Banca de aferição da Oficina de Hidrômetros do SAAE
de Guarulhos

Foto da banca de aferição fornecida pelo LAO
do SAAE para
10hidrometros simultaneamente.
Aparecem o sr. Paulo de Moraes a esquerda, diretor administrativo do
SAAE e o sr. Geraldo que trabalhava junto com o sr. Felício Bacelli desde o
inicio em 1968. Ambos já falecidos.

A oficina de Hidrômetros do SAAE foi uma das primeiras do Estado
de São Paulo, existindo na época a oficina do Departamento de Águas e
Esgotos e a Oficina de Hidrômetros de Campinas.
Uma vez fui a Santos numa regional de um escritório do
Departamento Nacional de Obras Sanitárias para ver se conseguia algum
recursos para o SAAE de Guarulhos para obras de água ou esgoto.
Conversei com o responsável e lhe disse da nossa oficina de
hidrômetros e ele ficou assustando dizendo que era dificílimo fazer uma
oficina de conserto de hidrômetros.
Disse-lhe que não sabia disto, mas que a nossa estava em
funcionamento.

Foto da bancada onde eram consertados os hidrômetros velhos. Ao fundo
são os armários onde estavam as peças para a manutenção dos hidrômetros.

Foto da oficina de hidrômetros de Guarulhos uma das primeiras do Brasil,
inaugurada em 1 de julho de 1968, feita pelo pessoal do próprio SAAE, sem
nenhum projeto externo.
Um dia fui à Santos onde havia uma regional do Departamento
Nacional de Obras Sanitárias e falei da oficina de hidrômetros e ficaram
impressionados de que nos tínhamos feito uma oficina de hidrômetro e que
o assunto era muito complicado. Disse que não sabia que era complicado e a
fizemos.
Lembro que quando estava construindo a oficina de Hidrômetros do
SAAE, faltava uma válvula de fecho rápido procurei por todos os lugares e
finalmente descobri que tinha uma fabrica em Guarulhos que a fabricava e
que era a única no Brasil.
Outro detalhe é quando estávamos fazendo teste num sábado, o
engenheiro Plinio Tomaz, Felício Baceli e Geraldo usávamos mercúrio na
banca de aferição e não lembro o que aconteceu que o mercúrio esparramou
tudo pelo chão, pois tínhamos dado algum fora e todos demos risada.

Foto: Gilvanderlito, ?, Baceli, Plinio, Pepe, Felício Baceli, Geraldo, ?

