Publicação Oficial
da Associação dos
Empregados de
Nível Universitário
da CEDAE

Ano: XXI
Número:01

Jornal da

ASEAC

www.aseac.com.br
Distribuição Gratuita

Janeiro/Fevereiro/Março de 2015

Mulheres
Que Fazem:

Arlette Custódia
Cabral Coelho
Página 3

Entrevista com Jorge Briard,
Presidente da CEDAE

Entrevista:

Não faltou assunto na entrevista com o presidente da CEDAE Jorge Briard, que pontuou as principais
necessidades de mudança da empresa, entre as prioridades, ele destacou que a instituição precisa melhorar o fluxo de caixa, ter capacidade de reinvestimento interno, para poder permitir que um percentual
maior possa ser aplicado em especial na área de gestão de pessoas.

Edes Oliveira
Diretor DG
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Entrevista
Humberto de Mello,
Diretor da DT
A finalidade nossa, aqui da CEDAE,
é levar água de qualidade para todos
os municipios conveniados do Estado
do Rio de Janeiro. Quando se consegue
isso, você fica extremamente satisfeito,
garante Humberto.
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Antônio Ignácio
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Editorial

Nova CEDAE, velhos problemas.

Muro das lamentações ou celeiro de oportunidades?
Sidney do Valle Costa - Diretor Presidente da ASEAC

este é o principal motivo
que levou ao Governo do
Estado escolher um funcionário de carreira para
esta missão.

Desde 12 de janeiro de
2015 a “NOSSA CEDAE”
passou a ser administrada por um de nós, um
Cedaeano. O Engenheiro
Sanitarista Jorge Briard,
associado da ASEAC,
é o novo presidente da
CEDAE; Funcionário de
carreira com 31 aos de experiência, conhecedor dos
principais problemas da
empresa, certamente reúne as melhores condições
de presidir e conduzir a
CEDAE em um novo rumo.
O Presidente compôs sua
nova Diretoria com outros
quatro funcionários de
carreira, igualmente associados da ASEAC.
Q u e a C E DA E , b e m
como a PRECE e a CAC,
continuam com vários e sérios problemas, todos nós
sabemos, e esta é a dura
realidade do cenário que
a nova administração terá
pela frente. Acredito que
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quada da prestação desses
serviços. Essas tarefas
só são possíveis através
de profissionais que, a
exemplo do Engº Briard,
adquiriram vasta experiênA nós, todos os cedaeanos, cia ao longo de suas vidas
de todos os setores, de to- laborativa. Não se encondos os municípios, ativos tram profissionais desta
ou aposentados, neste qualificação no mercado,
momento tão importante eles são preparados no dia
de nossa historia, cabe a dia de suas atividades.
uma tomada de decisão,
um posicionamento pesA ASEAC compõe o MDCsoal: irei me juntar na CP – Movimento em Defesa
missão de reconstrução da CEDAE, CAC e PRECE.
e fortalecimento de uma O movimento tem em sua
CEDAE pública, susten- essência a defesa de nossas
tável e eficiente, olhan- instituições que vem pasdo para o cenário atual sando por dificuldades ao
como um grande celeiro longo de suas existências.
de oportunidades? Ou, me
renderei ao velho e danoso
A CAC vem encontranpensamento de que não do sérias dificuldades de
iremos conseguir, ficando cobrir os custos operainerte, somente debruçado cionais de sua carteira de
no muro das lamentações? assistidos. As despesas
médicas estão nas nuvens.
A CEDAE é uma empre- A medicina evoluiu em
sa prestadora de serviços sua tecnologia de exames
públicos de saneamento e diagnósticos e nas técnicas
tem como objetivo pres- cirúrgicas, provocando um
tar, cada vez melhor, este aumento substancial nos
serviço. Tão importante valores até mesmo nos
quanto à entrega de uma atendimentos de rotina.
água de qualidade ao consumidor final, são as funPor outro lado a idade
ções de coleta, tratamento média da carteira de assise destino final adequado tidos da CAC vem crescendo
de esgoto, a operação e ano após ano, o que também
manutenção dos sistemas provoca um acesso cada vez
e a comercialização ade- maior ao sistema médico
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hospitalar. O desafio da
CAC é fechar esta conta.
Como igualar a arrecadação
(recursos mensais) com as
despesas exigidas?
A PRECE, seriamente
atingida por erros de aplicações financeiras no passado, teve sua situação minimizada para aqueles que
migraram dos Planos Prece
I e II para o Plano CV em
2011. O péssimo desempenho do mercado financeiro
brasileiros dos últimos 2
anos (2013 a 2015), vem
impossibilitando o atingimento da meta atuarial
e consequente inviabilizando a recomposição das
reservas necessárias à cobertura dos benefícios em
todos os planos existentes,
não somente na PRECE,
mas em todas as ins-tituições do seguimento de
previdência.
O Plano Prece I atraves-sa o seu pior momento,
possuindo um ativo financeiro menor do que o
necessário para cobertura
dos benefícios já concedidos, não tendo reserva
para no futuro garantir o
beneficio dos ativos. Esta
situação veio se agravando
desde 2011, quando para
equacionamento do déficit
do Plano Prece I, surgiu a

Como última tábua de
salvação para os ainda
participantes do Plano
Prece I e II, iniciado pelo
MDCCP, em parceria com
a s Pa t r o c i n a d o r a s e a
Prece, está em andamento
junto a CMCA – Câmara
de Mediação, Conciliação
e Arbitragem da Previc,
o processo de Reabertura
do prazo migratório para
o Plano Prece CV, previsto
para acontecer no 2º semestre deste ano.
Os desafios são enormes,
as soluções não surgem ao
culparmos as gerações
passadas, elas são nosso
compromisso atual com as
gerações futuras. “Nós não
herdamos a Terra de nossos
antecessores, nós a pegamos emprestada de nossas
crianças”. (Provérbio Índio
Norte-Americano).
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necessidade de contribuições extraordinárias, tanto
dos participantes (ativos,
assistidos e pensionistas)
quanto das patrocinadoras.
Como essas contribuições
extraordinárias não estão
sendo vertidas por decisão
judicial, por aqueles que
permaneceram nos planos
Prece I e II, existe um passivo financeiro monstruoso
e o plano corre sério risco
de liquidação.
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MULHERES
QUE FAZEM
Elas são um presente
para a CEDAE

Arlette Custódia Cabral Coelho
Muito além da aposentadoria

para irmos para uma outra
casa. A pintura era toda
desbotada porque a casa
estava fechada há muito
tempo. Tudo lá era muito
ruim, mas nunca pensei
em sair. A CEDAE foi meu
primeiro e único emprego”,
orgulha-se.

Se para muitos a aposen-tadoria é um sonho, para
Arlette Custódia Cabral, de
80 anos, ela não está em
seus planos. É tempo de
trabalhar. Esse ano, Arlette,
que é assistente de financeiro, completa 60 anos de
trabalho na CEDAE. A vida
ainda lhe parecia ingênua
no ano em que Arlette entrou na empresa, em agosto
de 1955, quando ainda era
SAEN. Sem saber absolutamente nada das funções
que viera a exercer, Arlette
foi admitida e mostrou toda
sua vontade de aprender.
Tempos depois, passou pela
SANERJ, até que a fusão
das empresas a levou para
a CEDAE.

“Entrei muito jovem, não
sabia nada e fui trabalhar
na divisão de contabilidade
aos 21 anos, na seção de
despesa. Me deram muita
confiança e eu sou muito
grata por isso. Três meses
depois, cheguei a ser chefe
de seção, progredindo
mais e mais”, rememora
Arlette. Ela ainda enfatiza
o fato de ter conseguido
chegar tão longe por causa
da ajuda que recebeu dos
colegas de trabalho.
“Achei que não teria
competência. Mas meus
colegas me ajudaram
muito, nunca teve clima
de competição. Fiquei
três anos na chefia. Meus

superiores eram muito bons
para mim”, acrescenta.
Arlette é uma raridade. Com
uma memória de dar inveja,
ela lembra com precisão
nomes, datas e momentos
que fizeram parte de sua
vida profissional. Ela
acha graça ao relembrar
que chegou a trabalhar
em um ambiente com
condições muito ruins de
trabalho, em 1958.
“As máquinhas de escrever
eram pesadas, grosseiras.
Parecia que estava praticando
halterofilismo”, diverte-se.
“Tivemos que sair do prédio
cedido pela Faculdade de
Engenharia, que fica na Rua
Passo da Pátria, em Niterói,

Entre seus melhores
momentos na empresa,
Arlette destaca a época em
que assumiu a chefia da
seção de despesa. “Foi bom
ver tantos colegas me dando
apoio”, justifica. Na vida
pessoal, o nascimento do filho
Ricardo Cabral, hoje com
55 anos, foi uma das datas
mais marcantes.Em 2007,
Arlette se aposentou, mas,
por opção, não abandonou
suas funções. “Não tinha
nada pra fazer em casa. Eu
não queria ficar à toa, por
isso, continuei trabalhando”,
explica. Para ela, mulher de
fibra é aquela que consegue
passar pelas dificuldades da
vida com a cabeça erguida.
Na época em que foi
chefe, Arlette deixou um
bom ensinamento, ela
garante. “Ensinei aos meus
funcionários a trabalhar
corretamente com as grandes
firmas, a não deixarem nada
para o dia seguinte, não
gosto de deixar nada por
fazer”, ressalta. Entre as
coisas que aprendeu com
a carreira, ela aponta o
respeito. “Nunca fui faltosa,
sempre respeitei meus chefes
e colegas”. Até hoje, Arlette
é assim. “Recebo toda a
documentação e distribuo
para os funcionários.

Não fica nada na minha
mesa, não deixo trabalho
para o dia seguinte. Só
falto quando preciso ir ao
médico”, comenta.
Só não coloque um computador na frente dela,
porque ela não tem muita
intimidade com a máquina. “Só não trabalho com
informática. Minha vista
fica cansada, fico mal posicionada na cadeira. O papel
eu posso manusear de um
jeito bem melhor”, afirma.
Aos funcionários e pessoas
que estão iniciando na profissão, Arlette dá preciosas
dicas. “Que essas pessoas
gostem de trabalhar, tenham força de vontade,
lutem por um ideal e que
reclamem menos no trabalho. Trabalhem com amor
e se dediquem para evitar
erros e falhas”, sugere.
Marileide da Silva, 59
anos, e auxiliar de pessoal,
é uma das que dividem o espaço com Arlette. “Trabalho
com ela há mais de 5 anos. É
muito interessante ver esse
vigor, vitalidade, empenho
dela. Ela tem uma agilidade surpreendente”, elogia
Marileide. “Arlette é uma
pessoa muito dinâmica, ativa, responsável. Isso, para
nós, é motivador e estimulante. A gente vê um monte
de gente nova mal-humorada, reclamando. Ela levanta
cedo, pega a condução,
com muita vontade. É desafiante ver uma mulher
assim, que cuida da casa e
do trabalho com toda essa
disposição”, acrescenta.
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ENTREVISTA
Presidente da
CEDAE

A trajetória de 31 anos
na CEDAE serve como
suporte para Jorge Ferreira Briard, que assumiu
a presidência da empresa
em janeiro, focar no que
precisa ser modificado e
implantado na nova gestão. Conhecendo a empresa
como um todo, já que atuou
em diversos setores dela,
Briard acredita que uma de
suas prioridades é o foco na
área comercial da CEDAE,
para que se possa captar
recursos para distribuir
água e tratar esgoto de
forma adequada. Elogiado
por funcionários que o denominam como um ‘homem
de carreira’, Briard revela
que deseja atender às expectativas dos empregados.
Como foi o início dessa
trajetória na CEDAE?

Jorge Briard

Gestão profissionalizada e funcionários
motivados são prioridade

Eu entrei em 1984, muito
novo, com 19 anos. Estava desempregado na época, fazia faculdade e casei.
Como só estudava, fiquei em
uma situação meio difícil.
Eu tinha alguns trabalhos
secundários, até que consegui arrumar uma vaga
para trabalhar como servente no distrito de Ramos.
Minha primeira chefia foi,
como encarregado. E, aí,
segui toda a sequência da
companhia.
Você é um homem de
carreira e conhece todos os
setores da empresa. Como
isso pode auxiliar no sucesso de sua administração?
Acho que carreira é a
perspectiva que você, pessoalmente, tem do que você
deseja para você mesmo,
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que não necessariamente
é chegar à presidência da
empresa. Conhecendo bem
a empresa, você passa a ter
uma visão holística de como
a empresa se integra e quais
são os gargalos que podem
levá-la a ter o crescimento
sem uma velocidade adequada. Eu já aprendi muito
aqui na presidência. Por
mais tempo que você passe
como diretor, os problemas
que você tem como presidente são muitíssimas vezes
maiores. Não só por você ter
a empresa toda na mão, mas
porque você passa a ter acesso a informações que ficam
no âmbito da presidência e
não passam, sequer, pelos
diretores, por ser a empresa
tradicionalmente presidencialista. A qualquer momento, pode haver uma mudança
no quadro da empresa, então,

meu planejamento de longo
prazo é quatro anos. Nos dias
09 e 10 de abril, fizemos reuniões, para um planejamento
estratégico, onde elegemos
os focos principais, para
nortear o caminho primário
da empresa e, deles, possam
se derivar todos os outros,
para que a gente possa fazer esse desenvolvimento
de forma completa na empresa, de todos os setores e
tudo que permeia a atividade
de saneamento.

lho e entendimento do que
deve ser feito. A parte mais
negativa de ser de carreira
é, exatamente, a perspectiva das pessoas de que, em
um tempo recorde, você
possa proporcionar ações e
modificações profissionais
na vida da pessoa que, ao
longo dos últimos 20 anos,
ela não teve.

Como você vê a expectativa dos funcionários com a
sua entrada na presidência?

Hoje, a CEADE tem uma
situação financeira bastante
apertada. Nosso fluxo de caixa não tem folga nenhuma,
motivo pelo qual estamos
tentando aprovar o plano
de execução especial na
área trabalhista, que estava
já funcionando durante alguns meses, estamos com o

Eu brinco muito dizendo
o seguinte: os sonhos são
ilimitados, mas os recursos
não. A gente pode sonhar o
que quiser. O que a gente
tem é capacidade de traba-

Quais são as principais
mudanças pelas quais a empresa vem passando?

ENTREVISTA
Presidente da
CEDAE

montante de R$ 33 milhões
lá parado, inclusive, mas
está em julgamento no TST.
A gestão de pessoas, porque
a gente precisa resolver as
causas que levaram a essa
consequência nefasta das
ações judiciais. A outra é
na área comercial, como eu
falei. Na estrutura organizacional, você tem que observar uma série de coisas, a
tendência de mercado, novas
tecnologias, a amplitude do
teu negócio, como ele cresce,
para que você possa adequá-la da melhor forma à tua realidade. E, a partir disso, uma
reestruturação funcional.
Está prevista alguma
modificação no Plano de
Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS)?
A migração feita no fim do
ano não logrou o êxito que,
a princípio, a administração
esperava. Mas eu entendo,
também, que a forma como
ela foi disseminada entre
os empregados não tenha
trazido, talvez, uma clareza
sobre o que se pretendia.
Além disto, a apresentação
dessa migração para o cargo
novo, que é amplo, e de uma
perspectiva moderna, permite à empresa ter flexibilidade, ao empregado, migrar
dentro de algumas funções e
não ficar, obrigatoriamente,
preso dentro de uma mesma
linha, o que facilita a gestão
interna da empresa e o desenvolvimento profissional.
Deveria ter sido acompanhada de outras informações
que mostrassem qual era o
caminho que estava sendo
adotado na área de gestão
de pessoas. Dentro do plano
de cargos e salários existem
duas formas clássicas de se
progredir: horizontal ou
vertical. Essas implantações
já aconteceram nos cargos novos. As modificações
para o plano de cargos e
salários já se dará em uma
estrutura de cargos amplos

Jorge Briard

Gestão profissionalizada e funcionários
motivados são prioridade
da CEDAE. Nessa parte de
gestão de pessoas, estamos
trabalhando na produção
de um material para um
desenvolvimento mais forte
do plano de cargos nestes
primeiros seis meses. E, a
partir do segundo semestre,
demonstrar quais são as
ações que vão ser tomadas
para o desenvolvimento
desse plano. Mas volto a
repetir: isso não quer dizer
que a parte executiva da
empresa não entenda e não
vá implementar algumas
modificações na área de
gestão de pessoas, que já
irão trazer alguns benefícios para os empregados.
Nós entendemos que isso é
necessário e possível, dentro
do nosso fluxo de caixa, e
será feito. Todo esse estudo
de plano de cargos não terá
os sindicatos da categoria
à margem, até porque existem, na CEDAE, a figura do
comitê paritário.
E em relação a PRECE
e a CAC, quais serão as
mudanças?
São duas situações bem
diferentes. A PRECE tem
um problema clássico,
acompanhado por muitas
pessoas. Movimentos que
observam muito de perto
essa questão. Houve aquela
migração, saindo do plano
de benefício definido para
a contribuição variável, na
qual uma parcela de pessoas ficou no PRECE I, no
PRECE II, (plano BD). Isso
foi ajuizado e está em discussão judicial. Essa perspectiva de reabertura da
migração do plano faz com
que você possa evitar um
problema que não está muito distante, embora não seja
iminente: o fim das reservas técnicas do PRECE I e
PRECE II. Aí, teremos um
grande problema com a
massa de trabalhadores que
estão neles. Com essa massa
vindo para o novo plano,

permitirá que tenhamos
uma capacidade de investimento maior e uma gestão
participativa, que a gente
possa se alinhar aos melhores investimentos de mercado, tendo uma rentabilidade
que faça com que a previdência complementar gere
um valor final que remunere
de forma adequada o empregado na aposentadoria. Com
o desenvolver da migração e
da ação judicial, a gente vai
ter a perspectiva da melhor
forma de conduzir a PRECE.
Ela é fundamental para o
empregado, para todos nós,
inclusive para o presidente.
E a CAC? Qual é a situação atual?
A CAC é uma situação
complicada. A CEDAE teve
reuniões com a direção da
ANS para buscar, junto a
sua direção, uma solução
para os problemas atuais.
Então, a CAC terá que fazer sua parte de gestão, e,
aqui na CEDAE, a gente
vai atuar muito fortemente
nessa questão. Propusemos,
então, uma modificação na
contribuição da CEDAE com
relação aos ativos e aposentados, ajustando essas
contribuição, permitindo
apresentar um plano que
resgate a CAC, aportando
recursos, que permita seu
reequilibrio, viabilizando,
um fluxo financeiro mensal
positivo, sustentável.
Já existe uma perspectiva da abertura de concursos
no primeiro semestre para
a CEDAE?
Ainda não temos uma definição de números para isso
e, muito provavelmente,
durante o primeiro semestre, estaremos na fase de
preparação desse concurso.
Uma elaboração de forma
consciente, estudada, trabalhando os primeiros cargos
de forma cirúrgica, para po-

der ocupar as posições que
hoje são mais deficitárias.
Nós somos um caminhão
de muitos eixos rodando
a toda velocidade. Essas
rodas têm que ser trocadas
com ele andando, não dá
para parar. A gente precisa
melhorar o fluxo de caixa,
ter capacidade de reinvestimento interno, para poder
permitir que um percentual
maior possa ser aplicado, em
especial, na área de gestão
de pessoas; E, então, ter
velocidade para fazer essa
recomposição. Quando eu
falo da percepção, é um
processo que a gente tem
que fazer, estudando e entendendo em que área da
empresa a gente precisa de
um apoio terceirizado e que
áreas precisam ser fundamentalmente de empregados da empresa. Este não é
um estudo para daqui a dois
anos, a gente quer estar com
tudo elaborado e pronto nos
próximos seis meses, para
poder colocar em prática.
O que não quer dizer que
determinadas ações ligadas
à gestão de pessoas não vão
ser tomadas neste semestre.
Mas, de uma forma otimista, há previsão para
abertura de concurso ainda
neste ano?
Neste ano, a gente ainda
pretende lançar um edital de
concurso. Tem tido concurso
quase todos os anos, o último
foi em 2013. Só que os concursos foram sempre focados
– e realmente precisava – na
área do topo da pirâmide,
de profissionais de nível
superior, que eram e ainda
são necessários. Existem
serviços na Cedae que são
específicos da empresa e
precisam ter história, os
profissionais precisam passar isso de geração em geração, tem que entender como
funciona. Nós temos sistemas complexos, de grande
porte, que não se aprendem

nos bancos da escola. Você
tem que vivenciar aqui no
dia a dia, passar pelos problemas, para entender como
acontece.
E quais são as suas principais prioridades como
presidente, hoje?
A empresa tem que se
profissionalizar, enfrentar
o mercado. Ou a CEDAE se
adequa a essa realidade de
mercado, tendo essa gestão profissionalizada, foco
no seu resultado e pessoas
motivadas, satisfeitas e
conscientes da responsabilidade do trabalho que
elas têm, ou a CEDAE não
conseguirá enfrentar esse
mercado e continuará com
as mesmas dificuldades. O
que não pode ser perdido é
o foco de que devemos ter
uma visão empresarial com
a visão pública do servir.
A gente entende perfeitamente o dever público de a
gente proporcionar saúde
preventiva à população, ter
saneamento é prover ao
cidadão capacidade de produção e trabalho, que gera
renda e, por consequência,
melhoria da qualidade de
vida, e possibilita aos seus
o desenvolvimento. Assim,
essa cadeia produtiva vai
subindo, fazendo com que
a gente tenha pessoas melhor preparadas em nosso
país para poder conduzi-lo.
Esse foco público é muito
importante e a gente não
perde. Mas não esquecemos, também, que somos
uma empresa e temos que
gerar resultado. A gente
tem que ter capacidade de
reinvestir, nos processos
de saneamento e na nossa
capacidade de desenvolver
a área de gestão de pessoas. Para isso, a gente
precisa de recursos. Em
quatro anos, não é possível
fazer tudo que sonhamos.
Então, é necessário fazer
todo o possível.
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ENTREVISTA
Diretoria
Técnica da
CEDAE

Humberto de Mello Filho
Planejamento é principal foco do Diretor
pego. Ficarei muito triste
se não conseguir concluir
as obras da Baixada”,
reflete.

‘Eu quero, eu posso, eu
consigo’ é o lema de Humberto de Mello Filho, de 52
anos, diretor da Diretoria
Técnica da CEDAE. E foi
com essa determinação
que ele chegou ao cargo
atual, assumido no dia 12
de janeiro. “Se eu imaginar
que não vou conseguir alguma coisa, eu nem estaria
aqui sentado como diretor”, enfatiza Humberto,
que se formou em 1982
em engenharia civil, pela
SUAM, e depois se especializou como engenheiro sanitarista, em 1991,
pela UERJ.
Sempre atento aos detalhes e com uma capacidade
de elaboração de dar inveja, Humberto relembra seu
ingresso na CEDAE, em
1988. “Entrei no contrato
de apoio para participar de
um programa que era CPP
(Comunidade de Pequeno
Porte). Em março de 1990,
eu entrei através de um
concurso para CEDAE e
comecei a tocar as obras
desse programa CPP, em
torno de 35 obras tocadas

no interior do Estado”,
relembra Humberto.
Depois disso, ele não
parou mais. Em 1994,
passou a ser fiscal de contratos de áreas regionais
de um novo programa, a
PASS (CONFERIR), com
53 obras, sendo chefe da
área da região serrana,
norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Em
2001, assumiu a coordenação de obras do interior do
estado, por onde ficou até
2002, quando se tornou
responsável pelas obras
da região metropolitana
do Rio até 2006. Ainda
no currículo, Humberto
acumula a nomeação como
gerente do Controle de
Qualidade do interior, que
durou de 2006 a 2007.
“Em 2007, com a entrada do Sérgio Cabral como
Governador e do Wagner
Victer na CEDAE, juntaram duas gerências, a de
Controle de Qualidade do
Interior e a Controle de
Obras do Interior, e eu
assumi como gerente do
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Controle de Qualidade e
Obras do interior do estado, onde fiquei até janeiro
de 2015. Parte das obras
do PAC, mais a parte toda
do interior e o leste do
Rio ficaram sob a minha
gestão”, detalha.
Antes de assumir a Diretoria Técnica, Humberto
se viu diante de uma de
suas maiores responsabilidades, em julho de 2014.
“Victer me deu uma tarefa
muito grande, que era
montar e orçar o programa
da Baixada Fluminense,
que é a universalização
de água na Baixada. Esse
foi o grande desafio que
me foi dado, de montar
esse programa de R$ 3,5
bilhões. Posso te dizer
que este programa já está
consolidado, com o recurso garantindo. E a grande
obra é a construção da
nova estação de tratamento do Guandu”, afirma.
Atualmente, as metas
são outras. Como as novas
prioridades de seu novo
cargo, Humberto destaca

dois pontos fortes da diretoria: a parte de projetos de abastecimento de
esgoto e o outro é a parte
das obras da Baixada, as
do eixo Olímpico e conclusão da obra da Barra
da Tijuca. “Também temos
um desafio muito grande
que é a ampliação da ETE
Alegria. E estamos correndo com as obras para
conseguir despoluir a Baía
de Guanabara. Mas a obra
mais importante, hoje, é
a Baixada Fluminense. A
finalidade nossa, aqui da
CEDAE, é levar água de
qualidade para todos os
municipios conveniados do
Estado do Rio de Janeiro.
Quando se consegue isso,
você fica extremamente
satisfeito”, garante.
E otimismo é uma característica que não falta
em Humberto. “São 25
anos de profissão e eu tenho um objetivo: eu tenho
que concluir as coisas que
peguei para fazer. Se eu
perceber que o programa
não tem possibilidade de
ser concluído, eu nem

Com tanto tempo na
empresa, Humberto consegue enxergar as mudanças da nova CEDAE e da
antiga, e avalia a questão
da logística do novo prédio como uma das mais
funcionais. “Tinha vergonha de levar as pessoas
de grandes empresas para
me visitarem lá, para uma
reunião. Agora, eu tenho
orgulho dessa companhia,
das instalações. Outro
orgulho é que hoje temos uma empresa com
a melhor estrutura de
saneamento do Brasil. É
uma referência. Nesses
últimos oito anos, conseguimos melhorar muito a
imagem dessa companhia.
Tenho certeza que o atual
presidente (Jorge Briard),
que é um cara de carreira, vai nos levar para o
topo”, festeja.
Entre as mudanças que
o diretor quer colocar em
prática com a nova gestão está o planejamento.
“Não se teve planejamento
em 20 anos. Temos que
ter veia de planejamento
para que não sejamos surpreendidos. Entrar num
projeto sem ter planejado
é um erro. Uma das minhas metas é focar nessa
questão do planejamento”, comenta. Já para a
ASEAC, Humberto, que é
um associado, sugere que
os membros levem mais
ideias às diretorias.
“A ASEAC já teve algumas conquistas. É preciso
unir a equipe técnica da
CEDAE, montar comitês,
sugerir novas ideias, mostrar novas propostas e
soluções para a companhia
como um todo. Precisamos
de mais planejamentos
estratégicos, e a ASEAC
pode contribuir muito com
isso”, ressalta.

ENTREVISTA
DG - Diretoria de
Produção e Grande
Operação da CEDAE

Edes de Oliveira
Luta por melhoria na
arrecadação para investir

projetos que visam a universalização dos sistemas
de água como de esgotos.
“A população pode esperar
uma melhoria significativa
na qualidade do serviço. Há
necessidade de a CEDAE se
aproximar de seus clientes,
melhorar o atendimento.
A atual administração vem
trabalhando para reduzir o
tempo de atendimento às
solicitações. O objetivo é
fazer esse atendimento em
até 24h após solicitado. Isso
faz parte de um programa
de melhoria de imagem da
empresa”, justifica.

A rotina de Edes Fernandes de Oliveira, de 52 anos,
mudou consideravelmente
após ele assumir o cargo
de diretor da Diretoria de
Produção e Grande Operação da CEDAE, em janeiro
deste ano. Não que Edes já
não se dedicasse ao trabalho
com afianco, mas, agora, a
responsabilidade é muito
maior. Quando ingressou na
CEDAE, em maio de 1988,
como marcador de hidrômetro, Edes não tinha ideia
de que seu futuro na empresa seria tão promissor. Até
que passou pelos cargos de
auxiliar técnico, técnico de
abastecimento e engenheiro.
Em 1990, se formou em Engenharia Civil, pela SUAM, e,
logo depois, se especializou
com pós-graduação em Engenharia Sanitária, na UERJ,
e Meio Ambiente, na UFRJ.
Tanto conhecimento adquirido e já ambientado com o
trabalho, chegou o momento
de Edes dar um passo mais
complexo e delicado.
“Estou no processo de
implantar novas filosofias
de trabalho, temos desafios
grandes. “O que posso citar
do que temos feito nesse
período desde que assumi a

diretoria e que tem dado bom
resultado é a participação no
grupo de trabalho de acompanhamento das operações
hidráulicas do Paraíba do
Sul”, reforça.
Antes de sentar na cadeira
de diretor, Edes exercia função como gerente do Complexo de Produção do Guandu,
onde tinha a responsabilidade sobre a produção e controle de qualidade de água,
que inclui a maior estação de
tratamento de água do mundo, a ETA Guandu, e era vice-presidente da ASEAC. “Tive
que me licenciar da ASEAC
por questões éticas, pois diretores não podem ter cargos
na Associação. Já na CEDAE,
minhas funções eram muito
limitadas à produção de água
do sistema Guandu, embora
seja um grande sistema. Teve
uma grande mudança nas
minhas funções de antes e de
agora”, avalia.
Edes ainda ressalta que se
sentiu mais confortável com
o novo cargo graças à equipe
técnica, que ele considera de
excelência. “Como eu já fazia
parte da diretoria, conhecia
a equipe técnica, e sei da
capacidade dela. São todos

muito bons, e isso me deu
mais conforto e confiança
para assumir esse cargo. Tem
muita gente boa que me auxilia e me dá respostas para
o que enfrentamos no dia a
dia”, aponta.
Entre os grandes desafios que vai enfrentar como
diretor da DG, Edes destaca
quatro como os mais importantes. O primeiro é o enfrentamento da crise hídrica, que
se iniciou no ano passado e
se estende esse ano. “Vai ser
uma luta constante para a
gente manter o abastecimento de água apesar da crise”,
pontua. O segundo desafio
é a recuperação da empresa. “Precisamos melhorar a
nossa arrecadação para ter
poder de reinvestir em projetos importantes”, destaca.
Em terceiro estão os projetos
de compromissos para as
Olimpíadas de 2016. Como
quarto desafio, Edes elege a
melhoria na gestão de pessoas. “De forma a motivar o
quadro funcional e dar perspectiva de futuro para esses
profissionais”, acrescenta.
A carga horária de trabalho de Edes também sofreu
com as mudanças que o

cargo lhe impõe. “A carga horária de trabalho aumentou,
tento em vista a quantidade
de problemas operacionais,
a quantidade de ações de
interação, as reuniões que a
diretoria tem. Hoje, é muito
difícil eu sair da CEDAE antes das 21h”, diverte-se.
Traçando um panorama
entre a CEDAE do passado
e a de hoje, Edes destaca
alguns aspectos que ele
considera os principais. “São
muitas mudanças. Uma das
principais é que a CEDAE
passou, ao longo do tempo,
por processos de melhoria de
gestão que deram um cunho
mais empresarial à empresa.
Por outro lado, as demandas
da população também cresceram muito. E outro fator
que faz com que a CEDAE
mude o patamar de atuação e
o entendimento sobre o que
é uma empresa de prestação
de serviço à população, é o
fato de ela, este ano, passar
a ser regulada por uma agência reguladora, a partir de
agosto”, explica.
Certo de que a empresa
vem melhorando ao longo dos anos, Edes afirma
que ela vem implantando

Mesmo longe da vice presidência da ASEAC, Edes,
que por oito anos foi diretor
e vice-presidente da Associação, ainda tem grandes
expectativas. “A ASEAC sempre foi um instrumento de
defesa e de luta da CEDAE,
da CAC e da PRECE. Ela
sempre passou por fases
muito distintas de lutas
intensas, ressaltando a fase
em que o Governo do Estado
tentou privatizar a CEDAE,
e a ASEAC sempre esteve
nessa luta defendendo os
direitos dos trabalhadores,
defendendo o saneamento
público. E o que espero é
que ela continue com essa
luta em defesa na nossa empresa e de seu corpo de associados, que é o pessoal de
nível superior, coisa que
sempre fez com brilhantismo”, analisa.
Edes ainda sonha com
suas horas livres, nas quais
costuma curtir a família,
viajar e jogar tênis. Mas
enquanto elas ainda são raras, ele foca nas suas metas
à frente da diretoria, que
são: vencer a crise hídrica
sem racionamento, atingir
os objetivos traçados para a
Olimpíada e valorizar o empregado. “Sou uma pessoa
determinada, bem humorada, e sou muito confiante
de que a gente é capaz de
fazer um trabalho que faça
a diferença para a população
do Estado. Quero que os funcionários me vejam como um
aliado, como um colega de
trabalho”, conclui.
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HISTÓRIA
VIVA
Entrevista

Antônio Ignácio da Silveira

Sempre é tempo de aprender e se atualizar

Prestes a fazer 90 anos,
Antônio Ignácio Silveira
olha para sua trajetória
com orgulho. Premiado em
2008 pela Caixa Econômica
Federal como o funcionário
mais antigo exercendo
funções dentro de um órgão
público, Silveira fez história
na CEDAE e na ASEAC.
Tudo começou em 1947, ano
em que Antônio integrou
o corpo de funcionários
da Companhia Brasileira
de Água e Esgoto de
Niterói. “Entrei como
servente de segunda. Eu já
estava no científico e, assim
que completei os estudos,
fiz vestibular para a Escola
Nacional de Engenharia.
E assim começou a minha
evolução dentro da empresa”,
avalia Silveira.
Considerado o servidor
mais antigo da CEDAE, por
seus 64 anos de serviços
prestados na empresa,
Silveira relembra momentos
de seu primeiro e único
emprego. “Fui homenageado
várias vezes na empresa.
A cada 10 anos, eu recebia
uma placa. Isso foi muito
importante para a minha
vida. Foi nesse sistema de
saneamento básico que me

formei, passei a exercer
várias funções, chegando a
presidente da Comissão de
Água e Engenharia Sanitária
(CAES), essa companhia
era equivalente às outras
companhias do Estado da
Guanabara”, explica.
Depois da fusão do Departamento de Água (DA),
do Departamento de Esgotos Sanitários do Estado da
Guanabara e da SANERJ,
que culminou na criação da
CEDAE, Silveira, já engenheiro, viu o cenário ficar
caótico. “A fusão foi criada a
toque de caixa. O início da
criação da CEDAE, em 1975,
foi muito tumultuado porque
foi durante o regime militar,
onde se faziam as coisas e
ninguém contestava. Houve uma correria para saber
quem ia dirigir a empresa e
isso criou um clima de disputa entre os engenheiros
que queriam ser diretores e
presidentes. Eu não entrei
nessa disputa”, ressalta. Foi
assim que Silveira teve a
ideia de criar uma associação
para defender os interesses
de sua classe.
“Nessa ocasião, eu era
simplesmente engenheiro
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e fui trabalhar em uma
Divisão de Águas. Nesse
clima de revolta, eu, que
tinha experiência porque
já havia criado a AFTAE
(Associação Fluminense
de Água e Esgoto) e a
ASAPAE (Associação dos
Aposentados da CEDAE),
ambas em Niterói, sugeri
criar uma associação para
os engenheiros”, relembra.
O encontro aconteceu
em meados de 1980, no Bar
do Pepe (na rua Sacadura
Cabral, Saúde), após o
almoço. Na reunião informal,
tinham muitos engenheiros,
que ouviram a proposta
inicial e aprovaram a criação
da ASEAC. “Me autorizaram
a tocar tudo. Como eu não
tinha uma função muito
alta, nem tinha interesse
de ser diretor, peguei uma
folha de papel almaço e fiz
um abaixo assinado para
criar a associação. Houve
uma repercussão muito boa.
Diante disso, nós evoluímos.
Mas a intenção sempre foi
unir e defender os interesses
da classe”, reforça. Com o
estatuto aprovado, Silveira
foi indicado o primeiro
presidente efetivo da
ASEAC. Na presidência,

ficou de 1980 a 1983,
mas até hoje faz parte da
Associação. Aposentado há
cinco anos, Silveira analisa
como positiva a existência
da ASEAC.
“Passamos a ser respeitados e a ter outro
status por causa da
democratização. Pouco
depois, outros funcionários
de nível superior recorreram
a nós para participar da
associação. Aceitamos,
com a condição de que
mantivéssemos o mesmo
nome após a mudança e que
mantivéssemos os interesses
iniciais: mais valor, mais
luta, mais reconhecimento”,
orgulha-se.
Silveira ainda faz questão
de dizer que é conselheiro
nato da ASEAC e, sempre
que pode, vai até a sede. Ele
se define como um homem
feliz, realizado. Cita a homenagem que ganhou da Caixa
Econômica Federal por ser
o servidor mais antigo em
função na CEDAE como
uma das principais formas
de reconhecimento de seu
trabalho. “A Caixa fez uma
pesquisa em todo o estado
para descobrir o servidor

mais antigo em função, era
para ser homenageado no
Dia do Trabalho. Fico muito
orgulhoso por isso. Recebi
até a camisa do América,
porque descobriram que sou
americano”, diverte-se.
O veterano engenheiro
e criador da ASEAC só se
aposentou porque teve problemas de saúde, caso contrário, ele garante, estaria
até hoje na ativa. “Gostei
muito da CEDAE. Ela me
deu tudo que eu tenho e eu
ofereci a ela tudo o que eu
podia. Comecei como servente de segunda e cheguei
a presidente da SANERJ.
Me formei em engenharia
em 1954 e exerci todas as
funções que existiam como
chefe de seção, chefe de departamento, até topógrafo”,
detalha.
Mas mesmo com a calmaria da aposentadoria,
Silveira não para de aprender e se atualizar ainda
mais. “Passo o tempo estudando engenharia sanitária,
lendo artigos, minhas revistas que sou sócio. Gosto
muito de aprender a cada
dia”, diz ele, dando um
bom exemplo.

