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AESabesp comemora 30 anos
com uma superfesta temática

No estilo “Brega chique” a AESabesp comemorou seus 30 anos de fundação, com um show
do astro Sidney Magal, que levou o público ao “delírio”. Pág. 7 e 8

AESabesp e ABES consolidam
parceria para 2017

A forte parceria criada entre AESabesp
e ABES, desde 2015, resultará no
maior evento de saneamento das
Américas, a ser realizado de 02 a 06
de outubro de 2017. Pág. 3

Definida a marca do
Congresso ABES/Fenasan 2017

AESabesp e ABES definem a
marca do Congresso a ser
realizado em 2017 e realizam
o lançamento do site oficial e
mídias sociais. Pág. 3

Passeio cultural e divertido
à Serra da Mantiqueira

A diretoria cultural da AESabesp
realizou um passeio pra lá de
especial às cidades de Campos
do Jordão e Santo Antônio
do Pinhal. Pág. 5

EXPEDIENTE

2

Fundada em
15/09/1986

Órgão informativo da Associação
dos Engenheiros da Sabesp
Diretoria Executiva
Presidente - Olavo Alberto Prates Sachs
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
Diretoria Adjunta
Diretoria Cultural - Maria Aparecida Silva de Paula
Diretoria de Esportes e Lazer - Fernandes Hayashi da Silva
Diretoria de Polos 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, Benemar Movikawa Tarifa,
Choji Ohara, 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.

EDITORIAL
Prezados associados, amigos e parceiros,
Nesta edição do Jornal AESabesp registramos importantes momentos que marcaram este
último bimestre de maneira muito animadora, nos preparando para concluir o ano de
2016, com chave de ouro.
Após o sucesso da edição do 27º Encontro Técnico e Fenasan, já registrado na cobertura
da edição anterior deste Jornal, a AESabesp não tem poupado esforços, mobilizando todos
os recursos possíveis para essa grande realização em 2017. E dessa vez, tanto o trabalho
quanto o sucesso é esperado em dose dupla, uma vez que realizaremos juntamente com a
nossa parceira ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária) o maior evento em
saneamento das Américas, em uma edição única e exclusiva, na cidade de São Paulo, para
marcar a história das duas entidades.
Nesse contexto, já foram compostos os grupos de trabalhos, integrados por especialistas da ABES e da AESabesp, que em
plena atuação já definiram a marca do evento, lançaram o seu site e já estão recebendo os resumos dos trabalhos técnicos
a serem selecionados para o Congresso. Inscrevam-se, pois participar de um evento desse nível valorizará a trajetória de
todo profissional do setor.
Dentro de sua vocação para investir no conhecimento tecnológico, a AESabesp também estruturou grandes Momentos
de Tecnologias nos seus Polos Metropolitanos e Regionais, além de participar de congressos e workshops que marcam
nossa atuação no saneamento e na conscientização ambiental.
E nos âmbitos cultural e social, este período foi marcado por um singular passeio cultural à Serra da Mantiqueira, uma
divertida festa para celebrar a entrada da Primavera e outra memorável festa de aniversário de 30 anos, com um show do
carismático Sidney Magal, que reuniu um público de mais de 500 pessoas.
Esperamos contar com vocês nas celebrações de encerramento de 2016 e ao longo de 2017, externando nossos votos de boas festas!
Uma boa leitura a todos!
Eng. Olavo Alberto Prates Sachs | Presidente da AESabesp
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CANAL ABERTO

AESabesp marcou presença na XVIII FIMAI / ECOMONDO,
Feira Internacional de Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade, realizada entre os dias 4 e 6 de outubro, no Pavilhão
Verde do Expo Center Norte, em São Paulo - SP. Na abertura
do evento, compareceram o presidente da AESabesp, Olavo
Sachs, junto ao presidente da Comissão Organizadora da
Fenasan 2016, Walter Orsatti. Na oportunidade, personalidades do cenário empresarial e de sustentabilidade também
estiveram presentes, como Ricardo Soavinski - secretário
nacional de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, do Ministério do Meio Ambiente; Gilberto Natalini - vereador do
Município de São Paulo; Michele Pala - cônsul Geral da Itália; Eduardo Pollastri - presidente da Italcam – Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura; deputado federal Carlos Gomes - presidente da Frente Parlamentar
em Defesa da Cadeia Produtiva da Reciclagem; Paulo Dallari - diretor adjunto do Departamento de Meio Ambiente da
Fiesp; e Antonio Velloso Carneiro – secretário-adjunto do
Meio Ambiente do Estado de São Paulo.
A proposta maior do evento foi a valorização da inovação em
prol da sustentabilidade, com uma feira multisetorial, para
todos os profissionais do mercado, e, principalmente para os
representantes do setor ambiental e da esfera política, no sentido de encontrar soluções mais adequadas para a proteção
do meio ambiente e o fomento da economia verde. A AESabesp montou um estande nessa Feira, no qual nosso gerente
de Marketing, Paulo Oliveira, recebeu, nos três dias, interessados nos projetos da entidade e a nossa diretora cultural,
Maria Aparecida Silva de Paula, prestou atendimento no 3º
dia sobre o projeto Ecoeventus, do qual é gestora. Na ocasião,
destacou-se o interesse da ONG Bióleo, representada por sua
presidente Maria Cecília, sobre o teor dessa ação.

“Outubro Rosa” é o movimento que remete à cor do laço que simboliza a luta
contra o câncer de mama, com grande
incidência entre as mulheres. Já o “Novembro Azul”, é uma campanha voltada
para a prevenção do câncer de próstata,
comum entre os homens.

Durante todo o decorrer dos meses de
outubro e novembro, a AESabesp apoiou
essas manifestações que estimularam a
população, entidades e empresas a divulgarem a importância da prevenção, sobretudo pelo diagnóstico precoce.

Vários locais públicos como pontes, estátuas, monumentos, prédios, teatros foram
iluminados de rosa e azul, ampliando a participação de toda a sociedade na causa.
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ABES e AESabesp: uma grande parceria para 2017
São eles:

Trabalhada desde 2015, haverá, em
2017, uma grande parceria entre a
ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária) e a AESabesp (Associação dos Engenheiros da Sabesp),
representadas por seus presidentes,
Roberval Tavares de Souza e Olavo
Alberto Prates Sachs. As duas entidades estão unidas para promover, no
ano de 2017, seus dois Congressos e
suas Feiras de Negócios, em uma única realização, que promete ser o maior
evento de saneamento ambiental das
Américas. Com essas boas expectativas, esse evento será realizado no moderno e amplo complexo São Paulo
Expo, no período de 2 a 6 de outubro
de 2017. Já na edição da Fenasan de
2016, muitos expositores da Feira fizeram reservas de 50% do amplo espaço disponível. Espera-se superar a
expectativa de 200 expositores e reunir mais de 4 mil congressistas.

Apoio Financeiro e Administrativo:
no qual a representação da AESabesp
é feita pelos nossos diretores Evandro
Nunes Oliveira (Financeiro) e Nizar
Qbar (Administrativo), além do ex-presidente (2009-2012) e associado
Hiroshi Ietsugu. E como representantes da ABES: Joper Padrão do Espírito
Santo e Luiz Pladevall.
Programação Técnica: no qual a
representação da AESabesp é feita
pela nossa diretora socioambiental,
Márcia Nunes, e nossa conselheira,
Iara Chao. E como representantes
da ABES: Alceu Bittencourt, Carlos
Rosito, Maria Lúcia Coelho, Kátia
Coutinho e Ricardo Ribeiro.

No dia 31 de agosto, as duas entidades promoveram, na sede da ABES,
a primeira reunião preparatória desse evento, quando os presidentes da
ABES e da AESabesp apresentaram
a sua estrutura e estabeleceram seis
grupos técnicos de trabalho, formada
por profissionais de ambas entidades.

Definida a marca do Congresso
ABES/Fenasan 2017

Trabalhos Técnicos: no qual a representação da AESabesp é feita
pela nossa diretora cultural, Maria
Aparecida Silva de Paula, e nossa
conselheira, Mariza Prota. E como
representantes da ABES: Ana Lúcia
Brasil, Miguel Aisse, Kátia Bella,
Marcelo Miki e Rodrigo Bueno.
Feira: no qual a representação da
AESabesp é feita pelo nosso diretor técnico, Gilberto Martins, o
presidente da Comissão Organizadora da Fenasan, Walter Orsatti,

e pelo nosso conselheiro, Eduardo
Morelli. E como representantes da
ABES: Márcio Gonçalves de Oliveira e Walter Costa.
Comunicação: no qual a representação da AESabesp é feita pelo
nosso diretor de Comunicação
e Marketing, Paulo Ivan Morelli
(PIM), pelo gerente de Marketing,
Paulo Oliveira, e pela assessora de
comunicação, Maria Lúcia Andrade. E como representantes da
ABES: Ana Paula Rogers, Dante
Ragazzi Pauli e Marisa Guimarães.
Eventos Sociais: no qual a representação da AESabesp é feita pela
sua diretora social, Viviana Aquino Borges e sua gerente administrativa, Flávia Baroni. E como
representantes da ABES: Samanta
Tavares de Souza, Helio Padula e
Juliana Almeida.
A representação da AESabesp, presente nesta reunião, está muito motivada a interagir com os conceituados profissionais da ABES. Em
consonância com as novas perspectivas do País, o tema do evento será:
“Saneamento Ambiental: desenvolvimento e qualidade de vida na
retomada do crescimento”.

Está no ar o novo site do
Congresso ABES/Fenasan 2017

No entorno da figura “A”, da
Ponte Estaiada, as formas circulares em verde e azul, com incursões pelo marrom e amarelo,
induzem à formação do círculo
terrestre em movimento, com
energia e conexão.

O Congresso ABES/Fenasan 2017
- o maior encontro de Saneamento Ambiental das Américas já tem
uma marca definida.
O símbolo traz em destaque a
Ponte Estaiada - Octavio Frias de
Oliveira, o mais moderno cartão
postal de São Paulo - SP, cidade
sede do Congresso ABES / Fenasan
2017, e ainda evidencia a letra “A”,
que inicia “ABES”, “AESABESP” e o
maior elemento do setor: a “Água”.
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Essas cores também remetem
aos elementos de base do saneamento ambiental, que serão destacados no evento: Água, Esgoto, Drenagem, Resíduos Sólidos
e Meio Ambiente.
Sob a coordenação do Grupo
de Comunicação do evento,
sob a liderança do eng. Paulo
Ivan Morelli (PIM), a criação
da marca foi da agência “Neopix DMI”, responsável por todo
atendimento de “design, mobile
e internet”, além da operação do
site do evento.

Já está disponível o novo site do
Congresso ABES/Fenasan 2017,
na qual, a ABES e a AESabesp
noticiarão periodicamente informativos de todas as fases de
construção e organização do
grande evento, que será uma das
etapas preparatórias para o Fórum Mundial da Água, a ser realizado em Brasília em 2018.
Todas as notícias também serão
replicadas nos sites e redes sociais de cada associação. Então,
não deixe de acompanhar as no-

vidades e se você não conseguiu
acompanhar ao vivo, confira a gravação do primeiro webinar sobre o
evento pelo link:
https://goo.gl/L7ZpAb.

Site: www.abesfenasan2017.com.br;
Facebook: ABES - FENASAN 2017
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AESabesp participou do XIX Cabas - Fenágua 2016
ABRH, Vladimir Caramori Borges; e da ABAS, Cláudio Pereira
de Oliveira, mediado pelo diretor
da MCI, Rodrigo Cordeiro.

Entre os dias 20 a 23 de setembro,
foi realizado o XIX Congresso
Brasileiro de Águas Subterrâneas,
XX Encontro de Perfuradores de
Poços e Fenágua 2016, no espaço
Expo D. Pedro, em Campinas, interior de São Paulo. A AESabesp
marcou presença no evento e o
seu presidente, Olavo Alberto

Prates Sachs, participou do Painel “Os eventos ligados ao setor
produzem ações ou apenas conhecimento? Os resultados são
suficientes? Quais os desafios das
entidades que lidam com o assunto?”, que ainda foi composto pelos
presidentes da ABES Nacional,
Roberval Tavares de Souza; da

Prospecção Congresso ABES/Fenasan
2017 em Brasília-DF

No dia 20 de outubro, representantes
da ABES e da AESabesp estiveram
em visita a órgãos federais em Brasília,
com a finalidade de apresentar a estrutura do “Congresso ABES/Fenasan
2017 - o maior encontro de Saneamento Ambiental das Américas”, solicitar sugestões de temas para painéis
e mesas redondas, além de prospectar
patrocínio para essa grande realização.

Na foto acima, nosso presidente
Olavo Alberto Prates Sachs, junto
ao diretor de Saneamento e Infraestrutura da CEF, Rogério de Paula Tavares, que foi palestrante em
edições anteriores do Congresso
Técnico AESabesp/Fenasan.

Importantes contatos foram feitos com
a ANA (Agencia Nacional de Águas),
FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) e CEF (Caixa Econômica Federal).
A AESabesp foi representada pelo
seu próprio presidente, Olavo Alberto Prates Sachs, que atestou ter sido
recebido com bastante receptividade. Da mesma forma, a ABES foi representada pelo seu secretário geral,
Sergio Antonio Gonçalves. Também
marcaram presenças nessas visitas,
os representantes da MCI- empresa
organizadora do evento de 2017: Rodrigo Cordeiro e Bruno Boliva.
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O diretor presidente da ANA,
Vicente Andreu Guillo, que
também já esteve presente na
abertura de Congressos da AESabesp e Fenasan, recebendo o
presidente da AESabesp, Olavo
Alberto Prates Sachs, e o secretário geral da ABES, Sergio Antonio Gonçalves.

Na oportunidade, Olavo Sachs,
ainda prospectou, entre os participantes da realização, o 29º Congresso Brasileiro de Engenharia
Sanitária e Ambiental e 28º Feira
Nacional de Saneamento e Meio
Ambiente, que ocorrerá em São

Paulo, no período de 2 a 6 de outubro de 2017, uma realização da
parceria entre ABES e AESabesp, a
qual desde já é considerada como
“o maior evento em saneamento
das Américas”.
Realizado pela ABAS – Associação
Brasileira de Águas Subterrâneas,
o XIX Cabas trouxe discussões
técnicas, científicas e legais com
grandes especialistas brasileiros
e estrangeiros sobre a utilização,
extração e o uso da água subterrânea. A exposição gratuita, sob
o tema “De onde vem à água que
você bebe” tratou essa questão de
forma lúdica com estações interativas, painéis fotográficos e holográficos e outros recursos direcionados ao grande público.

Visita Técnica à Fábrica da XCMG

A Diretoria Técnica AESabesp, sob a
condução do eng. Gilberto Martins,
realizou uma visita Técnica à Fabrica
da empresa XCMG em Pouso Alegre
– MG, nos dias 15 e 16 de setembro.
A empresa ocupa uma área de 1 milhão de m², dos quais 150 mil são
de construção de galpões. São quatro galpões principais de produção
e mais de 10 instalações auxiliares,
para a preparação de peças, solda,
usinagem, montagem de máquina inteira e pintura. A capacidade
anual de produção chega a 7.000
máquinas e atualmente são produzidas cinco famílias de produtos:
caminhão guindaste, carregadeira,
escavadeira, motoniveladora e rolo
compactador, todos com a possibilidade de aquisição através de FINAME (Financiamento de máquinas e
equipamentos pelo BNDES).

Durante a visita, todos os visitantes
tiveram que se paramentar com calças compridas e calçados baixos com
solados emborrachados e fechados,
capacetes e demais itens de EPI (Equipamento de Proteção Individual).
Muito bem recepcionada na empresa e na cidade mineira onde ficou
hospedada, a equipe da AESabesp
foi composta pelo diretor Gilberto
Martins, os conselheiros deliberativos Eduardo Bronzatti Morelli e
Luis Américo Magri; o conselheiro fiscal, Aurelindo Rosa dos Santos;
a coordenadora do Polo AESabesp
Oeste, Claudia Caroline Buffa e os demais associados que se inscreveram
para essa visita: Alice Juliana Silveira
Alvial, Glauber Sávio Xavier Montenegro, Joel de Souza Vitalino, Luciana
Honorato, Sérgio Eduardo Nadur e
Wagner Angelo Carvente.
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Associados em Passeio Cultural
pela Serra da Mantiqueira

AESabesp presente no
Workshop Brasil Alemanha

No sábado de 15 de outubro, um grupo
de associados da AESabesp participaram de um passeio cultural a um dos lugares mais bonitos da região da Serra da
Mantiqueira, promovido pela Diretoria
Cultural, conduzida por Maria Aparecida Silva de Paula, com a cooperação da
conselheira Iara Chao.

O ponto de partida foi de manhã bem
cedo na sede da entidade, em São Paulo,
de onde foram levados de ônibus para
Campos do Jordão, para uma breve visitação e almoço.
Na sequência, o grupo se dirigiu à Estação de Emílio Ribas (Campos do Jordão) para um passeio de trem à Estação
Eugênio Lefévre (Santo Antônio do Pinhal), em meio à Serra com visibilidade

aos cenários mais altos e bonitos do Vale
do Paraíba, com chegada ao mirante de
Nossa Senhora Auxiliadora.

Desse ponto, o ônibus da AESabesp
levou os participantes para um “tour”
na bucólica cidade de Santo Antônio
do Pinhal, de arquitetura parecida
com a de Campos de Jordão, porém
com um comércio muito mais em
conta, principalmente de iguarias gastronômicas da região: queijos, chocolates, licores, doces e compotas de
sabores incomparáveis.
Na volta direto para São Paulo, os contemplados (as inscrições foram feitas
mediante sorteio) foram unânimes
em elogiar o passeio, que uniu beleza
e cultura, de um modo diferenciado e
muito proveitoso.

No dia 20 de setembro, foi realizado o
Workshop Internacional Brasil Alemanha “Tecnologia para o uso eficiente
no Brasil dos Recursos Hídricos” no
Auditório da Cetesb. O evento, promovido pela ASEC Cetesb (Associação
dos Engenheiros e Especialistas da Cetesb e do Meio Ambiente), em parceria
com a ABES-SP (Associação Brasileira
de Engenharia Sanitária e Ambiental),
a AESabesp (Associação dos Engenheiros da Sabesp) e empresas alemãs,
reuniu importantes especialistas alemães e brasileiros.

A diretora cultural da AESabesp, Maria
Aparecida Silva de Paula, representou
a entidade na cerimônia de abertura
e em seu pronunciamento, abordou
a importância dos acordos de cooperação entre os dois
países, a bagagem técnica que foi mostrada à
delegação da AESabesp,
na IFAT (Feira alemã de
tecnologias ambientais)
em 2015 e o interesse
da entidade em prospectar o intercâmbio de
ações e conhecimentos
em busca do desenvol-

vimento dos recursoshídricos, com
sustentabilidade, citando a junção
da AESabesp e ABES, para a Feira e
Congresso de 2017.
A mesa de abertura dos trabalhos
ainda foi composta por Uwe Heye Deutsche General Consulat São Paulo; Ilka Von Borries - representante
da BVMW (Confederação Alemã
para empresas de pequeno e médio
porte - representação Brasil); Jorge
Rocco - gerente de Meio Ambiente
- FIESP/CIESP; e Antônio Carlos da
Costa Lino - diretor da ABES -SP.
Na ocasião, o anfitrião
do evento e presidente da ASEC Cetesb,
Uladyr Nayme, saudou a todos os participantes, ressaltando a
importância do tema,
que evidência o grande desafio de como
conciliar os recursos
hídricos e seus múltiplos usos as
atividades produtivas com as ações
de tecnologia a serviço do meio ambiente, para um desenvolvimento
sustentável e consciente.

SETEMBRO E OUTUBRO 2016
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Polos realizam prestigiados
Momentos de Tecnologia

Jantar em homenagem
à Primavera

Para celebrar a chegada da nova e colorida estação, iniciada oficialmente
em 23 de setembro, a AESabesp, por
meio de sua diretoria social, conduzida pela eng. Viviana Aquino Borges,
promoveu a “Festa da Primavera”.
O evento foi realizado no dia 27 de setembro, a partir das 19 horas, no Restaurante Dó, Ré, Mi, onde está a sede

central da AESabesp, com a presença
de vários associados.
Na ocasião foi servido um jantar
preparado pelo Buffet “Do, Ré, Mi”,
acompanhado por vinho, cerveja,
refrigerantes e água, finalizado com
uma saborosa sobremesa. Os presentes ainda ganharam vasos personalizados, com muda de flores.

A programação “Momentos de Tecnologia” da AESabesp - ação conjunta da
diretoria de Polos, liderada por Antônio
Carlos Gianotti, e diretoria de Comunicação e Marketing, liderada por Paulo
Ivan Morelli (PIM) - vem recebendo avaliações bem positivas da atuação das empresas que a utilizam para demonstrar
seus produtos, conceitos, equipamentos
e serviços ao corpo técnico da Sabesp.
Na foto acima, registramos, no Polo
AESabesp Vale do Ribeira, sob a condução de Jiro Hiroi, o público do MT:
“ SANITRIT – nova solução de bombeamento de esgoto residencial em situação de soleira negativa”.
Destacamos ainda, nessa outra foto, o
MT, realizado no dia 20 de setembro,
no Polo AESabesp Ponte Pequena, sob
a organização de Samuel Francisco de
Souza e Daniela Silva. Na oportunidade, a empresa Cortec Presserv do Brasil
realizou a apresentação “Inibidores Voláteis de Corrosão Cortec VpCI destinados a recuperação, proteção e preservação de peças e equipamentos Eletro

Eletrônicos e Metal Mecânicos para o
segmento de Saneamento”.
No mês de outubro ainda foram destacados os seguintes Momentos de Tecnologia:
Dia 06.10: Bentley - Soluções para Simulação Hidraúlica Operacional de
Redes de Produção e Abastecimento de
Água e de Coleta de Esgotos - Polo AESabesp Itatiba.
Dia 17.10: INGE - Purificação e reúso
de águas por ultrafiltração pressurizada Polos AESabesp Ponte Pequena e Norte
- com a mesma programação em 18.10,
no polo oeste; em 19.10, no polo sul; em
20.10, no polo leste; em 21.10, no polo
Franca; em 25.10, no polo Caraguatatuba.
Dia 21.10: Tinôco Anticorrosão - Polo
AESabesp Baixada Santista.
Mais de 7.000 profissionais qualificados já participaram dos “Momentos de
Tecnologia AESabesp”. Quem se interessar em trazer uma apresentação de
seus equipamentos, produtos e serviços
aos associados da AESabesp, entre em
contato com a diretoria de marketing:
diretoriademarketing@aesabesp.org.br .

Agende-se
NOVEMBRO:
Dias 16 a 18 - Início da Jornada de
Minicursos em Saneamento e Meio
Ambiente – Local: sede de várias entidade dos setores de saneamento e
meio-ambiente, inclusive a AESabesp.
Dia 25 –Momentos de Tecnologia:
ALPHENZ - Tecnologias Compactas e Modulares para Tratamento de
Água e Esgotos – Polo AESabesp Sul.
Dias 25 a 26 – Curso de Modelagem
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Hidráulica com EPANET e Softwares Livres GIS
Dia 26 – XXIX Festival Esportivo –
Torneio de Futebol Society – Mirante de Santana – São Paulo – SP.
DEZEMBRO:
Dia 1 – Cerimônia de Entrega do
Troféu Armando Fonzari Pêra–
Polo AESabesp Franca.

Dias 1 e 2 – 4º Seminário Anual do
Projeto Temático FAPESP Processo
N° 2012/50522-0: Avanços na Detecção, Remoção e Inativação de
Cistos de Giardia spp. e Oocistos de
Cryptosporidium spp. em Amostras Ambientais – São Carlos – SP.
Dia 6 – Homenagem aos Profissionais do Ano – AESabesp – Auditório
do CRQ – São Paulo-SP.

Dia 13 – Festa de Confraternização de
Final de Ano – AESabesp – a confirmar.
Dia 15 - Encerramento de inscrição
de resumo de Trabalhos Técnicos
para o Congresso ABES/ Fenasan 2017, pelo site: www.abesfenasan2017.com.br
Dia 31 - 92ª Corrida Internacional de
São Silvestre – AESabesp apoia o evento,
com sorteio de inscrições – São Paulo – SP.

O grande sucesso da
festa de 30 anos da AESabesp

A AESabesp completou 30 anos em 2016 e comemorou, em grande estilo, no primeiro sábado de outubro, 01.10, com uma superfesta na temática
“Brega Chique”, no Círculo Militar de São Paulo, conduzida pela sua diretoria social, liderada
pela eng. Viviana
Aquino
Borges,
com a assistência
da gerente, Flávia
Baroni.
O evento foi iniciado com uma
recepção diferenciada, com fotos
personalizadas de todos os participantes, entregues durante a festa em um
porta-retrato emborrachado e imantado. Na entrada também foi servido
um coquetel, enquanto se esperava a grande atração da noite: um show do
eterno ídolo Sidney Magal.
É até desnecessário dizer que a galera foi ao delírio, do começo ao fim do
show, no qual Sidney Magal, com a sua voz potente e performances de tirar
o fôlego, cantou seus grandes sucessos, como “Sandra Rosa Madalena”, “O
Meu Sangue Ferve Por Você”, “Me Chama Que Eu Vou”, entre outras canções que marcaram uma geração e até hoje são hits, tanto que seu público é
constituído por fãs de todas as idades.
O músico ainda interagiu com a platéia, jogou rosas e
depois da apresentação, no camarim,
afirmou à diretoria
da AESabesp que
“sentiu uma energia vibrante e fabulosa nesse show,
que o revigorou,
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Fotos: Estevão Buzato

mesmo depois de
uma tarde inteira
de ensaios na Dança dos Famosos”,
quadro em que participa no Programa
do Faustão. Nas
fotos abaixo, Magal
está com o presidente Olavo Sachs
e com as diretoras
Márcia Nunes, Viviana Borges e Maria Aparecida Silva de Paula.
Após o show, a animação da festa teve continuidade com a competente Banda “Faixa Nobre”, com todo o tipo de música e performances de palco, que
também ganhou muitos elogios e lotou a pista de dança pela noite toda.
Na hora dos parabéns para os 30 Anos de AESabesp, o presidente Olavo
e a diretora Viviana
agradeceram
a presença de todos e chamaram
os membros da
gestão 2016-2018
para o palco, além
dos
presidentes
da AESabesp de
gestões anteriores,
especialmente convidados para esta
comemoração de 30 anos, entre os quais marcaram presenças: Cid Barbosa,
Eliana Kitahara, Hiroshi Ietsugu, Ivan Borghi, Nercy Donini, Plínio Montoro, Reynaldo Young Ribeiro e Walter Antônio Orsatti.
Além dos anfitriões da festa, o presidente Olavo Sachs, e a diretora social, Viviana Borges, o evento contou com todo o apoio e presença dos
SETEMBRO E OUTUBRO 2016
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demais diretores
da gestão 20162018: Nizar Qbar
(administrativo),
Márcia
Nunes
(socioambiental),
Maria Aparecida Silva de Paula
(cultural); do coordenador editorial, Luciomar
Santos Werneck;
do presidente do
Conselho, Ivan
Borghi, e dos
conselheiros Benemar Movikawa
Tarifa, Helieder Rosa Zanelli, Iara Regina Soares Chao, Luiz Américo Magri,
Mariza Guimarães Prota, Nélson César Menetti e Sônia Regina Rodrigues.
Entre as personalidades presentes, foram destacadas as presenças da secretária adjunta
da Secretaria
Estadual de
Saneamento e
Recursos Hídricos, Mônica Porto e
seu marido e
professor da
USP, Ruben

Porto; do
presidente
da ABES
nacional,
Roberval
Tavares de
Souza, do
presidente
da ABES-SP, Alceu Guérios Bittencourt; do presidente da ASEC Cetesb, Uladyr Nayme; do presidente da APECS, Luiz Pladevall; do presidente da Associação
Sabesp, Pérsio Faulim de Menezes, do presidente da AAPS, Maximiano Bizatto; do presidente do Sintaema, Renê dos Santos e da presidente da APU,
Francisca Adalgisa da Silva.
Aos
presentes
foram servidos
coquetel e jantar
além da participação em grandes
sorteios. Conheça
os contemplados:
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Sorteios:
1. Uma Adega Climatizada para 12
Garrafas – Patrocinada pelas Clínicas Odontológicas
Nippo
Mineira,
representada pelo
seu diretor Hiroshi
Kanashiro. A contemplada foi a as-

sociada, Alzira Garcia.
2. Dois Kits com
01 Cafeteria Nespresso + 01 Kit
Churrasco – Patrocinados pela
Darqs & Torrano
Seguros, representado pelo seu
diretor Alexandre
de Castro. Os associados contemplados foram Marcia N. Bonfim e Sylvio R. Leite.
3. Um Fim de Semana Para Casal
no Eldorado Atibaia Hotel Com
Pensão Completa
– Patrocinado pela
Bality Viagens &
Turismo, representada pelo seu
diretor, Sávio Balestrero. O associado contemplado foi José Carlos Ribeiro.
4. Duas Smart
TVs 40 Polegadas – Patrocinadas
pela Empresa “Estevão Buzato Foto
E Filme”, que fez
todas as imagens
dessa festa, bem
como do Congresso AESabesp e Fenasan 2016, representada pelo seu diretor, Estevão Buzato.
Os associados contemplados foram Claudio J. S. Azevedo e Nercy Donini
Bonato.
5. Uma viagem
para Gramado,
patrocinada pela
AESabesp, representada pela gestão 2016-2018. O
associado contemplado foi James
Shiromoto.
Obs: veja o album das fotos dessa grande festa no Facebook da AESabesp

