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ABES/SP promove o Programa “Cursos de Extensão”

Dando continuidade ao programa “Cursos de Extensão” promovido pela ABES/SP, nos próximos meses, serão 
iniciados mais quatro cursos. São eles: “Tratamento de Águas de Abastecimento”, “O Reúso e o Uso Racional da 
Água na Indústria” e “Tratamento de Lodos de Estações de Tratamento de Água (ETA´s) e Estações de 
Tratamento de Esgotos” (ETE’s)  e  “Tratamento de Esgotos Sanitários”.
Informações e inscrições pelo telefone (11) 3814-1872 ou www.abes-sp.org.br. 

Tratamento de Águas de Abastecimento

O Reúso e o Uso Racional da Água na Indústria

Carga horária:  36h
Dias:  terças e quintas-feiras, das 18s às 22hs.
Instrutor: Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho
Valor: R$ 400,00 (sócios da ABES) e 

R$ 550,00 (não sócios)

Carga horária: 29h
Dias: sextas-feiras, das 18h às 22h; sábados, das 

8h às 17h30.
Instrutores: Prof. Dr. Pedro Mancuso, Prof Dr. René 

Peter Schneider, Prof. Dr. José Roberto 
Coppini Blum, Prof. Dra. Sônia Nogueira e 
Prof. Dr. Doron Grull

Valor: R$ 400,00 (sócios da ABES) e
R$ 550,00 (não sócios)

Tratamento de Lodos de Estações de Tratamento de Água 
(ETA’s) e Estações de Tratamento de Esgotos (ETE’s)

Tratamento de Esgotos Sanitários

Carga horária: 36h
Dias: sextas-feiras, das 18h às 22h; sábados, 

das 8h às 17h30.
Instrutores: Prof. Dr. Roque Passos Piveli e Prof. Dr. 

Sidney Seckler Ferreira Filho
Valor: R$ 400,00 (sócios da ABES) e

R$ 550,00 (não sócios)

Carga horária: 36h
Dias: sextas-feiras, das 18h às 22h; sábados, 

das 8h às 17h30.
Instrutores: Prof. Dr. Roque Passos Piveli 
Valor: R$ 400,00 (sócios da ABES) e

R$ 550,00 (não sócios)
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Boa leitura!
Lineu Andrade de Almeida.

Certificação de profissionais

No mês de novembro, a ABES/SP estará dando início a certificação dos profissionais que prestam 
serviços  na área de leitura de hidrômetros e entrega de contas para a  SABESP.
Os profissionais de empresas contratadas passam por um treinamento na SABESP e depois são 
submetidos a exames teórico e prático no SENAI, que exerce a função de Centro de Qualificação - 
CEQUAL. 
A ABES, seção São Paulo, é uma única credenciada pelo Inmetro para a certificação de profissionais 
nas áreas de saneamento e meio ambiente, por meio do Sistema Brasileiro de Qualificação e 
Certiificação em Saneamento e Meio Ambiente - SBQC. 

Experiência paulista

O presidente da ABES/SP, Lineu Andrade de Almeida, representando a ABES Nacional, apresentou, em 
outubro, em Honduras, para países da América Central e Caribe, o modelo de gestão de abastecimento 
adotado no Brasil, pela SABESP. 

Rede Paulista de Resíduos

A ABES/SP e a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais - Abrelpe, 
promoveram, no mês de setembro, encontro para o lançamento da Rede Paulista de Resíduos - Repar. 
A proposta visa promover discussões relativas à questão dos resíduos sólidos, para a implantação de 
uma rede de cooperação e intercâmbio de informações sobre o tema, tendo como primeiro objetivo a 
regulamentação da lei estadual de resíduos sólidos  (Lei 12.300/06).

N
esta edição, você irá conhecer as metas traçadas por José Aurélio Boranga, que 
continua na presidência nacional da ABES por mais dois anos, como também os novos 
diretores e conselheiros para o biênio 2006/2008, empossados no último dia 10 de 

agosto, no Centro Brasileiro Britânico, em São Paulo.

Outro destaque desta edição é o Seminário Nacional de Transportes das Utilities – 2006, 
promovido pela ABES/SP em conjunto com a Fundação COGE. Entre as questões discutidas 
estavam: transporte na área de saneamento, setor energético e fornecimento de serviços 
como gás, limpeza pública e correios.

Ainda nesta edição, trazemos também informações sobre os “Cursos de Extensão”, 
promovidos pela ABES/SP.

Você poderá conferir também os detalhes do Prêmio Azevedo Neto, que será realizado em 
dezembro.

Pela primeira vez em São Paulo, a ABES/SP, 

em parceria com o Fórum Lixo & Cidadania do 

Estado de São Paulo e ABRELPE – 

Associação Brasileira de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais, promoveu no último dia 

14 de setembro, o DIADESOL. Houve mostra 

de vídeos sobre reciclagem e resíduos 

sólidos, além de exposição e venda de 

produtos criados a partir da reciclagem 

desses resíduos. 

A ABES/SP em parceira com a empresa Notre Dame está lançando para seus associados e familiares 
um novo seguro saúde, com preços mais acessíveis que os similares no mercado. 

O seguro contempla todas as coberturas adicionais à Lei 9.656/98 (assistência em viagens, acidente 
de trabalho, acupuntura etc). Tem a opção de livre escolha de prestadores de serviços com reembolso, 
a partir do plano standard, coberturas para cirurgias refrativas, descontos em medicamentos em 
grande rede de drogarias e cobertura de remissão de 60 meses (em caso da falta do titular). 

Como aderir

Para aderir ao novo seguro saúde ABES - Notre Dame, com carências reduzidas (ou até mesmo 
isenção total de carência), o associado  deve entrar em contato com a Isenção Corretora de 
Seguros, empresa pertencente ao Grupo N. Raduan, responsável pela comercialização do 
benefício, através do telefone (11) 6832-8898.

Novo seguro saúde 
para os associados
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A Notre Dame Seguradora é a seguradora do Grupo Notre Dame, o maior grupo 
de empresas médicas em número de associados do país, com mais de 1,8 
milhão de associados e 37 anos de experiência no mercado de saúde. Com uma 
equipe formada por mais de 4.000 funcionários, a Notre Dame Seguradora é 
pioneira em programas de Promoção de Saúde e Medicina Preventiva.

Prêmio Azevedo Netto

DIADESOL

No mês de dezembro, a ABES/SP realiza a 

14ª edição do Prêmio “Professor Azevedo 

Netto”. Todos os associados da entidade 

receberão, pela Internet ou via correio, o 

procedimento para a indicação de  

personalidades que se destacaram na 

área de saneamento ambiental. Os 

vencedores  se rão  conhec idos  na  

cerimônia de entrega do prêmio prevista 

para próximo dia 5 de dezembro.



elas, a necessidade de aprovar a lei 
que tramita na Câmara dos 
Deputados, que  define a possibili-
dade das empresas utilizarem recur-
sos do Cofins, para investimentos.

Para finalizar, Boranga falou da 
importância de votar em pessoas 
comprometidas com as questões do 
saneamento ambiental básico, como 
a universalização do saneamento no 
país, priorizando a saúde das pesso-
as, como também, lutar pelas ques-
tões de segurança pública. 

Como presidente reeleito da ABES 
Nacional, José Aurélio Boranga, 
juntamente com a nova diretoria e 
conselhos, que também foram 
empossados, prometeu que a enti-
dade sempre irá discutir e propor 
soluções para a melhoria da qualida-
de do saneamento público do nosso 
país, capacitando pessoas e, com 
isso, tornar a entidade voz ouvida e 
ajudar a melhorar as condições de 
vida do povo brasileiro.

“Os desafios serão enormes, mas 
aliando competência e muita discus-
são, serão vencidos e, ao entregar-

mos esta presidência para nossos 
sucessores, poderemos afirmar que 
cumprimos com o nosso dever”, 
afirma Boranga.

A nova diretoria nacional para o 
biênio 2006/2008 continua a ser 
presidida por José Aurélio Boranga 
tendo como vice-presidente,  
Sebastião dos Reis Salvador. Os 
diretores regionais são: Vera Maria 
Nobre Braz (região Norte), Sérgio 
Bezerra Pinheiro (região Nordeste), 
Sergio Antonio Gonçalves (região 
Centro Oeste), Célia Regina Alves 
Renoó (região Sudeste) e Alexandre 

Bugin (região Sul). Como secretários 
foram eleitos: Evandro Rodrigues de 
Britto (secretário geral) e Edmilson 
Fonseca (secretário geral adjunto). 
Para tesoureiros, Paulo Cesar 
Quintanilha (tesoureiro geral) e 
Leonardo Levy (tesoureiro geral 
adjunto). Finalizando, o novo conse-
lho fiscal é composto por: Bertoldo 
Silva Costa, Eduardo von Sperling e 
Rubens Falcão da Silva Neto.

Após a cerimônia de posse, a nova 
diretoria  ofereceu um coquetel aos 
convidados.

“Nosso país está doente por diver-
sos motivos, especialmente por 
falta de saneamento básico. 
Precisamos usar todas as armas 
que dispomos para tirar nosso país 
da UTI onde ele se encontra”, com 
estas palavras, José Aurélio 
Boranga assumiu por mais dois a 
presidência nacional da ABES, no 
último dia 10 de agosto, no Centro 
Brasileiro Britânico, em São Paulo.

Em seu discurso, Boranga falou do 
compromisso de campanha que fez 
a dois anos, das promessas que 
havia feito, as quais cumpriu quase 
todas, e da pouca cobrança por 
parte dos associados da entidade, 
aos quais pediu maior envolvimento. 

Boranga falou dos problemas de 
saneamento ambiental do país; das 
lutas para tornar o setor estratégico 
e, com isso, melhorar as condições 
da qualidade de vida e de saúde da 
população brasileira; das denúncias 
e propostas feitas durante os con-
gressos brasileiros de engenharia 
sanitária; como também dos avan-
ços que tem conseguido nas discus-
sões de diretrizes para o setor, entre 

 Novos diretores e conselheiros da ABES Nacional para o biênio 2006/2008



Seminário das UtilitiesSeminário das Utilities

Questões ligadas ao transporte nas 
áreas de saneamento, setor energéti-
co e fornecimento de serviços como 
gás, limpeza pública, correios, entre 
outros, foram alguns dos temas abor-
dados no Seminário Nacional de 
Transportes das Utilities – 2006, pro-
movido pela ABES/SP em conjunto 
com a Fundação COGE, realizado 
nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de 
setembro, no Centro de Exposições 
Imigrantes, em São Paulo.

Participaram do evento empresas dos 
setores de Saneamento, Energia 
Elétrica, Resíduos Sólidos e, a convite 
da organização do evento, concessio-
nárias de serviços públicos do Brasil, 
como empresas dos setores de 
Telecomunicações, Distribuição de 
Gás e de Iluminação Pública, entre 
outras. As empresas puderam expor 
seus produtos e apresentar serviços. 

José Aurélio Boranga falou da importância de adequar 
equipamentos para otimizar custos

José Carlos Karabolad, José Aurélio Boranga (presidente 
Nacional da ABES), Dr. Waldir Leal de Andrade (presidente 
da Fundação COGE) e Paulo Massato, abriram oficialmente 
o Seminário Nacional de Transportes das Utilities

Empresas e concessionárias de serviços públicos apresentaram as novidades no setor de transportes

Sistema permite maior agilidade na liberação de 
licenças ambientais
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SILIS
No último dia 3 de agosto, a 

ABES/SP promoveu palestra, com 
o apoio da CETESB, para apre-
sentar os benefícios que o novo 
Sistema de Licenciamento 
Simplificado (SILIS) está trazendo 
para empreendimentos como 
marcenarias, serralherias, peque-
nas indústrias de calçados e de 
material plástico, entre outras.

O SILIS é um sistema informa-
tizado, baseado na certificação 
digital, que permite que empre-
endimentos de baixo potencial 
poluidor possam, via Internet, 
obter seu licenciamento ambien-
tal utilizando procedimentos 
simplificados. Por meio desse 
sistema, os documentos Licença 
Prévia e Instalação e Operação 
são concedidos com a emissão 
de apenas um documento.

Ao solicitar a licença via Internet, 
o sistema gera um arquivo  que 
contém uma assinatura digital, 
certificada pelo Imesp, que 
poderá ser impresso e ter sua 
autenticidade verificada através 
da página da CETESB, na 
Internet. Em seguida, o empreen-
dedor deve encaminhar os 

documentos necessários pelo 
Correio ou entregar em uma das 
35 agências ambientais da 
CETESB, no Estado. Após a 
análise da agência ambiental e 
concessão da licença, a formali-
zação é feita por  download, no 
site da companhia: 
(www.cetesb.sp.gov.br).

A implantação do SILIS trouxe 
agilidade na expedição de 
licenças ambientais para micro e 
pequenas empresas, reduzindo 
o prazo atual de 90 para 15 dias. 
Outra vantagem está no custo 
que, apesar de ter diminuído,  
poderá cair ainda mais, chegan-
do a custar metade dos preços 
praticados atualmente.

A fiscalização do sistema é 
feita por amostragem. Por exem-
plo, a CETESB faz um levanta-
mento do número de licenças 
emitidas e quais atividades 
envolvidas em cada região. Em 
seguida, envia uma lista para os 
fiscais com os nomes das empre-
sas que devem ser vistoriadas. 

Caso o empreendedor não 
cumpra com as exigências 

técn icas  so l ic i tadas  pe la  
Companhia, poderá ter sua 
licença cancelada automatica-
mente. Já, se vier a perdê-la, a 
empresa será fechada até que se 
regularize a situação. Para 
regularizar, será aberto novo 
processo seletivo.

Desde que o SILIS foi implan-
tado, a CETESB já recebeu 1.191 
solicitações, o equivalente a 12 
p o r  d i a .  A t u a l m e n t e ,  a  
Companhia já emitiu 580 licen-
ças. Para providenciar a docu-
mentação necessária, o usuário 
tem levado, em média, 19 dias. 
Por meio do novo sistema, o 
tempo médio para emissão das 
licenças pela CETESB tem sido 
de cinco dias.

“Estamos caminhando para 
que no futuro o programa permita 
fazer a renovação da licença via 
Internet. Assim, após o usuário 
conferir os dados todas as 
solicitações serão armazenadas 
em um único sistema”, explica 
Júlio Cezar Dornellas, assessor 
da diretoria de controle de 
poluição ambiental da CETESB


