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O sucesso de mais um Jantar
Dançante da AESabesp 2016

O prestigiado jantar contou com a presença do presidente da Sabesp, Jerson Kelman, do diretor, Edison Airoldi,
e de grande número de associados e convidados, tornando-se um sucesso de público e de crítica. Pág. 5
AESabesp sorteia prêmios em
seu Jantar Dançante 2016

Após ao jantar, foi a vez do
esperado sorteio de valiosos
brindes, que contemplou
associados presentes
ao evento. Pág. 5

Mais uma edição de sucesso do
“Torneio Interpolos AESabesp”

A AESabesp realizou o seu XII Torneio
Interpolos de Futebol Society –
2016, na cidade de Atibaia, que
homenageou a memória do “Eng.
Natalino Calixto Barbosa”. Pág. 7

Encontro Técnico/Fenasan:
o maior evento do setor na AL

Sob o tema: “Água ou escassez: qual
o futuro que queremos?”, a edição
de 2016 terá o dobro de inscrições
no Congresso e espera mais de
20 mil visitantes. Pág. 8
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EDITORIAL
Prezados associados, amigos e parceiros da AESabesp,
Esta edição 162 de nosso Jornal AESabesp, reforça o empenho da gestão
2016-2018 da AESabesp em promover grandes realizações para atender seus
associados, o setor de saneamento e , por consequência, a sociedade que tem
nessa infraestrutura uma das principais bases para a sua qualidade de vida.
Para tanto, trazemos matérias de nossa integração com as ações e entidades
do setor , como a participação Congresso e Exposição da ASEAC; no Rio
de Janeiro; na IFAT, em Munique-AL e na posse da nova diretoria da ABES,
parceira com a qual realizaremos a Fenasan do ano que vem, junto ao seu
robusto congresso técnico, que se traduzirá no maior evento das Américas no
setor de saneamento ambiental.
Outros acontecimentos relevantes marcaram este período, como o fato da Sabesp se tornar sócia da AESabesp, além dos
sucessos dos tradicionais eventos Interpolos e Jantar Dançante, que também fazem parte dessa publicação.
Nos próximos dias nosso foco principal está voltado para a realização do evento técnico-mercadológico mais
importante da América Latina: o 27º Encontro Técnico AESabesp/ Fenasan 2016, nos dias 16,17 e 18 de agosto,
para o qual esperamos corresponder a alta expectativas de nossos associados, parceiros, amigos e colaboradores,
além contar com a presença de todos vocês.
Grato pela sua atenção e uma boa leitura!
Eng. Olavo Alberto Prates Sachs | Presidente da AESabesp

Novo presidente da ABES foca no
Congresso de 2017 junto com a AESabesp
O superintendente da Unidade
de Negócio Sul da Sabesp, Roberval Tavares de Souza, foi eleito presidente nacional da ABES
(Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental) pelos próximos dois anos, iniciando
a partir do segundo semestre de
2016. A eleição foi realizada nos
dias 27 e 28 de junho e outros
profissionais técnicos da Sabesp também foram eleitos para a formação dos Conselhos Fiscal (Elis Regina Jesus – ML) e Diretor: Carlos Eduardo Carrela
- TG ; Emerson José dos Santos - ML ; Iara Regina
Soares Chao - TX ; Luiz Henrique Cappellano - CP
; Marcelo Kenji Miki - TX ; Mario Alba Braghiroli
- MN ; Nercy Donini Bonato - MS ; Pierre Ribeiro
de Siqueira - MS ; Reynaldo Eduardo Young Ribeiro
- PK ; Tarcísio Luís Nagatani - MO e Wanderley da
Silva Paganini - TA. A AESabesp se congratula com
todos os seus representantes e deseja uma gestão plena de sucesso e realizações.
Em depoimento à AESabesp, Roberval Tavares, destacou que um dos grandes focos de sua gestão é a
realização, em 2017, do 29º Congresso Brasileiro de
Engenharia Sanitária e Ambiental, da ABES, juntamente com o 28º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2017, que significa a junção dos dois maiores
eventos do setor na América Latina, em uma edição
única na cidade de São Paulo. “Deverá ser um evento
sem precedentes, que mostrará a união e a pujança
dos profissionais do setor, que deverá contribuir muito para o seu desenvolvimento”, concluiu.
Em relação à sua atuação na ABES, destacou: “estou
preparado para contribuir com o saneamento ambiental no Brasil. A infraestrutura e o saneamento
ambiental no país foram relegados nas últimas décadas e vamos intensificar a articulação nacional
para que o país avance nesse sentido. Nossa equipe
promoverá o diálogo, parcerias, a união da capacidade técnica, a qualidade da gestão com bons
resultados e a promoção da capacitação. Teremos
grandes desafios pela frente”.

CANAL ABERTO
Diretores da Mútua-SP apresentaram
seus benefícios na AESabesp
Os diretores da Mútua (Caixa de Assistência dos
Profissionais do CREA) de São Paulo, Egydio Angerami Filho (Financeiro) e Aldo Rosseto (Administrativo) estiveram na reunião de Conselho da
AESabesp, em 31 de maio, para apresentar os benefícios da entidade. Na foto abaixo, os mesmos
estão com o presidente da AESabesp, Olavo Sachs,
o presidente do
Conselho, Ivan
Borghi, e o conselheiro Ivo Nicolielo Junior, que
também é ouvidor do CREA-SP
e autor do convite
aos visitantes.

Conselheira da AESabesp
assume a vice-presidência
da SPE Attend Ambiental
A membro do Conselho da Gestão
2016-2018 da AESabesp, eng. Sonia Regina Rodrigues, assumiu em
março a vice-presidência da Attend
Ambiental, oriunda da SPE (Sociedade de Propósito Específico), entre
a Sabesp e a empresa Estre, com sede
em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo. A
Attend Ambiental foi constituída em 2010, através de uma SPE, pela Sabesp e a empresa Estre
Ambiental, com o objeto social da implantação
e operação de uma estação de pré tratamento de
efluentes não domésticos e condicionamento de
lodo. O objetivo desta constituição é a formação
de uma empresa com o foco no tratamento de esgotos não domésticos, recebendo resíduos líquidos
entregues pelas empresas, via caminhão. Com essa
empresa criou-se a possibilidade de utilizar e desenvolver tecnologias avançadas para tratamento dos
resíduos e atendimento a esse tipo de clientes.

ACONTECE

3

AESabesp presente no 6ª Expo ASEAC/NODIG Brasil 2016
Tecnologia e Equipamentos para
Saneamento Ambiental e o VI
Congresso Brasileiro de Método
Não Destrutivo e a Feira NODIG
BRASIL 2016. O evento foi realizado entre 10 e 12 de maio no
Centro de Convenções Sul América, no Rio de Janeiro - RJ.

Representada pelo seu presidente, Olavo Alberto Prates Sachs, a
AESabesp foi apoiadora e marcou
presença na 6ª ExpoAseac – Associação dos Empregados de Nível

Universitário da Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro), realizada
em caráter simultâneo com o 6º
Encontro dos Profissionais em

so e Feira de São Paulo são referenciais e exemplos a serem adotados”.

Na oportunidade, o presidente da
AESabesp, Olavo Alberto Prates Sachs, divulgou as ações desenvolvidas
pela entidade, além da realização do
27º Congresso Técnico AESabesp/
Fenasan 2016, nos dias 16, 17 e 18
de agosto, no Expo Center Norte,
em São Paulo - SP. Na contrapartida,
os profissionais técnicos do Rio de
Janeiro destacaram que “o Congres-

Dentro da programação desse congresso carioca, o nosso presidnete
Olavo Sachs ainda proferiu a palestra técnica: “Macromedição- A fotografia do sistema de abastecimento
de água”, em 11 de maio, que alcançou boa receptividade do público
presente. Na foto que abre a matéria,
ele está ao centro, ladeado, à direita,
pelo presidente da ASEAC, Sidney
do Valle Costa e pelo diretor jurídico, Aloysio Gomes Feital Filho, e à
esquerda, pelos diretores: Flavio de
Carvalho (dir. técnico da ASEAC) e
Elder Muniz da Silva (dir. administrativo da ASEAC).

por cento) nas apresentações de seus
produtos nos “Momentos de Tecnologia AESabesp”.
- Possibilidade da empresa ser indicada, pela AESabesp, para a prestação de serviços às comunidades, no
âmbito do saneamento ambiental,
com a devida remuneração da prestação de serviços.
- Participação especial de 02 (dois)
profissionais da empresa nos even-

tos esportivos:“Torneio Interpólos de Futebol Society” e “Festival
Esportivo” e nos sociais: “Jantar
Dançante”, “Festa de Aniversário
da AESabesp” e “Festa de Confraternização de Final de Ano”, com os
mesmos custos investidos por nossos associados.
- Ter o direito de usufruir de Incentivos Fiscais sobre patrocínios ou doações efetuadas para a AESabesp.

Sabesp se torna sócia jurídica da AESabesp
A presidência da Sabesp assinou, em
10 de junho de 2016, a ficha de inscrição da Companhia para ser tornar
sócia da AESabesp, na condição de
“Colaborador Jurídico”, por iniciativa do presidente da Companhia, eng.
Jerson Kelman (na foto com o presidente da AESabesp, Olavo Sachs).

Foi um momento de grande satisfação para entidade, que conta com
empresas do setor em seu quadro
societário, especialmente expositoras
da Fenasan, o estabelecimento desse
importante vínculo com a Sabesp,
que emprega a maioria maciça de
seus associados, além de ser reconhecida entre as maiores empresas
de saneamento em nível mundial.
Essa parceria com a Sabesp é possibilitada devido a AESabesp estar qualificada como uma OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público, que lhe permite prestar vários serviços às Comunidades, por
meio dos seus associados, no âmbito
do saneamento ambiental, tais como

projetos, assessorias, treinamentos e
outros, em todo o território nacional.
Por meio dessa condição de OSCIP,
foi estendida a composição de seu
quadro societário a toda sociedade
brasileira. Além do sócio titular (profissionais corpo técnico da Sabesp),
houve a inclusão das categorias de
sócio colaborador interno, sócio colaborador externo e sócio colaborador jurídico, destinada as empresas e
que foi a acolhida pela Sabesp.
A AESabesp se prontifica a manter
esta credibilidade, alcançada com o
trabalho sério e focado de todos os
seus associados, num atendimento
de excelência. E também convida
as demais concessionárias públicas e privadas do País, bem como
as empresas do setor, a conhecerem
os benefícios de se tornarem sócias
por meio de sua OSCIP e, assim, colaborarem com a sociedade e com
desenvolvimento do setor. Entre os
benefícios oferecidos nessa ação, se
destacam:
- Possibilidade de efetuar o pagamento nos investimentos nas áreas
de exposição da Fenasan, em até 03
(três) parcelas a mais do que os outros expositores.
- Dispor de 02 (duas) inscrições para
profissionais ou convidados de sua
empresa participarem do Congresso/Encontro Técnico AESabesp, pelo
mesmo valor dos associados.
- Ter um desconto de 20% (vinte

AGENDE-SE
Veja as ações confirmadas a serem realizadas
pela AESabesp no 2º semestre de 2016:
AGOSTO
01 a 05 – Curso Inspeção e Segurança em Barragens (Prof. Carlos Henrique de A. C.
Medeiros) – Sede da AESabesp.
16 a 18 – 27º Encontro Técnico AESabesp - Fenasan 2016 - Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho.
18 – Curso sobre a Utilização do Software Allievi (Prof. Dr. Edmundo Koelle)- Encontro
Técnico/Fenasan 2016 - Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho.
23 – Momentos de Tecnologia: Bentley - Soluções para Simulação Hidráulica
Operacional de Redes de Produção e Abastecimento de Água e de Coleta de Esgotos Polo AESabesp Botucatu.
SETEMBRO
20 a 22 – Curso Intensivo de Controle de Bombas e Sistemas de Bombeamento
(Prof. Dr. Edmundo Koelle) – AESabesp.
27 – Happy Hour Temático: Festa da Primavera - Sede da AESabesp
OUTUBRO
01 – Aniversário de 30 anos da AESabesp, com Show do Sidney Magal.
03 a 07 – Torneio de Boliche no Polo AESabesp Norte
18 a 20 – Curso Intensivo de Transientes Hidráulicos (Prof. Dr. Edmundo Koelle) - AESabesp.
29 – Torneio regional de Futebol Society no Polo AESabesp Franca
NOVEMBRO
26 – XXIX Festival Esportivo AESabesp - local a ser definido.
29 – Passeio Turístico, em local a ser definido pela AESabesp
DEZEMBRO
01 – Homenagem da AESabesp aos Profissionais do Ano - local a ser definido
07 – Cerimônia de entrega do Troféu Armando Fonzari Pêra, no Polo AESabesp Franca
12 - Festa de Confraternização de Final de Ano - local a ser definido
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Prestigiada festa junina na AESabesp
Na noite de 28 de junho, a
AESabesp, por meio de sua diretoria social, liderada por Viviana
Aquino Borges, realizou sua festa
junina, na sede da Rua 13 de Maio
(Espaço do Restaurante Do - Ré Mi), com um contingente muito
representativo de associados.
O evento foi prestigiado pelos diretores e conselheiros da gestão
2016-2018, presidida por Olavo Sachs, além dos ex-presidentes Eliana
Kitahara, Walter Orsatti e Reynaldo
Young e amigos associados.
Na ocasião, foi servido um caprichado churrasco, além de comidas
e bebidas típicas. O evento também
motivou os participantes a fazerem
suas contribuições para a Campanha
do Agasalho 2016, na Sabesp.

Participação na IFAT 2016,
em Munique - AL

A AESabesp enviou uma missão para
visita a essa Feira, composta pela diretora cultural: Maria Aparecida Silva de
Paula, pelo diretor técnico: Gilberto
Martins e pelo presidente da Comissão
Organizadora do 27º Encontro Técnico
AESabesp - Fenasan 2016: Walter Antônio Orsatti.
Os objetivos principais da AESabesp
nessa oportunidade foram os de buscar novas tecnologias disponíveis no
mercado internacional; estreitar relacionamentos entre os expositores e participantes, aumentar o seu networking
(rede de contatos profissionais); divulgar o nome da AESabesp por meio da
realização de seu Congresso Técnico e
FENASAN, na alta esfera do saneamento e meio ambiente em nível mundial;
além de realizar um benchmarking
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Atual gestão da AESabesp na posse
da ABES nacional

(processo de busca das melhores
práticas), junto à organização do
evento para aprimorar a nossa grande realização na América Latina.

A Associação Brasileira
de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES
realizou, no dia 26 de julho, a cerimônia de posse da Diretoria Nacional
para o biênio 2016-2018,
sob a presidência de Roberval Tavares de Souza,
superintendente da MS
na Sabesp; que sucede
Dante Ragazzi Pauli, assessor da presidência da
Sabesp; ambos associados da AESabesp.

Durante a visita à IFAT, na manhã
do primeiro dia, a delegação foi recepcionada pelos representantes
da Feira e da Probiogás (projeto de
cooperação técnica entre Brasil e
Alemanha, voltado a fomentar a temática do biogás no País). No período da tarde, foram feitas visitas aos
estandes da feira a convite da Probiogás no setor de resíduos. Nos demais
dias, a missão brasileira também
visitou as empresas que estavam expondo seus produtos e que também
são expositoras da Fenasan no Brasil,
sendo que algumas delas possui sua
matriz na Alemanha.

Representantes da gestão 2016-2018
da AESabesp foram prestigiar o evento, uma vez que a nova formação da
ABES também é integrada pelos demais profissionais técnicos da Sabesp
para os Conselhos Fiscal (Elis Regina
Jesus – ML) e Diretor: Carlos Eduardo
Carrela - TG ; Emerson José dos Santos - ML ; Iara Regina Soares Chao TX ; Luiz Henrique Cappellano - CP ;
Marcelo Kenji Miki - TX ; Mario Alba
Braghiroli - MN ; Nercy Donini Bonato - MS ; Pierre Ribeiro de Siqueira
- MS ; Reynaldo Eduardo Young Ribeiro - PK; Tarcísio Luís Nagatani - MO e
Wanderley da Silva Paganini - TA.

Na foto acima, o atual presidente da
ABES nacional está ladeado pelo presidente da AESabesp, Olavo Prates
Sachs, juntamente com os diretores
da AESabesp: Evandro Nunes Oliveira
(financeiro), Márcia Barbosa Nunes
(socioambiental), Maria Aparecida Silva de Paula (cultural) e Paulo Ivan Morelli - PIM (comunicação e marketing):
além dos conselheiros Abiatar Castro
de Oliveira, Iara Chao e Richard Welch.
No evento também compareceram o
secretário Nacional de Saneamento,
Alceu Segamarchi Jr. e o presidente da
Sabesp, Jerson Kelman, entre vários expoentes do setor.

O superprestigiado Jantar Dançante
da AESabesp 2016

Prestigiado pelo presidente da Sabesp, Jerson Kelman,
com sua esposa sra. Celeste Kelman; pelo diretor de
Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente,
Edison Airoldi, com sua esposa sra. Cassia Laurentys
Airoldi, e pela presença maciça de associados e convidados, o Jantar Dançante da AESabesp 2016, foi um
sucesso de público e de crítica.
O evento foi realizado na noite do sábado de 02 de julho, no Buffet Colonial. O público presente afirmava
que essa tradicional e elegante festa sempre corresponde às mais altas expectativas. A realização foi da diretoria social, liderada pela eng. Viviana Marli Aquino
Borges, com o apoio dos diretores e conselheiros gestão
2016-2018, presidida pelo eng. Olavo Alberto Prates Sachs, que na mesa (foto acima) está com sua esposa, sra.
Dora Oliveira, os casais Kelman e Airoldi e as diretoras
da AESabesp, Maria Aparecida Silva de Paula (cultural)
e Márcia Nunes (socioambiental).
Também prestigiaram essa esperada noite os diretores
da AESabesp: Evandro Nunes de Oliveira (financeiro) e

Sorteios

Após ao jantar, foi a vez do esperado sorteio de brindes
captados pela diretoria de Comunicação e Marketing
(sob a liderança de Paulo Ivan Morelli-PIM), conduzido pelo presidente Olavo, pela diretora Viviana e pelo
diretor Nizar. Primeiramente foi um Home Theater e
uma Cafeteira Dolce Gusto, prêmios oferecidos pela
Darq’s Torrano Seguros. Os sorteados foram João Vitor
Vieira Silva (ganhador do home theater, entregue pelo
patrocinador/representante, Alexandre Castro) e Alexandre Domingues Marques (ganhador da cafeteira,
entregue pelo patrocinador/representante, Alexandre
Tucci Junior).

Nizar Qbar (administrativo); o presidente do Conselho
Deliberativo: Ivan Norberto Borghi; os conselheiros:
Abiatar Castro de Oliveira, Benemar Movikawa Tarifa,
Choji Ohara, Eduardo Bronzatti Morelli, Gilberto Margarido Bonifácio, Helieder Rosa Zanelli, João Augusto
Poeta, Luis Américo Magri, Nélson César Menetti, Richard Welch, Rodrigo Pereira de Mendonça, Sônia Regina Rodrigues e Yazid Naked, além do coordenador do
fundo editorial, Luciomar Werneck.
Ainda ganharam destaque as presenças dos presidentes
de gestões anteriores da entidade: Plínio Montoro Filho
(1989 – 1991), Eliana Kitahara (2003 – 2005), Walter
Antônio Orsatti (2005 – 2007) e Reynaldo Young Ribeiro (2012-2015), além das lideranças das associações co-irmãs: Pérsio Faulim de Menezes (presidente da Associação Sabesp), Francisca Adalgisa da Silva (presidente
da APU), Maximiano Bizatto (presidente da AAPS),
Na sequência, foi sorteada uma Máquina de Café Nespresso e uma TV Philco 40”, prêmios oferecidos pela
parceira co-irmã Cecres (Cooperativa de Crédito da
Sabesp), representada pelo seu diretor, José Augusto
Darcie, que fez a entrega aos contemplados Luiz Magri
e Gilberto Margarido Bonifácio.
Outro valioso prêmio foi oferecido pela MHTour Krafte Viagens e Turismo, representada pelo seu diretor,
Marcelo Michieletto. A agência sorteou uma passagem
aérea para duas pessoas, para qualquer lugar do País, à
escolha do contemplado, que foi Geraldo Juncione.
Então, se deu o momento mais aguardado do jantar: o
sorteio de uma semana no paraíso alagoano de Maragogi, oferecida pela AESabesp, com direito a acompanhante. Foi chamado o presidente do Conselho, Ivan Borghi,
que, com muito suspense, anunciou o nome do grande
ganhador de noite: Walter Antonio Orsatti.
Quando todos pensaram que os sorteios tinham sido encerrados, a diretora social Viviana Borges fez um anún-

26º ENCONTRO
EVENTOS
TÉCNICO AESABESP
– FENASAN 2015
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Renê Vicente dos Santos (presidente do Sintaema),
Uladyr Ormindo Nayme (presidente da ASEC Cetesb)
e José Augusto Darcie (diretor da Cecres). Vale agradecer ainda a grande presença de associados da Região
Metropolitana e uma caravana vinda de Franca para
São Paulo, especialmente para esse Jantar Dançante.
O evento teve início às 20h30, com um saboroso coquetel de entrada, seguido por um refinado jantar, com
bebidas incluídas. Assim que foi aberta, a pista de dança
ficou constantemente lotada, embalada pelo som eletrizante da banda “São Paulo Show”, muito bem-conceituada pelo repertório e performance.

cio surpresa que agitou a festa: a AESabesp iria sortear
um convite para a sua festa de aniversário de 30 anos,
“Bodas de Pérola”, a ser realizada em 1º de outubro, com
um show do emblemático, Sidney Magal. A galera foi ao
delírio e o sorteado foi Welton Araújo Cintra.
Ao final dessa charmosa noite, cheia de encantos e emoções, todos os participantes ainda foram brindados, pela
AESabesp, com uma taça de espumante personalizada.

Fotos: Estevão Buzato
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Mais uma edição de sucesso do
“Torneio Interpolos AESabesp”

Os dias 17, 18 e 19 de junho foram marcados pela realização de mais um sensacional torneio “XII Interpolos de Futebol
Society da AESabesp - 2016”, batizado com
nome do “Eng. Natalino Calixto Barbosa” (em
homenagem póstuma ao estimado engenheiro e associado da Metropolitana Oeste).
Estruturado pelas diretorias de Esporte e de
Polos, conduzidas respectivamente por Fernandes Hayashi da Silva e Antônio Carlos
Gianotti, com o forte apoio logístico da diretoria de Comunicação e Marketing da AESabesp, sob a direção de Paulo Ivan Morelli
(PIM), esse tradicional evento é organizado
em todos os anos, sendo cada vez em uma cidade de um Polo Regional da AESabesp. Essa
edição ocorreu na cidade de Atibaia, sob a
impecável organização do Polo AESabesp
Itatiba, coordenado por Carlos Alberto
Miranda Silva.

A edição de 2016 sagrou o Polo AESabesp
Sul como campeão, pela quinta vez, pelo
placar em tempo regulamentar de 4x4 e decisão nos pênaltis por 2 x 1 contra a equipe
vice-campeã do Polo AESabesp Norte, em
acirrada disputa. O 3º lugar ficou com a
equipe do Polo AESabesp Lins/Sul.
Se consagrando como um verdadeiro sucesso de público e de crítica, o XII Interpolos, em 2016, contou com mais de 360
participantes, entre associados e familiares, com a formação de 12 times de futebol society , correspondentes aos Polos
AESabesp: Costa/Centro, Leste, Norte,
Oeste, Ponte Pequena, Sul, Caraguatatuba,
Franca, Itatiba/Franca, Itapetininga/Norte,
Lins/Sul e Vale do Paraíba, além do jogo
comemorativo entre os “Master acima de
50 anos” (Interior e a Metropolitana) e das
disputas de Dominó e Truco.

Além dos jogos, no decorrer do evento,
foram desempenhadas as ações da diretoria Sociombiental, liderada por Márcia de
Araújo Barbosa Nunes, dentro do projeto Ecoeventus, cuja gestora é a diretora
cultural, quim. Maria Aparecida Silva de
Paula, com o plantio de 16 árvores, representando cada Polo da AESabesp, além da
confecção e entrega de sabão com a reutilização do óleo de cozinha do evento e
da arrecadação de donativos (alimentos e
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agasalhos), destinados a entidades beneficentes da região.
O evento contou com as presenças do
presidente da AESabesp, Olavo Alberto
Prates Sachs; do presidente do Conselho
Deliberativo da AESabesp, Ivan Norberto
Borghi, além do superintendente da Sabesp/Unidade de Negócio Pardo e Grande, Gilson Mendonça; do superintendente
da Sabesp/Unidade de Negócio Sul, Roberval Tavares de Souza; do Superintendente da Sabesp/Unidade Produção de
Água da Metropolitana, Marco Antônio
Lopez Barros, e de conselheiros da gestão
AESabesp 2016-2018.
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Resultados e classificações:

Futebol Society:
Final: Polo AESabesp Sul 4 (2) x (1) 4 Polo AESabesp Norte

Campeão: Polo AESabesp Sul

Vice-Campeão: Polo AESabesp Norte

Terceiro colocado: Polo AESabesp Lins/Sul

Jogo de Futebol Society Master: Metropolitana 4 x 3 Interior

- Artilheiro do Torneio: Marcelo André
(Polo AESabesp Oeste) 11 gols.
- Goleiro menos vazado: Milton Gonçalves
Nascimento (Polo AESabesp Norte) 8 gols.
- Destaque do Torneio: Felipe Noboru Matsuda Kondo (Polo AESabesp Caraguatatuba).
Dominó: 1º - Almir e Bruno (Polo AESabesp Costa Carvalho) / 2º - Flávio e Ramires (Polo AESabesp Leste)
Truco: 1º- Reiner Fernandes e Luiz Alex
(Polo AESabesp Oeste) / 2º Hernandes

e Aires (Polos AESabesp Franca e Costa
Carvalho)
Comissão organizadora:
Diretoria de Polos: Antônio Carlos Gianotti;
Diretoria de Esportes: Fernandes Hayashi
da Silva;
Diretoria de Comunicação e Marketing:
Paulo Ivan Morelli (PIM);
Diretoria Administrativa: Nizar Qbar, representado pela organização de sua equipe

formada por Maria Flávia Baroni, Rodrigo
Oliveira e Estéfano Memmo;
Polo AESabesp Itatiba: Carlos Alberto Miranda Silva;
Presidente da AESabesp: Olavo Alberto
Prates Sachs;
Presidente do Conselho Deliberativo da
AESabesp: Ivan Norberto Borghi.
A AESabesp agradece a todos aqueles que
colaboraram com a realização desse importante evento.
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27º ENCONTRO
TÉCNICO/
FENASAN 2016

Encontro Técnico/Fenasan:
Ações confirmadas para o maior evento do setor na AL
A realização do 27º Encontro Técnico/Fenasan 2016 já
está estruturada para se consolidar como o maior evento técnico-mercadológico da América Latina, para um
bom planejamento dos visitantes e congressistas.
A Feira será aberta à visitação gratuita, somente para
maiores de 16 anos, e deve receber mais de 20.000 visitantes e de 220 expositores, tanto nacionais como internacionais. Quem for à Fenasan, irá se deparar com um
universo de bombas, válvulas, tubulações, equipamentos
de análises de laboratórios, de estrutura de ETAs e ETEs
(Estação de Tratamento de Água e de Esgoto); técnicas
de reúso, de filtração de membranas; softwares de monitoramento e as mais variadas gamas de serviços do setor.
Sob o tema: “Água ou escassez: qual o futuro que queremos?”, o Congresso de 2016 teve um expressivo crescimento com 180 trabalhos inscritos (80% a mais do que
em 2015).
Além das inscrições que estão sendo recebidas de congressistas de todo o País, também foram liberadas 800
inscrições pela Sabesp (100% a mais do que em 2015). E
a AESabesp ainda disponibilizará 10% das inscrições, mediante o número de associados de cada um dos seus Polos.
O prêmio “Jovem Profissional”, lançado em 2014 dentro das atividades do Encontro Técnico, também a
cada ano tem ficado mais concorrido. Para 2016, foram
inscritos 80 trabalhos (em 2015, foram 32). A diretora
Aparecida ressalta o quanto a AESabesp fica satisfeita
com este interesse, que mostra o grau de comprometimento e seriedade com o futuro do setor. “Foram selecionados cinco trabalhos para a fase final do prêmio, na
qual os autores apresentarão seus trabalhos em 15 minutos para professores e profissionais da área os avaliarem. Essa etapa acontecerá na sala Vila Maria, em 18 de
agosto, das 9h00 às 10h40. Todos os congressistas estão
convidados a prestigiarem os finalistas que serão informados do resultado no mesmo dia, durante a cerimônia de encerramento às 17h00. O vencedor receberá um
Troféu da AESabesp e terá direito a uma bolsa de estudo no
valor de até R$ 10.000,00; o 2º colocado - um tablet e inscrição
para a edição de 2017 do Encontro Técnico da AESabesp- e
o 3º colocado - inscrição para a edição de 2017 do Encontro

Técnico da AESabesp”.
Para a edição de 2016, já estão confirmadas as seguintes ações:
1º Dia de Congresso: 16.08.2016 (Terça-feira)
- Apresentação de trabalhos técnicos aprovados, nas
salas Vila Maria, Santana 1, Santana 2 e Santana 3, das
09 às 17 horas.
- Palestra magna aberta com o tema do Congresso:
“Água ou escassez: qual o futuro que queremos?”.
- Palestra especial aberta de encerramento com Guilherme Arantes (às 17h30), com apresentação de números musicais.
2º Dia de Congresso: 17.08.2016 (Quarta-feira)
- Apresentação de trabalhos técnicos aprovados, nas
salas Vila Maria, Santana 1, Santana 2 e Santana 3, das
09 às 17 horas.
- Mesa Institucional: “Contratação de manutenção do
sistema de água e esgoto por remuneração vinculada a
desempenho”, às 11 horas, na Sala Vila Maria.
- Mesa Redonda: “Aedes Aegypt: desafios para o saneamento”, às 11 horas, na Sala Santana 1.
- Mesa Redonda: “Lições aprendidas com a crise hídrica”, às 11 horas, na Sala Santana 2.
- Mesa Redonda: “Universalização para áreas de inclusão social”, às 11 horas, na Sala Santana 3.
- Palestra institucional: “Direitos da Natureza”: às 15
horas, na Sala Vila Maria.
- Palestra institucional: “Drenagem e Manejo de Águas
Pluviais Como Componente do Sistema de Saneamento Básico”: às 15 horas, na Sala Santana 1.
- Palestra institucional: “Evolução da Garantia de Resultados para Controle de Qualidade”, às 16 horas, na
Sala Santana 1.
- Palestra institucional: “Fórum da Qualidade de Empreendimento Sabesp”: às 15 horas, na Sala Santana 2.
- Palestra institucional: “Implantação de Empreendimentos e as Realizações de Compensações Ambientais
no âmbito da Diretoria de Sistemas Regionais – R/Sabesp”, às 15 horas, na Sala Santana 3.

Fotos: Estevão Buzato

3º Dia de Congresso: 18.08.2016 (Quinta-feira)
- Mesa Redonda: “Segurança de Barragens e Sistemas
de Gestão de Riscos”, às 11 horas, na Sala Vila Maria.
- Mesa Redonda: “Irrigação na Agricultura com Medidas Tecnológicas para Evitar o Desperdício de Água”, às
11 horas, na Sala Santana 1.
- Mesa Redonda: “Desafios da Regulação do Setor de
Saneamento”, às 11 horas, na Sala Santana 2.
- Palestra Institucional: “Sabesp - Diretoria Tecnologia,
Empreendimentos e Meio Ambiente”, às 14 horas, na
Sala Santana 2.
- Palestra Institucional: “Sabesp - Diretoria Metropolitana”, às 15 horas, na Sala Santana 2.
- Mesa Redonda: “Recursos Financeiros do Sistema de
Recursos Hídricos: a importância do FEHIDRO para
o setor de saneamento”, às 11 horas, na Sala Santana 3.
- Mesa Institucional: “Avanços e Perspectivas do Biogás
em Estações de Tratamento de Esgoto”, às 14 horas, na
Sala Santana 3.
- Cerimônia de Encerramento do 27º Encontro Técnico/Fenasan 2016, com a entrega do Troféu “Prêmio
AESabesp 2016” (Melhor Estande, Atendimento Técnico, Inovação Tecnológica, Destaque Fenasan, Destaque
Encontro Técnico, Jovem Profissional).
Cursos:
Dia 16 de agosto, das 9h00 às 18h00: “Conservação e
Reúso de Água como Instrumentos de Gestão”, com o
prof. dr. Ivanildo Hespanhol (USP).
Dia 17 de agosto, das 09h00 às 18h00: “Viabilidade Econômica de Projetos de Redução de Água e Energia Sem
Sistema de Saneamento - Eficiência Energética para o
Saneamento”, com o mestre em hidrologia, Prof. Heber
Pimentel Gomes (UFPB).
Dia 18 de agosto, das 09h00 às 18h00: “Utilização do
Software ALLIEVI”, com o Prof. Dr. Edmundo Koelle
(POLI - USP).
Em tempo: a AESabesp ainda viabilizará mais
ações para esse evento, a serem confirmadas e informadas aos participantes. Consulte o site oficial:
www.fenasan.com.br.

Lançamento dos grandes eventos de 2017, com a união AESabesp/ABES

Na sexta-feira de 08 de julho, foi realizado o lançamento comercial da Fenasan
2017 (28ª Feira Nacional de
Saneamento e Meio Ambiente), juntamente com o
28º Encontro Técnico AESabesp e o 29º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária da ABES (Associação
Brasileira de Engenharia
Sanitária). A data e o local
já estão marcados: 3, 4 e 5 de
outubro de 2017, no moderno São Paulo Expo (Rodovia
dos Imigrantes Km 1,5).
A ação aconteceu na sede da MCI Brasil, empresa organizadora dessa ação, cujo diretor, Rodrigo
Cordeiro, destacou no cumprimento de boas-vindas a relevância da junção dos maiores eventos da
América Latina do setor de saneamento e meio
ambiente, em edição única e exclusiva, na capital
mais
do País.
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Foram apresentadas as condições comerciais diferenciadas que estavam sendo aos expositores
presentes e a alta funcionalidade que terá o novo
espaço do São Paulo Expo, que possui uma grande
extensão de área para realização de Congresso e
Feira, um complexo arquitetônico multifuncional
com tecnologia de ponta, superestrutura em suas
salas de convenções e de apresentação de trabalhos, além da planta do Pavilhão da Feira e demais
recursos que impactaram os expositores presentes.
As reconhecidas empresas do setor representadas
pelos seus executivos e executivas nesse lançamento foram: A.R.I. Brasil Comércio, Importação e Exportação; Aquamec; Bauminas Química; B&F Dias,
Centerval; Conaut; Controlla Consulting; Digitrol;
Ebara; Enmac Engenharia; FGS; Fibratec Engenharia; Franklin Electric; Gardner Denver; Grundfos;
Grupo Hidrogeron; Hexis Científica; Hidrogeron;
Huesker; Itubombas; KSB Bombas Hidráulicas;
Merck; Microjuntas Indústria e Comércio; MS Instrumentos, Netzsch; Nivetec; Pieralisi; Policontrol;
Prominas; Ricardo Collela; Sabesp; Saint - Gobain
Canalização; Sampla do Brasil; Suez (Degrémont +

Restor); Tanac; Toray; Walchem; Xylem e Yampai.
Pela AESabesp, além do presidente Olavo Alberto Prates Sachs, marcaram presenças o presidente
do Conselho, Ivan Norberto Borghi; o presidente
da Comissão Organizadora do Encontro Técnico/
Fenasan, Walter Antonio Orsatti; os seus diretores
Evandro Nunes Oliveira (financeiro); Maria Aparecida Silva de Paula (cultural); Gilberto Martins (técnico); os seus
conselheiros
Agostinho
Geraldes, Benemar Tarifa,
Iara
Chao
e
Mariza
Prota; o seu
gerente
de
marketing,
Paulo
Oliveira, e seus
assessores de
comunicação Maria Lúcia Andrade e Thiago Nobre.

