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Conselho Estadual de
Recursos Hídricos
elege representante da 
ABES/SP 
Veja informações na página 7. 

5º Senatrans é 
realizado em São Paulo   

Conheça mais sobre este 

importante seminário na página 6.

IX Audiência de Inovação  
Saiba mais sobre a audiência que 

teve como tema “Tubulações para 

Sistemas de Esgoto Sanitário”

 na página 3.

Sabesp realiza 
5ª Audiência de 
Sustentabilidade  
Confira na página 8.

ABES/SP promove discussão sobre 
política de mudanças climáticas  

Acompanhe os detalhes do evento na página 6.
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Eventos

Investir em saneamento básico 
é investir em saúde pública

Insalubridade, fuga de inves-
timentos e uma população do-
ente. Este é o cenário do Brasil, 
um país que não aprendeu a 
valorizar ações que garantam a 
dignidade da sua população, o 
direito à vida, à saúde e ao bem 
estar. Um país que carece de in-
vestimentos em um dos setores 
mais importantes para o desen-
volvimento econômico e social: o 
saneamento básico.  

Dados da ONU (out/03) e do 
IBGE (mar/04) indicam que 60 
milhões de brasileiros não têm sa-
neamento básico; 10 milhões não 
contam com coleta de esgotos; 16 
milhões não possuem coleta de 
lixo;  3,4 milhões de residências 
não têm água encanada, o que 
atinge 15 milhões de brasileiros; 
e, pasmem,  75% dos esgotos 
coletados nas cidades brasileiras 
não têm tratamento, colocando 
grande parte da população em si-
tuação de vulnerabilidade social, 
à margem do desenvolvimento.

Outro levantamento, reali-
zado pelo Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento, 
do Ministério das Cidades, apon-
ta que em 2006 o índice médio 
de atendimento urbano de água 
foi de 93%. Em relação à coleta 
de esgotos, o índice foi de 48,3% 
e de 32,2% para tratamento de 
esgotos. É válido ressaltar que o 
estudo não apresenta os núme-
ros reais do país, já que parte 
das regiões e municípios, não 
responderam a pesquisa. 

Os estados que apresentaram 
os melhores números em abaste-
cimento de água foram São Pau-
lo, Mato Grosso do Sul e Distrito 
Federal. O Pará aparece com o 

nível mais baixo. Em termos de 
coleta de esgotos, São Paulo e o 
Distrito Federal novamente ala-
vancam a média nacional, com 
índices na ordem de 70%, po-
rém, estados como Rondônia, 
Pará, Amapá, Tocantins e Piauí 
apresentam precários 10%. 

Os números do setor de sane-
amento são preocupantes. Ape-
sar de previsões de investimento 
do governo federal na ordem de 
R$ 4,4 bilhões no setor, por in-
termédio do PAC (Programa de 
Aceleração de Crescimento), esse 
número é aquém da necessidade. 
A região Sudeste foi responsável 
em 2006, por 52,9% dos investi-
mentos no setor.

Investir em saneamento é in-
vestir em saúde. O caos que a 
saúde pública atravessa hoje se-
ria fortemente diminuído se as 
autoridades públicas compreen-
dessem o valor do saneamento 
para a promoção da saúde públi-
ca. A cada R$ 1,00 investido em 
saneamento são poupados R$ 
4,00 em gastos com a saúde. Isto 
porque, segundo a Organização 
Mundial de Saúde, cerca de 85% 
das doenças conhecidas são de 
veiculação hídrica, ou seja, es-
tão relacionadas à qualidade da 
água e do meio ambiente.

Um alerta às autoridades: as 
doenças intestinais, como a diar-
réia e as verminoses são a prin-
cipal causa de internações no 
Brasil. Em regiões onde não há 
coleta e tratamento de esgotos, 
a incidência anual deste tipo de 
doença atinge cerca de 1 bilhão 
de pessoas e mais 1,5 bilhão são 
infectadas por helmintíases. 

Doenças como a malária, fe-
bre tifóide e paratifóide, hepatite 
infecciosa e cólera, que deveriam 
estar erradicadas, ainda levam um 
grande número de doentes aos 

hospitais públicos. Esse índice é 
maior na população carente, que 
não possui recursos e estão à parte 
da educação e da infra-estrutura, 
agravando ainda mais o quadro. 

Além disso, amargamos o ver-
gonhoso 85º lugar no ranking 
de mortalidade infantil mundial, 
com 27,62 mortes para 1000 
nascimentos. Os dados são do 
The World Factbook para o ano 
de 2007. Este número é muito 
superior ao de países da Euro-
pa, Japão e Estados Unidos. Na 
Suécia, este número é de 2,76 
mortes para 1000 nascimentos; 
no Japão, 2,80; e nos Estados 
Unidos, 6,37. Outros países da 
América do Sul também apre-
sentam taxas menores, como é o 
caso da Venezuela, da Argentina, 
do Uruguai e do Chile.

 Há diversos estudos que apon-
tam curvas de evolução do sanea-
mento e a queda da taxa de mor-
talidade infantil, demonstrando 
que o saneamento é responsável 
pela redução da mortalidade e 
pela promoção da saúde.

É preciso que autoridades pú-
blicas, sociedade civil, estudiosos 
e profissionais empenhem esforços 
para mudar essa triste realidade. 
Transformar o Dia Mundial da Saú-
de uma data de celebração da vida 
e das condições dignas para todo 
brasileiro. A ABES – Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental, seção São Paulo, tem 
trabalhado para levar essas discus-
sões à opinião pública e cobrar as 
ações aos governantes.

Boa leitura!

Sérgio Pinto Parreira
Presidente da ABES/SP

“Não existe um material perfei-
to, mas sim um tubo perfeito para 
cada implantação específica”. Foi 
a partir dessa concepção que a 
Sabesp, com o apoio da ABES 
- Associação Brasileira de Enge-
nharia Sanitária, seção São Paulo 
e da AESabesp – Associação dos 
Engenheiros da Sabesp, realizou 
a IX Audiência de Inovação, com 
o tema “Tubulações para Siste-
mas de Esgoto Sanitário”.  

 Na ocasião, que ocorreu no dia 
28 de março, na sede da Sabesp, 
diversos projetos foram apresen-
tados com o objetivo de propiciar 
o conhecimento de inovações 
quanto a tubulações para esgoto 
sanitário. 

 Luis Fernando Beraldo Gui-
marães, chefe de gabinete e um 
dos membros diretores da ABES/
SP, realizou a abertura do even-

to. “Para se construir um sistema 
confiável e durável, a escolha do 
tipo de tubo é importante. Do con-
trário, serão necessários reparos 
e manutenção freqüente”, proferiu 
durante seu discurso.

 A audiência contemplou cinco 
palestras sobre tubos de concreto, 
cerâmicos, polietileno, PVC e ferro 
fundido. O primeiro palestrante foi 
o professor Dr. Antônio Domingues 
de Figueiredo, da ABTC - Associa-
ção Brasileira dos Fabricantes de 
Tubos de Concreto, que detalhou 
o uso da fibra de aço em tubula-
ções, conceitos e diferenças bási-
cas entre o reforço feito com tela e 
fibra de aço. 

 O engenheiro Antônio Livio 
Abraços Jorge, palestrante da 
Acertubos – Associação Latino 
Americana dos Fabricantes de 
Tubos Cerâmicos, apresentou 

aplicações de tubos cerâmicos na 
coleta e transporte do esgoto sani-
tário, seguido da terceira palestra 
sobre tubos corrugados de dupla 
parede em PEAD (polietileno de 
alta densidade), proferida pelo 
tecnólogo Eduardo Bertella, da 
ABPE – Associação Brasileira de 
Tubos Poliolefínicos e Sistemas.

 A penúltima apresentação 
contou com o palestrante Natal 
Garrafoli, da Associação Brasilei-
ra dos Fabricantes de Materiais e 
Equipamentos para Saneamento, 
Edificações, Energia e Irrigação 
- ASFAMAS -  Setorial PVC, so-
bre características e vantagens 
dos tubos de PVC. E, por fim, o 
engenheiro Fernando Puell Neto, 
da ASFAMAS, apresentou novas 
aplicações e alternativas sobre tu-
bos de ferro fundido para esgoto.

Audiência de Inovação tem
 sua 9ª edição

ABES/SP apóia 
encontros com especialistas

Aproveitando que este é o 
Ano Internacional do Sanea-
mento, instituído pela Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), e comprometida com 
a atualização profissional na 
área, a ABES/SP apóia a sé-
rie de encontros técnicos que 
o Instituto de Engenharia (IE) 
promove com especialistas a 
partir de maio. O primeiro de-
les, marcado para 19 de maio, 
discutirá “Qualidade da Água 
no Estado de São Paulo”.

Em seguida, estão progra-
mados “Água para Abasteci-
mento Público na Região Metro-
politana de São Paulo” (2/06), 
“Gestão de Resíduos Sólidos 
Urbanos” (11/08) e “Tratamento 
de Esgoto Sanitário” (20/08). 

Além da ABES, apóiam ain-
da a série de eventos a Asso-
ciação Paulista de Empresas 
de Consultoria em Saneamen-
to (Apecs), Sindicato das Em-
presas de Saneamento (Sinde-
san), Sindicato da Arquitetura 

e Engenharia (Sinaenco) e a 
Associação dos Engenheiros.

Os encontros acontecem na 
sede do IE, localizado na Av. 
Dr. Dante Pazzanese, 120, Vila 
Mariana, São Paulo. Apenas o 
último deles será realizado, ex-
cepcionalmente, durante a Feira 
Nacional de Materiais e Equipa-
mentos para Saneamento (Fe-
nasan), no Expo Center Norte, 
também na capital paulista. 

Mais informações no telefo-
ne (11) 3466-9200.Artigo publicado no jornal 

O Estado de S. Paulo, no dia 7 de abril.
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Iniciativa

Tânia Mara Tavares Gasi, fun-
cionária da Cetesb (Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Am-
biental) e diretora da ABES – As-
sociação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental, seção São 
Paulo, é engenheira química for-
mada pela Universidade Federal 
do Paraná e pós-graduada em 
Saúde Pública pela Universidade 
de São Paulo. Atualmente, presi-
de a diretoria executiva da ASEC 
– Associação dos Engenheiros da 
Cetesb, e atua como secretária 
executiva da Câmara Ambiental 
do Setor de Saneamento, também 
da Cetesb, além de ser a coor-
denadora do Grupo de Trabalho 
sobre Legislação Ambiental da 
ABES/SP.

As Câmaras Ambientais atu-
am desde 1995 em São Paulo e 
são órgãos colegiados, de cará-
ter consultivo, que assessoram a 
Secretaria de Estado do Meio Am-
biente (SMA) e a Cetesb, possibili-
tando a interação entre o governo 
e a sociedade no tocante à gestão 
ambiental. Elas são canais funda-
mentais para o desenvolvimento 
sustentável do Estado.

Atualmente, 12 câmaras estão 
em funcionamento: indústria da 
construção; indústria de couros, 
peles, assemelhados e calçados; 
indústria de produtos de minerais 
não metálicos; indústria têxtil; co-
mércio de derivados de petróleo; 
setor da indústria cítrica; setor de 
mineração; setor de processa-
mento de chumbo; setor de resí-
duos; setor de saneamento; setor 
metalúrgico, mecânico e siderúrgi-
co; e, setor sucroalcooleiro.

Tânia Mara Tavares Gasi expli-
ca em entrevista ao Informe ABES/
SP a atuação da Câmara Ambien-
tal do Setor de Saneamento.

Qual o objetivo da criação da 
Câmara Ambiental do Setor de 
Saneamento?

Com a criação desta Câmara 
pretendemos ampliar o diálogo do 
órgão ambiental de São Paulo com 
as instituições representativas do 
setor, para aprofundar questões 
de interesse mútuo e desenvolver 
propostas conjuntas.

Quando ela foi criada?
A proposta de criação foi apre-

sentada pela Cetesb no dia 13 de 
novembro de 2007 e foi pronta-
mente aceita pelas diversas ins-
tituições representativas do setor. 
A Câmara foi instalada no dia 28 
de novembro de 2007, durante o I 
Seminário das Câmaras Ambien-
tais da Atividade Produtiva, na 
sede da Cetesb.

Quais os temas que serão 
discutidos por esta Câmara?

As propostas para início da atu-
ação dos trabalhos da Câmara são 
a gestão de lodos dos ETE’s - Es-
tações de Tratamento de Esgoto e 
ETA’s – Estações de Tratamento 
de Água; recebimento de lodos e 
efluentes por caminhão e/ou por 
lançamento em rede; regulamen-
tação dos UGL (CONAMA 375); 
aplicação da legislação em vigor 
(com prioridade para a CONAMA 
357/2005); inovação tecnológica; 
operação e manutenção de siste-
mas de esgotos sanitários; plane-
jamento, priorização e implanta-
ção de sistemas de esgotamento 
sanitário; aplicação de efluentes 
no solo/reuso; proteção das águas 
subterrâneas; discussão de pro-
cedimentos para licenciamento 
dos sistemas de saneamento; re-
gulamentação da lei estadual de 
resíduos sólidos e procedimentos 
relacionados ao tema saneamen-
to; interfaces com a política nacio-
nal de resíduos sólidos; regula-
mentação da política nacional do 
saneamento; e, desenvolvimento 
de estratégias de divulgação dos 
trabalhos e produtos da Câmara.

Qual é a composição da Câ-
mara?

A Câmara Ambiental do Setor 
de Saneamento é presidida pelo 
Lineu Andrade de Almeida, vice-
presidente da ABES/SP, e possui 
como membros efetivos os repre-
sentantes das seguintes entida-
des: ABAS – Associação Brasileira 
de Águas Subterrâneas, ABCON 
– Associação Brasileira das Con-
cessionárias Privadas de Serviços 
Públicos de Água e Esgoto, AES-

Câmaras ambientais da Cetesb abrem 
espaço para discussão no setor

BE – Associação das Empresas 
de Saneamento Básico Estadu-
ais, APECS – Associação Paulista 
das Empresas de Consultoria em 
Saneamento, ASFAMAS – Asso-
ciação Brasileira dos Fabricantes 
de Materiais e Equipamentos para 
Saneamento, Edificações, Ener-
gia e Irrigação, ASSEMAE – As-
sociação Nacional dos Serviços 
Municipais de Saneamento, CE-
TESB – Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental, FIESP 
– Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo, SECOVI-
SP – Sindicato das Empresas de 
Compra, Venda, Locação e Admi-
nistração de Imóveis Residenciais 
e Comerciais de São Paulo, SI-
DESAM – Sindicato Nacional das 
Indústrias de Equipamentos para 
Saneamento Básico e Ambiental, 
e a SMA – Secretaria de Meio Am-
biente do Estado de São Paulo. 
A AESAS – Associação Brasilei-
ra das Empresas de Diagnóstico 

e Remediação do Solo e Águas 
Subterrâneas participa na quali-
dade de instituição convidada.

E como é a metodologia de 
trabalho?

Foi decidido que as reuniões 
plenárias acontecerão a cada dois 
meses e, caso seja necessário, 
serão convocadas reuniões extra-
ordinárias. Atualmente, temos três 
grupos de trabalho, que definem 
seu próprio calendário. O grupo 
de “Discussão da Resolução CO-
NAMA 357/05” discutiu e acompa-
nhou a revisão do parâmetro nitro-
gênio amoniacal total em efluentes 
de estações de tratamento de es-
gotos sanitários. O de “Gestão de 
Lodos de ETA’s e ETE’s” está ini-
ciando seus trabalhos, priorizan-
do as alternativas de tratamento, 
reciclagem e disposição de lodos 
de ETA’s, devendo realizar um le-
vantamento do estado-da-arte so-
bre o assunto, identificar as lacu-

nas e incentivar as universidades 
a realizarem pesquisas aplicadas.  
O Grupo de Trabalho de “Licen-
ciamento” ainda não iniciou suas 
atividades, mas pretende discutir 
sobre o licenciamento de obras de 
saneamento.

Quais são as próximas ações 
previstas?

Em junho, o grupo de trabalho 
de “Gestão de Lodos de ETA’s e 
ETE’s” realizará um seminário na 
ABIQUIM – Associação Brasileira 
da Indústria Química, para apre-
sentar experiências sobre trata-
mento, reciclagem e disposição 
de lodos de estações de tratamen-
to de água.

Para saber mais informações 
ou fazer sugestões sobre as Câ-
maras Ambientais da Cetesb, 
acesse:
 http://www.cetesb.sp.gov.br/

Gerar reflexão, debate e su-
gestões sobre as boas práticas 
de comunicação no setor de sa-
neamento e meio ambiente. São 
estes os objetivos do novo Gru-
po de Trabalho da seção de São 
Paulo da ABES.

O Grupo de Trabalho sobre 
Comunicação, Saneamento e 
Meio Ambiente foi criado para fo-
mentar discussões sobre o sane-
amento básico e a comunicação, 
além de promover maior envolvi-

ABES/SP lança Grupo de Trabalho sobre
Comunicação, Saneamento e 

Meio Ambiente
mento dos profissionais de comu-
nicação com o tema.  

A coordenadora do grupo, a 
jornalista Dirce Alves, acredi-
ta que “para que o setor pos-
sa ser realmente reconhecido 
pela sociedade é necessária a 
construção de um diálogo maior 
com os diversos públicos, a fim 
de criar oportunidades de apri-
moramento, reflexão e suges-
tões para os atores do sanea-
mento e meio ambiente”. 

O grupo terá encontros trimes-
trais, na sede da ABES/SP.  O pri-
meiro debate será sobre “Licencia-
mento Ambiental: Comunicação 
com os Formadores de Opinião” 
e será ministrado pelo Professor 
Doutor em Comunicação e Semi-
ótica, Américo Barbosa, no dia 4 
de junho, às 19h.

Para saber detalhes sobre esta 
nova iniciativa da entidade, en-
tre em contato pelo telefone (11) 
5016-1443 ou pelo e-mail:
dircealves@pressemidia.com.br
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O secretário Alceu Bittencourt foi eleito, na Assembléia Geral realiza-
da no dia 31 de março, representante da ABES/SP, no CRH - Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos.

O CRH discute, de forma descentralizada e transparente, as ações e 
investimentos para a melhoria da quantidade e da qualidade da água no 
Estado de São Paulo e a implantação da cobrança pelo uso da água em 
cada uma das Bacias do Estado, entre outros assuntos.

Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos tem representante 

da ABES/SP

NUCASE promove oficina sobre 
“Qualidade da água e 

padrões de potabilidade”

A Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo organizou, no anfiteatro João Yunes, no dia 5 de 
março, o lançamento do livro “Temas de Saúde e Ambien-
te”, que contou com uma mesa-redonda onde os autores 
Arlindo Philippi Jr, Sérgio Colacioppo e Pedro Caetano 
Sanches Mancuso, professores da USP, apresentaram os 
capítulos. A obra é uma coletânea de teses e dissertações 
sobre saúde e meio ambiente, como condições sanitárias 
das praias de Santos e São Vicente, reuso de água para 
fins industriais, compostagem de resíduos, entre outros.

USP lança livro sobre 
saúde e meio ambiente

O Núcleo Sudeste de Capacitação e Extensão Tecnológica em Sa-
neamento Ambiental – NUCASE (NósSP), promoveu nos dias 3, 4, 
10 e 11 de março, a oficina sobre “Qualidade da Água e Padrões de 
Potabilidade” e teve como participantes os profissionais que atuam 
nos sistemas de abastecimento de água das cidades de Campinas, 
Indaiatuba e Americana.

A oficina, realizada na Sociedade de Abastecimento de Água e Sa-
neamento S.A – SANASA, abordou temas que foram desde a água na 
natureza, legislação ambiental e doenças de veiculação hídrica, até as 
técnicas de monitoramento e tratamento da água, e teve como instru-
tora a engenheira sanitarista Roseane Maria Garcia Lopes de Souza, 
coordenadora da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABES/SP, 
e membro da coordenação executiva do Fórum Lixo e Cidadania do 
Estado de São Paulo.

O NUCASE tem por objetivo o desenvolvimento de atividades de 
capacitação de profissionais da área de saneamento, com abrangência 
em sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drena-
gem de águas pluviais urbanas e resíduos sólidos.

Cursos da 
ABES/SP e 
subseções

São Paulo

19 e 20 de maio
Manutenção de Rede de Distri-
buição de Água e Rede Coletora 
de Esgoto

26 e 27 de maio
Desinfecção, Limpeza e Prote-
ção de Reservatórios

19 e 20 de junho
Tratamento e Disposição de 
Lodos Gerados em ETA e ETE 
- Operação e Controle

26 e 27 de junho
Técnicas de Coleta e Preserva-
ção de Amostras de Águas e 
Efluentes

Franca

10 a 12 de junho
Auditoria Interna em Laborató-
rios

24 a 27 de junho 
Operação de ETE - Fase Líquida 
e Fase Sólida - Conceitos e Prá-
ticas Operacionais e de Contro-
le de Qualidade de Processo

Obs: As datas dos cursos estão 
sujeitas à alteração

biente, como 
o Protocolo de 
Kyoto e sobre 
a Amazônia, 
antes de abor-
dar a minuta 
do projeto de 
lei que foi ela-
borada pela 
S e c r e t a r i a 
Executiva do 
Fórum Paulis-
ta de Mudan-
ças Climáti-
cas Globais e 
de Biodiver-
sidade, pela 
Secretaria de 
Meio Ambien-
te e pela CETESB-PROCLIMA 
(Programa do Governo do Esta-
do de São Paulo para a Preven-
ção às Mudanças Climáticas).  

“A minuta da lei de Política Es-
tadual de Mudanças Climáticas 
pretende colocar na agenda dos 
tomadores de opinião, público e 
privado, o aquecimento global, 
por meio da construção e adição 
de conceitos”, afirma Fábio Fel-
dmann. “Procuramos que o texto 

ABES/SP promove palestra sobre Política 
Estadual de Mudanças Climáticas

No dia 10 de março, o grupo 
de trabalho sobre Legislação Am-
biental, da ABES – Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental, seção São Paulo, or-
ganizou palestra sobre a Política 
Estadual de Mudanças Climáti-
cas, ministrada pelo Dr. Fábio Fel-
dmann, ex-deputado federal. 

Associados e convidados de-
bateram o projeto de lei que dis-
põe sobre os desafios das mu-
danças climáticas globais para as 
gerações atuais e futuras, e que 
tem como objetivo estabilizar as 
concentrações de gases de efei-
to estufa na atmosfera num nível 
seguro e em prazo suficiente que 
permita aos ecossistemas adapta-
rem-se naturalmente, consentindo 
que o desenvolvimento econômico 
prossiga de maneira sustentável.

A palestra foi aberta pelo pre-
sidente da ABES/SP, Sérgio Pinto 
Parreira, que falou sobre a impor-
tância do tema para a entidade e 
para a sociedade. Fábio Feldmann, 
que já atuou como secretário do 
Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo, discorreu sobre diversos 
assuntos referentes ao meio am-

do projeto de lei seja o mais di-
dático e completo possível para 
a melhoria do debate sobre o 
aquecimento global, um tema que 
requer criatividade e imaginação 
competitiva”, complementa.

A minuta do projeto de lei esta-
dual está disponível para consulta 
pública no site da Cetesb – Com-
panhia de Tecnologia de Sanea-
mento Ambiental: 
http://www.cetesb.sp.gov.br/. 

 A Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambien-
tal - ABES, seção São Paulo e 
a Fundação Comitê de Gestão 
Empresarial – COGE, promo-
vem nos dias 13 e 14 de maio, 
no Bourbon Convention Ibira-
puera, o 5º Seminário Nacional 
de Transporte das Utilities, o 
maior evento do setor de trans-
portes aplicado aos serviços de 
utilidade pública.

O 5º Senatrans, sediado na 
cidade de São Paulo, terá como 
tema principal “Transporte e a 
Responsabilidade Sócio-ambien-
tal” e contará com a apresenta-
ção de trabalhos técnicos e a ex-
posição de produtos e serviços. 
O objetivo do evento é discutir e 
propor ações ligadas aos proble-
mas de transportes das empre-
sas de utilidade pública e demais 
segmentos de transportes.

Participarão do evento empre-
sas concessionárias de serviços 
públicos do Brasil de diversos se-
tores, como saneamento, ener-
gia elétrica, telecomunicações, 
correios, distribuição de gás, lim-
peza urbana e iluminação públi-
ca, além de universidades, autar-
quias e centros de pesquisas.

Para se inscrever ou obter 
mais informações sobre o 5º 
Senatrans, acesse o site: http://
www.abes-sp.org.br/senatrans

ABES/SP e COGE promovem 5º Senatrans

Tânia Mara Tavares Gasi, Fábio Feldmann e
 Sérgio Pinto Parreira.

Confira os cursos oferecidos 
pela ABES/SP em parceria com 
a Comcursam, e pelas subse-
ções em todo o Estado. Infor-
mações podem ser obtidas no 
site www.abes-sp.org.br
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No dia 25 de março, a Sabesp realizou a 5ª Au-
diência de Sustentabilidade, no Complexo Costa 
Carvalho, que teve como tema “Artesanato com 
Recicláveis”. O evento contou com a apresenta-
ção de projetos voltados para elaboração de arte-
sanato usando materiais recicláveis e reusáveis, 
e a mostra de obras de artesões da Sabesp e 
convidados. A ABES/SP foi convidada a ajudar no 
planejamento do evento com a sugestão de pales-
trantes e a participação de Delaine Romano, do 
Fórum Estadual Lixo e Cidadania.

A audiência foi aberta por Gesner Oliveira, presi-
dente da Sabesp, que falou sobre a importância da 
reciclagem como auxiliadora na limpeza dos rios, 
por intermédio do regaste de resíduos, reutilizados 
de maneira sustentável. Após a abertura, os arte-
sões apresentaram seus projetos. Nina Orlow, do 
atelier Vetri d’ Arte & Agenda 21 Mercosul, abordou 
o tema “Do Caco à Obra de Arte – Possibilidades 
do Vidro”. Denise Orlow, da Oficina LixoArte, falou 
sobre “Verbo Reciclar”. Já, Maria Cecília Teodoro 
Sanches, do Conselho Diretor – Instituto Labori-
dade, discutiu sobre “O Artesanato como Fonte de 
Economia Solidária”.

O consumo responsável e consciente dos plásti-
cos, “Arte com Plásticos”, foi discutido pelo Francisco 
de Assis Esmeraldo, presidente da Plastvida – Insti-
tuto Sócioambiental dos Plásticos. Em seguida, os 
presentes puderam conhecer o trabalho da “Oficina 
Escola: Um Instrumento de Inclusão Social”, que foi 
explanado pela artista plástica do Fórum Estadual 
Lixo e Cidadania, Delaine Romano. Por fim, Ester 
Rosenberg Tarandach, coordenadora da SMADS 
– Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social de São Paulo, falou sobre o “Programa 
Roda da Cidadania – Rede de Comércio Solidário”.

Após as apresentações foi organizado um debate 
com os palestrantes, quando os participantes da 5ª 
Audiência de Sustentabilidade puderam fazer suas 
perguntas sobre o tema. 

A Sabesp promove mensalmente Audiências de 
Sustentabilidade com o objetivo de promover a inclu-
são social e desenvolver novas formas de integrar as 
ações ambientais com a economia, por intermédio 
da apresentação de projetos ecológicos, de lazer, 
esportivos, culturais, científicos, sociais e artísticos 
que incitam a sustentabilidade e o interesse por par-
te de apoiadores, parceiros e patrocinadores.

5ª Audiência de Sustentabilidade aborda o 
tema “Artesanato com Recicláveis”

Mostra de obras com recicláveis de artesões da Sabesp e convidados.


