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ExpoasEac 2014

Bem-VIndo à 
eXPoASeAC 2014!
entre os dias 09 2 11 de abril, teremos a 
satisfação de recebê-los. 
A expoAseAC - 5ª exposição de 
tecnologia e equipamentos para 
saneamento é o lugar ideal para estreitar 
relacionamentos com empresas, 
instituições e órgãos públicos do setor de 
saneamento. A feira reúne os principais 
fornecedores de produtos, serviços e 
equipamentos para apresentar as mais 
modernas técnicas e soluções para o 
mercado. uma oportunidade única de 
fazer negócios e atualizar o seu portfólio.

A exposição acontece em paralelo ao 
5º encontro técnico dos empregados 
de nível universitário da CedAe – 
uniCedAe, reunindo executivos e 
técnicos da CedAe, representantes de 
conceituadas empresas e instituições, 
pesquisadores, gestores de grandes 
projetos públicos da área de saneamento 
e órgãos governamentais.

Seja bem-vindo ao mais 
importante evento do segmento  
no Estado do Rio de Janeiro.
Comissão organizadora
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MAS TER AGÊNCIA ATÉ
ONDE NÃO HÁ ESQUINA
É SER MAIS QUE UM BANCO.

IGUAL A TODO 
BANCO, A GENTE 
TEM UMA AGÊNCIA
EM CADA ESQUINA.

As agências-barco da CAIXA atendem às populações ribeirinhas da Bacia Amazônica
e da Ilha de Marajó, levando serviços bancários como abertura de contas, concessão de microcrédito,
cadastramento e regularização de programas sociais do Governo Federal para onde não parecia possível. 
A agência Chico Mendes, da Bacia Amazônica, foi inaugurada em 2010 e já realizou 
mais de 10 mil atendimentos. A Ilha do Marajó, lançada em 2014, irá percorrer 10 municípios da ilha, promovendo 
o desenvolvimento socioeconômico da região e a inclusão bancária para 350 mil paraenses.

SAC CAIXA – 0800 726 0101(informações, reclamações, sugestões e elogios) | Para pessoas com deficiência 
auditiva ou de fala – 0800 726 2492 | Ouvidoria – 0800 725 7474 caixa.gov.br | facebook.com/caixa



ExpoasEac 2014

ABeS
AssoCiAçÃo BrAsileirA de enGenHAriA sAnitÁriA e AmBientAl 

AvenidA BeirA MAr, 216 sAlA 1103 - Centro 
cep: 22021060  cidade: rio de JAneiro  
estado: rJ país: BrAsil 
contato / contact person: nAtACHA PArrAMon Brenner 
cargo / position: CoordenAdorA  
e-mail: diretoriA@ABesrio.org.Br 
site: www.ABesrio.org.Br  
telefone / phone: +55 21 2262 3602 fax: +55 21 9660 7996 

A ABES é uma organização não governamental, fundada em 1966,  
que busca a conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade  
de vida da sociedade brasileira através do desenvolvimento  
e aperfeiçoamento dos profissionais e atividades relacionadas à Engenharia 
Sanitária e Meio Ambiente. É a mais antiga e atuante entidade do setor de 
saneamento ambiental. 
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A07 AGRU / HÜRneR
AGru teCnoloGiA em PlÁstiCo BrAsil ltdA 

AvenidA dAs AMériCAs, 1155 - sAlA 602 – BArrA dA tiJuCA 
cep: 22631-000 cidade: rio de JAneiro 
estado: rJ país: BrAsil 
contato / contact person:  georg PerCHtold 
cargo / position:  diretor  
e-mail: info@Agru.CoM.Br 
site: www.Agru.CoM.Br  
telefone / phone: + 55 21 2111 9228  fax: + 55 21 2111 9229 

A Agru é uma empresa austríaca, fabricante de termoplásticos para 
engenharia, que há 15 anos com escritório comercial e estoque no Rio 
de Janeiro, fornece conexões em PEAD e PP, além de tubos, válvulas e 
sistemas de revestimento. Em parceria com a alemã Hürner Schweisstechnik, 
fabricante de máquinas de solda, a Agru se posiciona como provedor 
completo de soluções para saneamento e meio ambiente. 
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AmBIo
AmBio enGenHAriA e ComérCio de eQuiPAmentos ltdA  

Av. CArlos CHAgAs filHo, 791 - ilHA do fundão - CidAde universitáriA 
cep: 21941-904  cidade: rio de JAneiro  
estado: rJ país: BrAsil  
contato / contact person: Angelo luiz Monteiro 
cargo / position: diretor  
e-mail: fBeBiAno@HotMAil.CoM 
site: www.AMBio.CoM.Br  
telefones: + 55 21 38675517 fax: + 55 21 3867 5517 

Projetos e Equipamentos na área de Engenharia Sanitária. 

ARKHe SeRVIÇoS de enGenHARIA LTdA
ArKHe serviços de enGenHAriA ltdA   

ruA são José, n° 90 / 18° AndAr (sAlA 1804) - Centro 
cep: 20010-020 cidade: rio de JAneiro 
estado: rJ país: BrAsil 
contato / contact person:  nei CArAMes dA silvA 
cargo / position:  sóCio   
e-mail: ArkHe@ArkHeengenHAriA.CoM.Br 
site: www.ArkHeengenHAriA.CoM.Br  
telefone / phone: + 55 21 2544 9503  fax: + 55 21 2544 9503 

A Arkhe Engenharia é uma empresa com vasta experiência em projetos de 
infraestrutura nas áreas públicas e privadas. Atuando nos ramos de construção, 
saneamento, urbanismo, pavimentação e paisagismo. 
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ASeAC 
AssoCiAçÃo dos emPreGAdos de nível universitÁrio dA CedAe

ruA sACAdurA CABrAl, 120 – sAlA 802 – Centro 
cep: 20081-262  cidade: rio de JAneiro  
estado: rJ  país: BrAsil  
contato / contact person: flávio de CArvAlHo filHo 
cargo / position: diretor Presidente 
e-mail: flAviodeCArvAlHo.x@gMAil.CoM 
site: www.AseAC.CoM.Br 
telefones: + 55 21 2263 6240 fax: + 55 21 2253 7482  
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BAUmInAS QUÍmICA
BAuminAs QuímiCA ltdA.   

Av. José de souzA CAMPos, 900 - sAlA 41 - novA CAMPinAs 
cep: 13092-123   cidade: CAMPinAs  
estado: sP  país: BrAsil  
contato / contact person: igor freitAs 
cargo / position: gerente de MArketing  
e-mail: igor.freitAs@BAuMinAs.CoM.Br 
site: www.BAuMinAs.CoM.Br   
telefones: + 55 19 3755 4040 fax: + 55 19 3755 4040  

Com mais de 50 anos de história, a BAUMINAS Química é líder nacional 
em coagulantes para o tratamento de água e efluentes. Possui 12 unidades 
produtivas, 2 escritórios administrativos e mais de 600 colaboradores diretos. 
Seus principais diferenciais são a produção vertical de matérias-primas, 
tecnologia e inovação, logística estruturada e inteligente e suporte técnico 
altamente capacitado. 

d05 

 

CAC
CAiXA de AssistÊnCiA dos sevidores dA CedAe 

Av,Presidente vArgAs 463/9 AndAr Centro - Centro 
cep: 20071003  cidade: rio de JAneiro -  
estado: rJ país: BrAsil 
contato / contact person: eliAne PessôA 
cargo / position: gerente  
e-mail: AdMinistrACAo@CAC.org.Br 
site: CAC.org.Br  
telefone / phone: +55 21 2126 7150 fAx: +55 21 2224 4911 

Operadora de Saúde da CEDAE

CB-PAV Ind. Com. LTdA 
CB-PAv indÚstriA e ComérCio ltdA  

Av. roque Celestino Pires, 234 - CAuCAiA do Alto 
cep: 06727-185  cidade: CotiA 
estado: sP país: BrAsil 
contato / contact person:  ClAudio Bertoni 
cargo / position:  diretor CoMerCiAl   
e-mail: CBPAv@CBPAv.CoM.Br 
site: CBPAv.CoM.Br  
telefone / phone: + 55 11 4611 0708 fax: + 55 11 4611 0780 

Fabricação de Reparadores de pavimento, INSTANT PAV,  
ECO INTANT PAV, INSTANT PAVFLEX, INSTANT FIX, asfalto 
não emulsionado a base de CAP, usinado a quente para aplicação a frio, 
para operação tapa buracos e valas, acondicionados em saco de papel kraft 
multifoliado com 25 ou 40 kgs, material entregue pronto para uso sem 
necessidade de imprimação, mistura ou compactação. 
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CedAe
ComPAnHiA estAduAl de ÁGuAs e esGotos 

Av. Presidente vArgAs, 2655 - CidAde novA 
cep: 20210-030 cidade: rio de JAneiro 
estado: rJ país: BrAsil 
contato / contact person:  wAgner grAnJA viCter 
cargo / position:  diretor Presidente dA CedAe 
e-mail: viCter@CedAe.CoM.Br 
site: www.CedAe.CoM.Br 
telefone / phone: + 55 21 2332 3881  
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CHISon
CHison emPreendimentos imoBiliArios ltdA    

ruA 7 de seteMBro, 88 - sAlA 1.203 e 1.205 - Centro 
cep: 20050-002  cidade: rio de JAneiro   
estado: rJ país: BrAsil  
contato / contact person: Júlio CHitMAn 
cargo / position: diretor  
e-mail: JulioCHitMAn@HotMAil.CoM 
telefones: + 55 31 2242 1675 fax: + 55 31 2507 8562 

Empresa do ramo de engenharia com experiência em obras de saneamento  
e de infraestrutura. 
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ConedUCTIL
ConeduCtil ComerCiAl e eQuiPAmentos ltdA   

ruA BelA, 493  - são Cristovão  
cep: 20930-381  cidade: rio de JAneiro  
estado: rJ país: BrAsil 
contato / contact person:  viCtor duArte fAriA  
cargo / position:  diretor   
e-mail: viCtor.duArte@ConeduCtil.CoM.Br 
site: www.ConeduCtil.CoM.Br  
telefone / phone: + 55 21 2580 5422 fax: + 55 21 2580 5422  

EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL 
HIDRAULICO PARA SANEAMENTO. Distribuidor dos seguintes produtos 
Tampões e Grelhas em Ferro Fundido Tubos de Ferro Fundido Tubos de Pvc 
Tubos Aço Carbono e Inoxidável Conexões Pvc Conexões Ferro Fundido 
Conexões Aço Válvulas e Registros Especiais Bombas Hidraulicas Acessórios para 
montagem e Reparos Acoplamentos e juntas para Reparo. 

Conen InFRAeSTRUTURA URBAnA
Conen ConsultoriA e enGenHAriA ltdA     

ruA MéxiCo, 11 - 7º AndAr – sAlAs 701 e 702 - Centro 
cep: 20031-144   cidade: rio de JAneiro   
estado: rJ país: BrAsil  
contato / contact person: tHiAgo PevA CostA 
cargo / position: sóCio AdMinistrAdor   
e-mail: AdM@Conen.CoM.Br 
site: Conen.CoM.Br 
telefone / phone: + 55 21 2220 0842 fax: + 55 21 2220 0842  

Estudos e Projetos de Infraestrutura; Planos Diretores; Planos de Saneamento 
Ambiental e Planos de Gerenciamento. 
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ConSTRUToRA medeIRoS
ConstrutorA medeiros CArvAlHo de AlmeidA ltdA 

ruA otávio CArneiro, 100 - sAlA 504 - iCArAí 
cep: 24230191  cidade: niteroi -  
estado: rJ   país: BrAsil 
contato / contact person: luiz PHiliPPe Alves  
cargo / position: diretor  
e-mail: luizPHiliPPe@ConstrutorAMedeiros.CoM.Br 
site: www.ConstrutorAMedeiros.CoM.Br  
telefone / phone: +55 21 2710 2058 fax: +55 21 2710 8106 

Fundada em agosto 1979 sob a direção do Eng Luiz Carlos de Carvalho,  
a Construtora Medeiros ultrapassa 3 décadas como uma respeitada empresa  
de engenharia do Rio de Janeiro, atuando no setor de infra-estrutura e 
construção civil. 

dIGITRoL SIemenS
diGitrol ind. Com. ltdA 

ruA sAnto ArCAdio, 113 - Brooklin 
cep: 04707-110 cidade: são PAulo  
estado: sP país: BrAsil 
contato / contact person: denise dA CostA  
cargo / position: CoordenAdorA   
e-mail: denise.CostA@digitrol.CoM.Br 
site: www.digitrol.CoM.Br  
telefone / phone: + 55 11 3511 2626 fax: + 55 11 3511 2695 

A Digitrol apresentará na EXPOASEAC vários modelos do Medidor 
Eletromagnético à Bateria SITRANS da série MAG8000 de sua 
parceira Siemens Alemanha. O MAG8000 da Siemens é um medidor 
eletromagnético para água tratada alimentado por bateria que oferece 
flexibilidade para instalação de um medidor confiável virtualmente em 
qualquer lugar sem sacrifício da precisão ou do desempenho. 

B14 

 

B06

C05 

 

A02

B01

dImenSIonAL
dimensionAl enGenHAriA ltdA 

ruA sete de seteMBro 98 / gruPo 605 - Centro 
cep: 22321-000 cidade: rio de JAneiro -  
estado: rJ  país: BrAsil 
contato / contact person: CAros AlBerto Brizzi 
cargo / position: diretor suPerintendente  
e-mail: BrizziB@diMensionAlengenHAriA.CoM 
site: www.diMensionAlengenHAriA.CoM  
telefone / phone: +55 21 2220 0368 fax: +55 21 2220 0368 

Empresa de engenharia com atuação em diversos segmentos da construção civil 
tais como: rodovias, obras de saneamento,edificações, obras de recuperação 
ambiental, obras de restauro e urbanização. 

emISSÃo
emissÃo Construções s.A. 

Av. PAstor MArtin lutHer king  Junior, 125   
4º AndAr - sAlAs 429 e 434 - del CAstilHo 
cep: 20765-000 cidade: rio de JAneiro -  
estado: rJ país:  BrAsil 
contato / contact person: AlBerto Polo 
cargo / position: Assistente dA diretoriA  
e-mail: Azoro@Me.CoM 
site: www.eMissAo.CoM.Br  
telefone / phone: +55 21 3297 8500 fax: +55 21 3297 8502 

Criada em 06 de setembro de 1990, a Emissão Engenharia e Construções Ltda., 
que a partir deste ano de 2014, passa a se chamar Emissão S.A.,  
é uma empresa especializada em gestão e apoio empresarial, sistemas  
de supervisão e desenvolvimento institucional, prestação de serviços aplicados  
às áreas operacionais e comerciais e cogestão de Companhias de Saneamento  
e Prefeituras Municipais. 
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FGS BRASIL
FGs BrAsil indÚstriA e ComérCio ltdA 

AvenidA luiz Ally fAyrdin, 750 – JordAnésiA  
cep: 07776-235  cidade: CAJAMAr  
estado: sP país: BrAsil 
contato / contact person: CArolinA ronConi  
cargo / position: gerente de MArketing   
e-mail: CArolinA@fgsBrAsil.CoM.Br 
site: www.fgsBrAsil.CoM.Br  
telefone / phone: + 55 11 4617 8028 fax: + 55 11 4617 8000 

Maior Fábrica do País, a FGS Brasil é o único fabricante nacional de tubos 
e conexões em PEAD de 20 mm a 1.600 mm. Com oito extrusoras com 
capacidade de produção de 3.000 ton/mês e uma linha extensa de acessórios 
como flanges, colarinhos e acoplamentos, atendendo com excelência os 
principais setores da economia brasileira. 

GmF GeSTÃo de medIÇÃo e FATURAmenTo
GmF GestÃo de mediçÃo e FAturAmento ltdA 

Av. PAulistA nº2644, CJ.72 - BelA vistA 
cep: 01310-300  cidade: são PAulo -  
estado: sP país: BrAsil 
ContAto / ContACt Person: MArluCy f. BArACHo  
cargo / position: AnAlistA de PlAneJAMento  
e-mail: MArluCy.BrAgA@gssBr.CoM.Br 
site: www.gMfsAneAMento.CoM.Br  
telefone / phone: + 55 11 3258 8982 fax: + 55 11 3258 8982 

Empresa especializada no setor de tecnologia e operações no segmento de 
saneamento. Com atuação por todo processo de gestão comercial, fornece 
soluções completas e dinâmicas para monitorar as atividades e prover 
informações que contribuam para as ações estratégicas. Possui softwares 
próprios de gestão comercial, cadastro, leitura simultânea e telemedição, 
além de oferecer serviços de operação. 
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B15FLoWSeRVe CoRPoRATIon
FloWserve do BrAsil ltdA 

estrAdA do Pedregoso, 1975 - CAMPo grAnde 
cep: 23078-450  cidade: rio de JAneiro  
estado: rJ  país: BrAsil 
contato / contact person: JorCelino diniz 
cargo / position: diretor CoMerCiAl  
e-mail: Jdiniz@flowserve.CoM 
site: www.flowserve.CoM.Br  
telefone / phone: + 55 21 3927 7250 fax: + 55 21 3924 7474 

A Flowserve é reconhecida mundialmente como líder no segmento 
de Bombas. Nenhuma outra empresa do mundo tem a amplitude da 
experiência na aplicação bem sucedida de sistemas e bombas para usos 
especiais, pré-projetadas e projetadas personalizadamente. Fornece 
soluções em bombeamento que permitem aos clientes reduzir melhorar a 
produtividade e a confiabilidade do sistemas de Bombeamento. 

GUARUJÁ eQUIPAmenToS
GuAruJÁ eQuiPAmentos PArA sAneAmento ltdA 

ruA doMingos gonçAlo, 560 - JArdiM CAMPo grAnde 
cep: 04693-040  cidade:são PAulo  
estado: sP país: BrAsil 
contato / contact person: AlexAndre PerosA 
cargo / position: diretor  
e-mail: guAruJA@guAruJAeq.CoM.Br 
site: www.guAruJAequiPAMentos.CoM.Br  
telefone / phone: + 55 11 5547 7667 fax: + 55 11 5547 7669 

Fabricante especializado de produtos e sistemas p/ tratamento de água, esgoto 
e efluentes industriais. Produtos: ETA COMPACTA, ETE COMPACTA, 
DOSADOR DE GÁS CLORO, FLOCULADOR, REMOVEDOR DE LODO, 
ADENSADOR DE LODO, SIST. COMPACTO DE PRÉ-TRATAMENTO 
DE ESGOTO, GRADE MECANIZADA, DESARENADOR, SIST. DE 
AERAÇÃO, DIFUSOR, AERADOR, SIST. DE FLOCULAÇÃO, SIST. DE 
UV, PENEIRAS ESCALAR, ROTATIVA E DE ESTEIRA. 
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HIGRA
HiGrA industriAl ltdA 

ruA Henrique Bier, 345 - Arroio dA MAnteigA  
cep: 93135-390 cidade: são leoPoldo  
estado: rs país: BrAsil 
contato / contact person: sPenCer PiColi 
cargo / position: gestor de MArketing e Pós vendAs  
e-mail: Mkt@HigrA.CoM.Br 
site: www.HigrA.CoM.Br  
telefone / phone: 21 51 3778 2929 fax: 21 51 377 82929 

Referência em Bombas Anfíbias e Aeradores, a HIGRA uniu tecnologia, 
inovação e sustentabilidade. Seus produtos são desenvolvidos em softwares 
que simulam situações de campo e testados no Laboratório de Ensaios 
Hidroenergéticos para obter uma prova real de desempenho e atingir o 
máximo de eficiência hidroenergética para setores de captação de água, 
saneamento, usinas, mineração e indústrias. 

mARTe CIenTÍFICA
mArte CientíFiCA e instrumentAçÃo industriAl ltdA 

ruA dr. nogueirA MArtins, 235 - sAúde 
cep: 04143-020 cidade: são PAulo 
estado: sP país: BrAsil 
contato / contact person: renAtA siMão 
cargo / position: gerente gerAl  
e-mail: rss@MArte.CoM.Br 
site: www.MArte.CoM.Br  
telefone / phone: + 55 11 3411 4500 fax: + 55 11 3411 4161 

Sempre inovando e atendendo seus clientes com seriedade e transparência, 
a Marte Científica conta com profissionais especializados na seleção de seus 
produtos, garantindo assim a máxima excelência em aplicação. Em sua 
linha de produtos, oferece equipamentos para Laboratório e Processo nas 
mais diversas varíaveis. Elabora ainda projetos especiais, atendendo as mais 
diversas necessidades do mercado. 
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C01AInAPI
inAPi - indÚstriA nordestinA de ACessÓrios P/irriGAçÃo ltdA 

Av. PArque oeste s/n gAlPão 01 - distrito industriAl 
cep: 61939-120 cidade: MArACAnAu   
estado: Ce país: BrAsil 
contato / contact person: José de riBAMAr Pinto 
cargo / position: gestor de negóCios  
e-mail: CoelHoriBAMAr@gMAil.CoM 
site: www.inAPi.ind.Br  
telefone / phone: + 55 85 3535 7400 fax:  +55 85 3535 7418 

A Inapi é uma empresa que atua na área de saneamento básico. 

mS InSTRUmenToS
ms instrumentos industriAis ltdA 

estrAdA do Biguá, 43 - Alto dA BoA vistA 
cep: 20531-680 cidade: rio de JAneiro  
estado: rJ país: BrAsil 
contato / contact person: Pedro BernArdo de figueiredo 
cargo / position: gerente CoMerCiAl  
e-mail: PBff@MsinstruMentos.CoM.Br 
site: www.MsinstruMentos.CoM.Br  
telefone / phone: + 55 21 2493 0588 fax: + 55 21 2493 3056 

Desenvolver e capacitar tecnicamente profissionais e fornecer para o mercado 
industrial, equipamentos de medição. Medição de nível, vazão, interface água/lodo, 
são algumas das soluções de processos que disponibilizamos a nossos clientes. 
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nIVeTeC  
niveteC instrumentAçÃo e Controle ltdA

ruA dAs fleCHAs, 801 – JArdiM PrudenCiA 
cep: 04364030 cidade: sAo PAulo  
estado: sP país: BrAsil 
e-mail: CoMerCiAl@niveteC.CoM.Br  
site: www.niveteC.CoM.Br  
telefone / phone: +55 11 2627 6600 

PAn-AmeRICAnA
PAn-AmeriCAnA s.A. indÚstriA QuímiCA 

estrAdA João PAulo, 530 -  Honório gurgel 
cep: 21512-002  cidade: rio de JAneiro  
estado: rJ país: BrAsil 
contato / contact person: João CesAr sCHwArzd 
cargo / position: diretor CoMerCiAl  
e-mail: JCesAr@PAnAMeriCAnA.CoM.Br 
site: www.PAnAMeriCAnA.CoM.Br  
telefone / phone: + 55 21 2471 7373 fax: + 55 21 347 27381 
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d02noVA BonI 
novA Boni distr.mAt.Const.ldA 

ruA AliCe tiBiriçA, 330 – vilA dA PenHA 
cep: 21210-110 cidade: rio de JAneiro  
estado: rJ país: BrAsil 
contato / contact person: Joni lArson Junior 
cargo / position: diretor CoMerCiAl   
e-mail: Joni.lArson@Boni.CoM.Br 
site: www.Boni.CoM.Br  
telefone / phone: +55 21 3797 6700 fax: +55 21 3797 6701 

Atuamos a mais de 25 anos na distribuição de materiais para construção, 
sendo reconhecida pela sua especialização em hidráulica. Possuímos mais de 
4.500 itens no nosso catálogo de vendas e um grande estoque de produtos, 
garantindo a integralidade do pedido e pontualidade na entrega.

PASSAReLLI
ConstrutorA PAssArelli ltdA 

ruA PAes leMe, 524 - 8º AndAr - PinHeiros 
cep: 05424-904 cidade: sAo PAulo  
estado: sP país: BrAsil 
contato / contact person: kAtiA AlMeidA 
cargo / position: CoordenAdor de rH  
e-mail: kAtiA.AlMeidA@PAssArelli.CoM.Br 
site: www.PAssArelli.CoM.Br  
telefone / phone: +55 11 3037 8366 fax: +55 11 3037 8444 

Com mais de 80 anos e sua sede em São Paulo, o Grupo Passarelli atua no 
ramo da construção civil, trazendo progresso ao país com a competência de 
seus trabalhos. Destaca-se por importantes obras nas áreas de Infraestrutura e 
Edificações, de construção leve e pesada, com destaque para obras de saneamento, 
edificações comerciais, públicas, industriais, empreendimentos imobiliários e 
serviços. 
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PAULmon
PAulmon ComérCio e rePresentAções ltdA 

ruA itAMArAJu, 177 - Mury 
cep: 28615-450 cidade: novA friBurgo  
estado: rJ país: BrAsil 
contato / contact person: riCArdo BeCk 
cargo / position: diretor téCniCo CoMerCiAl  
e-mail: riCArdo.BeCk@PAulMon.CoM.Br 
site: www.PAulMon.CoM.Br  
telefone / phone: +55 22 2519 4399 fax: +55 22 2519 4399 

Fornecemos através de nossas representadas equipamentos de alta tecnologia 
para Estações de Tratamento de Água, Estações de Tratamento de Efluentes 
e Sistemas de Bombeamento. Nossa linha de produtos é: Comportas e 
Válvulas Flap em Aço Inox, Separadores Centrífugos Horizontais, Bombas de 
Lóbulos, Bombas Helicoidais, Trituradores e Atuadores para automação de 
Comportas e Válvulas. 

PoLIeRG TUBoS e ConeXoS
PolierG indÚstriA e ComérCio ltdA 

ruA Auriverde, 1455 - são PAulo / sP - vilA CArioCA 
cep: 04222902 cidade: sAo PAulo  
estado: sP país: BrAsil 
contato / contact person: AlexAndre BAzzAnA 
cargo / position: gerente CoMerCiAl  
e-mail: AlexAndre.CoMerCiAl@Polierg.CoM.Br 
site: www.Polierg.CoM.Br  
telefone / phone: +55 11 2219 7700 fax: +55 11 2219 7700 

A Polierg Indústria e Comércio Ltda é fabricante de tubos e conexões 
em PEAD e PP, atuando nos mercados de Saneamento, Gás, Energia, 
Mineração, Telecomunicações e Irrigação. Como empresa certificada pela 
NBR ISO 9001:2000, os materiais são produzidos atendendo as mais rígidas 
especificações e normas de qualidade vigentes para cada tipo de produto. 
Visite nosso site www.polierg.com.br
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PIeRALISI
PierAlisi do BrAsil ltdA 

ruA HuMBerto PelA, 156 - leitão 
cep: 13290000 cidade: louveirA  
estado: sP  país: BrAsil 
contato / contact person: AnA PAulA AlCântArA 
cargo / position: AssessorA de diretoriA  
e-mail: AnA.AlCAntArA@PierAlisi.CoM.Br 
site: www.PierAlisi.CoM.Br  
telefone / phone: +55 19 3948 5252 fax: +55 19 3948 5250 

A Pieralisi do Brasil, líder mundial em centrifugação, apresenta as novas 
máquinas série HS projetadas para aumentar ainda mais a eficiência e 
reduzir custos no processo de centrifugação. As novas máquinas permitem 
o aumento da força centrífuga de 18% a 20% em relação aos decanters 
tradicionais, possibilitando obter grande eficiência de separação. 

PReCe PReVIdenCIA ComPLemenTAR
PreCe PrevidenCiA ComPlementAr 

ruA Prefeito oliMPio de Melo, 1676 - BenfiCA 
cep: 20930-005 cidade: rio de JAneiro  
estado: rJ país: BrAsil 
contato / contact person: dAniele APAreCidA fo 
cargo / position: gerente de relACionAMento  
e-mail: dAniele.oliveirA@PreCe.CoM.Br 
site: www.PreCe.CoM.Br  
telefone / phone: +55 21 3282 8293 fax: +55 21 3282 8224 

“A Prece é uma entidade fechada de previdência privada, constituída sob 
a forma de uma Sociedade Civil, instituída pela Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos – CEDAE, em 18 de janeiro de 1983, sem fins lucrativos, 
com autonomia administrativa e financeira. Tem por objetivo administrar 
planos de benefícios para complementar as prestações a que tem direito na 
qualidade de segurado, os empregados tem por objetivo administrar planos 
de beneficios para complementar as prestacoes a quem os empregados tem 
direito na qualidade de segurados.
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Água e Esgoto Utilities Resíduos

www.odebrechtambiental.com

Odebrecht Ambiental
Três áreas de atuação que geram crescimento, qualidade de vida e ajudam a conservar o meio ambiente.
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RUHRPUmPen
ruHrPumPen do BrAsil ind. e Com. de BomBAs 
HidrAÚliCAs ltdA 

rodoviA wAsHington luiz, 13.721 - rio-PetróPolis 
cep: 25230-005 cidade: duque de CAxiAs  
estado: rJ  país: BrAsil 
contato / contact person: wAldir goMes 
cargo / position: gerente de negóCios  
e-mail: wgoMes@ruHrPuMPen.CoM 
site: www.ruHrPuMPen.CoM  
telefone / phone: +55 21 3654 4073 fax: +55 21 3654 4063 

A Ruhrpumpen com fábrica instalada em Duque de Caxias,  
Rio de Janeiro, está presente, com fábricas, escritórios e centros de serviços, 
em mais de 30 países e está, presentemente, construindo um grande 
complexo industrial na China. A Ruhrpumpen, especialista em tecnologia 
de bombeamento, serviços e manutenção, tem expertise comprovada em 
projetos de grande porte. 

SPIL 
sPil serviços téCniCos de enGenHAriA ltdA

ruA senAdor dAntAs, 71 – sAlA 604 - Centro 
cep: 20031202 cidade: rio de JAneiro  
estado: rJ  país: BrAsil 
e-mail: ContAto@sPilengenHAriA.CoM.Br 
site: www.sPilengenHAriA.CoM.Br 
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A03SAInT-GoBAIn CAnALIZAÇÃo
sAint-GoBAin CAnAliZAçÃo ltdA 

ruA PrAiA de BotAfogo, 440 - 7º, 8º e 10º AndAr - BotAfogo 
cep: 22250-040 cidade: rio de JAneiro  
estado: rJ  país: BrAsil 
contato / contact person: tAtiAnA ferreirA 
cargo / position: CoordenAdorA de ProMoção e CoMuniCAção  
e-mail: PAMsAC@sAint-goBAin.CoM 
site: www.sgPAM.CoM.Br  
telefone / phone: +55 21 2128 1600 fax: +55 21 2128 1623 

A Saint-Gobain Canalização, tradicional fabricante de sistemas em ferro 
fundido dúctil, apresentará com destaque o PAM SERVIÇOS (Programa de 
acompanhamento da obra, desde a elaboração do projeto até a finalização 
da obra). Também estarão em exposição tubos, conexões, válvulas e tampões 
utilizados nas grandes obras do saneamento brasileiro.

STRATUS
strAtus ComPostos estruturAs ltdA 

ruA JAnuáriA, 581 - CHáCArAs reunidAs 
cep: 12238-500 cidade: são José dos CAMPos  
estado: sP  país: BrAsil 
contato / contact person: wAlquiriA MotA 
cargo / position: CoordenAdorA de MArketing  
e-mail: strAtus@strAtusfrP.CoM 
site: www.strAtusfrP.CoM  
telefone / phone: + 55 12 2139 6550 fax: + 55 12 3934 5968 

Fundada em 1997 a STRATUS empresa 100% brasileira tem como 
principais objetivos a qualidade de seus produtos e atendimento diferenciado 
a seus clientes. Por esta razão investimos cada vez mais em infraestrutura e 
tecnologia aplicada a produção de perfis reforçados, com fibra de vidro e 
fibra de carbono. Suas principais características: Produtos de baixo peso, alta 
resistência mecânica e corrosão. 
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SUALL
suAll indÚstriA e ComérCio ltdA. 

Av. gov. Jânio quAdros, 805 - vilA dr. João BAtistA ( PArte AltA )   
cep: 12720-010 cidade: Cruzeiro  
estado: sP país: BrAsil 
contato / contact person: ludiMile PereirA BrA 
cargo / position: suPervisorA de AssistênCiA téCniCA  
e-mail: ludiMile.BrAnCo@suAll.CoM.Br 
site: www.suAll.CoM.Br  
telefone / phone: + 55 12 3141 3000 fax: + 55 12 3141 3018 

A solução para tratamento de águas. 
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TAnKS BR
tAnQues Br AssessoriA e ConsultoriA em vendAs ltdA 

ruA 22-JsP (AntigA ruA 23) n°1195 - JArdiM MirAssol 
cep: 13503-100 cidade: rio ClAro  
estado: sP  país: BrAsil 
contato / contact person: vAnessA BiAnCA de li 
cargo / position: sóCiA diretorA  
e-mail: vAnessA@tAnksBr.CoM.Br 
site: www.tAnksBr.CoM.Br  
telefone / phone: +55 19 3523 2321 fax: +55 19 3523 2321 

A Tanks BR, representante da holding americana CST Industries Inc., maior 
fabricante de tanques parafusados do mundo com vol.25m3 a 32000m3. 
Forneceu mais de 280000 tanques em mais de 125 países do mundo para os 
mercados de saneamento básico (água potável, bruta, ETEs,ETAs) isto tudo 
com excelente qualidade e competitividade. Site: www.tanksbr.com.br  
http://www.youtube.com/watch?v=xP9LIy_vSPk 
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VAG ARmATURen GmBH
vAG ArmAturen GmBH 

ruA wAnderley sAles diAs, 66 – JArdiM MArizA 
cep: 05108-210 cidade: sAo PAulo  
estado: sP  país: BrAsil 
contato / contact person: rodrigo PAsCoAl  
cargo / position: gerente nACionAl de vendAs  
e-mail: r.PAsCoAl@vAg-grouP.CoM 
site: www.vAg-grouP.CoM  
telefone / phone: + 55 11 9601 4221 fax: + 55 11 4703 0582 

VAG é uma empresa focada em fornecer soluções modernas para atender os mais 
variados tipos de aplicações. Com padrões de qualidade e serviços impecáveis, 
a Prioridade da empresa é a excelência dos processos Industriais, com Soluções 
Inovadoras e personalizadas que contribuem para um portfólio extenso. A VAG é 
uma empresa preocupada em encontrar a solução ideal para sua aplicação. 

 




