
Prezados Sr Presidente, Srs Diretores, Queridos Homenageados, 
Caro Prof Renato Semmler, Convidados e Profissionais da Química 
da CETESB 
 
Bom dia a todos.  
 
Estamos aqui hoje para dar continuidade às ações do Fórum de 
Químicos da CETESB, que foi criado em julho de 2011, com o 
objetivo de ser um canal de comunicação entre os profissionais de 
química da CETESB, bem como de disseminar e perpetuar os 
objetivos do AIQ.  
 
Como já foi apresentado aqui na data da criação do Fórum, fomos 
motivados pelas comemorações mundiais em 2011 do Ano 
Internacional da Química, instituído pela UNESCO e pela IUPAC, 
com o objetivo de divulgar a química enquanto ciência fundamental 
e decisiva para os avanços da humanidade no últimos 300 anos, 
bem como celebrar sua contribuições como um catalisador para os 
futuros avanços e para a melhoria do bem estar da humanidade. O 
slogan oficial do AIQ é “Química: Nossa vida, Nosso futuro”. 
 
Então, como uma das primeiras ações do nosso Fórum, pensamos: 
Como pensar no futuro, sem nos lembrarmos do passado? Toda 
árvore se conhece pelos seus frutos (coisa de biólogo) ou, no 
“quimiquês”, todo produto de reação se conhece pela pureza e 
qualidade de seus reagentes.   
 
 Ao vermos nossos laboratórios atualmente, com tecnologias de 
ponta implementadas e aptos a responderem aos desafios do 
controle ambiental que nos são impostos diariamente, nossas redes 
de estações telemétricas e manual atuando em todo o Estado, 
gerando relatórios da qualidade do ar utilizados por toda a 
comunidade científica e população em geral, auxiliando no 
desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes, na ação diária 
de nossos profissionais de química que atuam na Diretoria de 
Controle, que tem a árdua tarefa de permitir o desenvolvimento 
sustentável de empreendimentos industriais, prezando e garantindo 
a qualidade ambiental, podemos pensar: Quem foram aqueles 
profissionais da Química que plantaram as sementes (de novo, 
deixarei essa apologia aos biólogos), ou, quem foram os primeiros 
cristais formadores (lembram-se da cristalização do sulfato de 
cobre), ao redor dos quais todos os outros cresceram até 



chegarmos na CETESB que temos hoje e da qual tanto nos 
orgulhamos? 
 
Decidimos então prestar uma pequena e singela homenagem à 
estes profissionais, que muito trabalharam em prol da nossa 
Empresa, e sem , os quais, esta certamente não seria a mesma.  
 
Os nomes destes 6 primeiros profissionais homenageados hoje, 
Cacilda, Fred, Ivan, João Ruocco, Renato Amaral e Roberto 
Godinho, foram indicados pelos membros do Fórum de Químicos e, 
o critério utilizado para a indicação era que fossem profissionais que 
já tinham encerrado sua participação na CETESB, portanto ex-
funcionários, e que, segundo os indicantes, tivessem tido 
contribuição relevante ao desenvolvimento da química na CETESB. 
Foram indicados vários nomes, sendo estes 6 primeiros 
selecionados dentre todas as indicações pela Comissão 
Organizadora do Fórum.  
 
Lembro que, embora estejamos inicialmente homenageando estas 
6 pessoas, elas representam todo um grupo de profissionais da 
química que iniciaram suas atividades na CETESB na década de 
70, e que portanto, gostaríamos de estender nossas homenagens e 
agradecimentos, de forma simbólica a todos estes (gostaríamos de 
lembrar, a pedido do Ivan, os nomes de Daicy Gradia Horcel, Kátia 
Floretina Momo, Antonio Testa Neto, Luiz Roberto Baldo e Fernado 
Fukuda, este último já falecido, todos profissionais da química que 
vieram do laboratório do Alto da Boa Vista em 1968 e que iniciaram 
os trabalhos nos laboratórios aqui nesta Sede que hoje nos abriga. 
 
Ressalto também que, além desta nobre importância para a 
CETESB, de uma forma mais ampla, estes profissionais também 
representam uma parcela de Químicos pioneiros na aplicação da 
química à tecnologia de saneamento básico e, mais recentemente, 
à química aplicada às questõs ambientais no Brasil. 
 
Não poderia me esquecer de homenagear também, de forma 
particular, nosso Químico mais ilustre em atuação na CETESB 
atualmente, nosso Presidente Otávio Okano, como o 1º presidente 
desta casa com formação em Química e que fará, certamente, no 
momento oportuno, parte da nossa Galeria de Honra. 
 
Gostaríamos então, de, em nome do Fórum de Químicos prestar 
nossos sinceros agradecimentos à estes homenageados, dizendo 



nosso MUITO OBRIGADO, pelo legado que nos foi deixado e pelos 
“cristais iniciais e formadores” da química na CETESB. 
 
 
Após nossa seção de homenagems, teremos uma palestra com o 
Prof. Renato Semmler, do IPEN da USP, sobre a Dra. Marie Curie, 
uma das principais homenageadas do AIQ, e figura principal na 
descoberta da radioatividade. 
 
Boa manhã à todos.  


