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Expoabes 
2012 foi um 
sucesso

A maior feira do setor de saneamento de Minas Ge-
rais, a Expoabes 2012, foi um sucesso. Durante três dias, 
mais de 450 pessoas prestigiaram o evento, que também 
contou com a presença do presidente da Abes Nacio-
nal, Dante Ragazzi Pauli. Vários profissionais do setor, 
especialistas em saneamento, professores e estudantes 
circularam pelos estandes, participaram de palestras téc-
nicas sobre novas tecnologias em produtos e serviços, 
assistiram e vibraram com as provas do Campeonato de 
Operadores e se surpreenderam com as novidades tra-
zidas pelos expositores. O contato propiciou o encontro 
de soluções para diferentes projetos e o fechamento de 
ótimos negócios. Dentre as muitas vantagens, os mate-
riais, equipamentos e serviços expostos ajudam a reduzir 
custos de instalação, operação e manutenção em redes 
e estações de tratamento de água e esgoto. Além disso, 
podem melhorar a eficiência de operação desses siste-
mas e viabilizar a universalização do saneamento. Em 
nossa página você confere mais informações e as fotos 
do evento. Acesse: www.abes-mg.org.br 

Palestra “Gestão e 
Inovação” marca abertura

A presidente da Abes-MG, Célia Rennó, compôs a mesa 
de abertura do Encontro Técnico da Copasa e Expoabes 2012, 
ao lado do presidente da Copasa, Ricardo Augusto Simões, do 
Diretor Técnico de Novos Negócios, Carlos Gonçalves de Oli-
veira Sobrinho, do presidente da Abes Nacional, Dante Ragazzi 
Pauli e do Reitor da UNI BH, professor Rivadávia Drummond de 
Alvarenga Neto, que palestrou sobre os processos de Gestão 
e Inovação. De forma leve e descontraída ele falou, para um 
auditório lotado e atento, sobre os fatores que definem o su-
cesso ou fracasso das grandes cooperações. Rivadávia apontou 
mitos e falhas comuns e sugeriu que as empresas considerem 
sua origem e particularidades para elaborar um bom modelo 
de gestão. Ressaltou ainda que, incorporar inovação e conhe-
cimento aos processos de gestão, depende da capacidade da 
empresa de criar um “contexto capacitante”, uma ponte entre 
suas estratégias e ações. E que o sucesso está em abrir espaço 
para as ideias, incentivando a participação de todos.

JPS marca presença na 
Expoabes 2012

Os Jovens Profissionais do Saneamento (JPS) também mar-
caram presença na Expoabes 2012 e puderam divulgar suas ati-
vidades. Para Fábio Bianchetti, membro da equipe organizadora 
do programa em Minas Gerais, a feira permitiu visibilidade ao 
grupo, formado há dois anos e que, atualmente, se reúne quin-
zenalmente na sede da Abes-MG. “Com o estande e o espaço 
para palestra, cedidos pela ABES-MG, pudemos divulgar nosso 
trabalho, conquistamos novos membros e estamos marcando 
nossa existência num âmbito maior. Já tínhamos apoio junto aos 
quadros da Abes-MG e agora ganhamos projeção também com 
o público externo. Além disso, o contato dos jovens profissionais 
com os fabricantes, empresas e conteúdos das palestras técnicas 
foi muito proveitoso e deve enriquecer os próximos encontros do 
grupo”. Bianchetti, que palestrou sobre as atividades dos JPS, dis-
se que em breve o grupo divulgará a agenda de trabalho para 
2013 e que está cheio de ideias para a próxima edição da Expo-
abes. Faça contato com os JPS: abes.jps@gmail.com 

Operadores dão show de habilidade
Operadores de sistemas de água e de esgoto da Copasa, de todas as regiões do Estado, deram um show de eficiência durante 

a primeira edição do Campeonato de Operadores de Minas Gerais. Por três dias, demonstram habilidade, capacidade e experiência 
na execução das provas, que além do menor tempo, avaliou vários critérios de execução das tarefas de operação.  Na prova ‘Ligação 
predial de água’, o campeão Sidney de Assis Pereira, da Copasa de Varginha, faturou um Tablet oferecido pela Poly Easy. Na prova 
‘Manutenção de bomba submersível de esgoto’, patrocinada pela Xylem e realizada pela primeira vez no Brasil, a dupla vencedora 
foi Josimar Heitor Barbosa, de Lavras e Augusto César Gonçalves, de Pouso Alegre.  E na prova, apoiada pela Drager e Parva, de 
‘Detecção e correção de vazamento em cilindro de cloro’, a dupla campeã foi Claudemir do Carmo Pereira Dias, de Itajubá e José 
Barbosa Filho de Pouso Alegre. Cada uma das duplas faturou duas TVs de LED 27”’. Com o patrocínio da Xylem e ABES-MG, também 
foi sorteado para o público dois aparelhos Blue Ray e uma TV de LED de 27”. Confira as fotos: www.abes-mg.org.br 

Ao lado de Célia Rennó, Carlos de Oliveira Sobrinho e Mário Horta, 
o presidente da Abes-DN, Dante Ragazzi, prestigiou o evento.


