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Christian Bizaroli é mais um colega que 
infelizmente nos deixou no mês de julho
Muito querido por onde passou, ele deixará muitas saudades



O mês de julho chegou ao fim e, infelizmente, além dos colegas Marco Antônio, Jorge 
Augusto, Marcelo, João Carlos e José Roberto, ele levou do convívio da Família Sabesp 
também Christian Ricardo Bizaroli. É um triste lembrete de que a pandemia ainda não 
terminou. 



Cris ou doutor Christian, como era carinhosamente chamado pelos colegas sabespianos,  
trabalhava no Departamento de Suporte aos Empreendimentos (MES), mas ingressou na 



companhia na Unidade de Negócio Norte (MN), onde atuou no jurídico e como gestor de 
suprimentos. 

Como advogado, suas atividades consistiam em emissão de pareceres em licitação e 
contratos, defesas judiciais, Célula M_TCESP (Tribunal de Contas de São Paulo), coordenação 
de planos de ação, entre outras atribuições. De seus 48 anos de vida, 23 atuou com muita 
dedicação e comprometimento na Sabesp.

Tinha muitos hobbies, adorava música, ler e viajar. Apesar de um pouco reservado, possuía 
um humor aguçado e estava sempre fazendo brincadeiras. Outra de suas muitas qualidades 
era a dedicação aos amigos. Sempre disposto a ajudar o próximo era prestativo e 
companheiro. 

Entre os colegas de trabalho o que não faltam são elogios a Cris. Emocionados, eles o 
descrevem como um ser humano incrível, apaziguador. "Calma gente!", dizia ele em tom de 
brincadeira, sempre que havia um debate de ideias no trabalho. Deixou amigos por onde 
passou, principalmente na Sabesp, e vai fazer muita falta. 

Cris não fazia parte de nenhum grupo de risco do coronavírus, mas travou uma árdua batalha 
contra a covid-19. Internado desde o dia 2 de abril, lutou bravamente por sua recuperação, 
mas, após pouco mais de quatro meses, não resistiu e faleceu em 22 de julho. A esse triste 
acontecimento, soma-se também a perda de sua mãe, Dona Maria, que faleceu de causas 
naturais, período em que Christian estava internado.

Além dos incontáveis amigos e da Família Sabesp, ele deixou três irmãs, sobrinhos e a amada 
namorada Glaucia, com quem tinha muitos planos e sonhos a realizar. 



"Falar do Christian é lembrar dos 
bons papos do café, almoço e das 
viagens para nossa Mooca querida 
(...). Pessoa dedicada no cuidado 

da sua mãe querida, de quem fazia 
questão de dizer, que apesar dela 
não se lembrar de muita coisa, ele 
lembrava, e que não media esforço 
no seu cuidado, se preocupando, 

além dos cuidados com sua saúde, 
em levá-la para passeios, à 

manicure, cabeleireiro, etc. Quanto 
ao profissional, tinha olhos de 
águia e nada passava, sendo 

extremamente comprometido com 
seu trabalho e com os colegas que 
dele dependiam. Amigo Christian, 
torcemos todos os dias por você e 
saiba que deixou muita saudade, 
fique com Deus, realize nesse seu 
novo lar todos seus sonhos e até 

um dia. Abraço."

Leoneli

"A palavra que me vem é tristeza. Na 
verdade TRISTEZA, com todas as letras 

maiúsculas. Em tempos pré-pandemia os 
colegas de trabalho com quem 

convivíamos oito, nove e, às vezes dez 
horas por dia, cinco dias por semana 

tornam-se amigos (...). Com Christian foi 
assim (...). Quem não conhecia bem ele, 

achava ele sério. Bobagem. Tinha um 
humor apurado com um toque de ironia e 

quase sempre dávamos boas risadas 
comentando e fazendo graça das coisas do 

trabalho e quase sempre nesses 
momentos ele acabava sua frase com um 
"Oooo Doutor" e riamos. Conhecia ele 

bem antes de vir para a ME, mas nesses 
seis anos de convivência diária não lembro 
de ter discutido com ele uma única vez, e 
olha que eu sou um cara difícil. Christian 
era sempre conciliador, sem dúvida um 
advogado em sua essência. Lembro que 

essa semana começaram a discutir na 
empresa o retorno ao trabalho presencial, 

a volta gradual ao escritório que alguns 
insistem em chamar irritantemente do 

"novo normal". Não sei como será essa 
nova realidade, mas posso garantir que 

para o pessoal do MES que trabalhava com 
o Christian o tal de "novo normal" será 
bem triste. Tchau Doutor Christian!"   

"Da minha parte, eu coloco que o 
Christian era uma pessoa muito 

disponível, diligente, muito esforçado, 
inteligente, admirável em muitos 
sentidos, sobretudo nos oferecia 

generosamente sua amizade e, se 
alguém pedisse, bons conselhos. 
Alguém que ainda queria muito da 
vida, tanto no campo profissional 

quanto no pessoal, mas que, discreto, 
compartilhava seus sonhos com 

poucos. E daquelas pessoas que é 
difícil recordar de algum momento em 
que ele tenha reclamado da vida ou 
expressado algum desânimo. Tinha 

uma energia ímpar, irradiava 
presença, mesmo gostando tanto de 

silêncio quando estava concentrado em 
algum trabalho." 

Genadir



Wilson Novo

"Conheci o Dr Christian logo que veio a ME e passou a 
fazer parte das Comissões Especiais de Licitação em que 
participei. Seu trabalho era impecável nos detalhes, nas 
análises dos processos e na elaboração dos pareceres, 

sempre de maneira conciliada e com muito respeito. Seu 
trabalho fez com que passássemos a olhar o Direito com 

outros olhos, dado o amor e respeito com que via a 
profissão. Como pessoa, o momento do café era de 

conversas leves de temas sérios, sempre com a dose certa 
de humor e respeito. Ele nos fará falta."

 Marcelo Galdieri

"Amigo de todas as horas, sempre disposto a colaborar 
com todos, bom humor, dedicado, um ser humano incrível 
que deixa saudade e marcas positivas por onde passou." 

Patrícia

Christian, que Deus te ilumine, te guarde e conforte o coração de toda sua família e amigos 
que ficam aqui nesse momento tão difícil e sem cor sem a sua presença. A saudade que 
deixará será enorme.  

Sabesp
a


