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Parabéns Governador 
 

Na sexta-feira passada, dia 06 de novembro, tivemos a confirmação da posse de nosso 
amigo e companheiro Edes Fernandes de Oliveira como Presidente da Cedae. 
Edes Fernandes de Oliveira é técnico de excelente caráter e capacitação, engenheiro 
civil por formação e pós-graduado pela Uerj no curso de Engenharia Sanitária e 
Ambiental e Meio Ambiente pela Coppe UFRJ. 
 
Desempenhou com grande competência diversos cargos de extrema relevância como 
Gerente da ETA-Guandú e, também, como Diretor de Grande Operação na Cedae. 
Infelizmente, em 2019, por uma nefasta atitude do  Presidente à  época, Sr. Hélio 
Cabral, cuja intenção não era de engrandecer o saneamento -  demitiu- o, juntamente 
com outros 31 engenheiros e  23 profissionais de nível superior de outras áreas, numa 
evidente tentativa de desestruturar uma grande empresa de saneamento,  premiada 
em 2018 pela Revista Exame como a melhor empresa de infraestrutura do Brasil. 
 
Entretanto, pela união ainda presente nos quadros da hercúlea Cedae, seu sempre 
empregado, Edes, retornou à Casa, desta vez coroado no mais alto posto da 
Companhia. Merecidamente! O agora Presidente foi reconhecido por seu currículo, 
pelo atual Governador Cláudio Castro, político que vem, até agora, demonstrado pulso 
forte no trato com a coisa pública, temperança em suas atitudes e uma forte articulação 
política. 
  
Por isso, parabenizamos o Governador por sua excelente escolha, não desmerecendo 
de forma alguma o Presidente anterior, Renato Espírito Santo, que exerceu o cargo 
com grande competência, conseguindo preservar a Cedae após uma desastrosa 
administração e em meio ao inconstitucional e ilegal processo de desmonte e 
privatização. 
 
Desejamos ao Edes todo o sucesso, responsabilidade para com a coisa pública, 
diálogo e amplo canal de comunicação junto aos trabalhadores do saneamento, 
coragem para enfrentar os desafios e orientação Divina, certamente ao adotar as 
melhores táticas para o engrandecimento da Cedae.  
 
Parabéns Presidente. Força e fé. 
 
CEDAE PÚBLICA! 
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