saneamento ambiental
do País. “Esse acordo demonstra maturidade, visão democrática e bom senso dos conselheiros das
duas entidades de maior representatividade no setor. Seria despendioso e não condizente com condição econômica do País a realização da Fitabes e
da Fenasan em momentos distintos na cidade de
São Paulo, que é uma Capital que oferece infraestrutura e mercado para a acolher esta junção que
certamente será um dos maiores acontecimentos
na esfera do saneamento ambiental, na soma do
grande congresso da ABES com a imensa e forte feira da AESabesp. Desde já, ao estruturarmos
uma comissão conjunta, apostamos no sucesso
dessa ação”.

