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SEDE
Própria
Entidade comemora 27
anos com nova conquista
para os associados

A

ASEAC comemorou 27
anos de fundação e festejou a data – 29 de agosto
– com uma notícia que
transforma em realidade
o sonho de todos os diretores e associados da entidade: a conquista
da sede própria. Reunida no último
dia 10 de julho, a Assembléia Geral
Extraordinária - AGE - convocada
pela ASEAC aprovou a proposta da
diretoria executiva de aquisição
de um conjunto de salas para a

entidade. A mudança para a nova
sede aguarda apenas a conclusão
da documentação legal. Formada
por um conjunto de salas localizadas no mesmo prédio onde a
associação funciona atualmente,
na Sacadura Cabral, a nova sede
mede 147m 2 e está distribuída
em dois andares – duas salas no
3º andar, onde vão funcionar dois
auditórios e a área social,  e outra
no 8º andar, onde ficará instalada
a administração da ASEAC.
Página 2

Marcado para dezembro o 1º UniCEDAE
A busca de novos processos e
tecnologias - instrumentos fundamentais para dar suporte ao crescimento seguro da CEDAE, bem como
a atualização e aperfeiçoamento
técnico dos profissionais de nível
universitário da companhia são os
objetivos principais do 1º Encontro
Técnico dos Empregados de Nível
Universitário da CEDAE – 1º UniCEDAE – e da 1ª Mostra UniCEDAE

de Tecnologia e Equipamentos para
Saneamento, que a ASEAC realizará,
com apoio da CEDAE, no período de
4 a 6 de dezembro de 2007, no Clube
de Engenharia, no Rio de Janeiro. O
objetivo é reunir técnicos da CEDAE
e de outras companhias estaduais,
empresas e outros segmentos do
setor para debater e conhecer as
inovações disponíveis no mercado
de saneamento. (Páginas 3 e 4)

Maior estação de tratamento do mundo, Guandu leva CEDAE para o "Guiness"
Página 8

Patrimônio
De casa nova

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Presidente

Luiz Alexandre Sá de Faria
Diretor Vice-Presidente

Edes Fernandes de Oliveira
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Luis Carlos Gomes Vieira
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Edson Reis da Silva
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Claudino Victor R. do E. Santo
Diretor Técnico
Flávio de Carvalho Filho
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Marcello Barcellos Motta
Diretor Jurídico
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Repres. dos Administradores
Valdemir Luiz de Carvalho
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Dylair Benigno dos Santos
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Repres. dos Arquitetos
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Zélia Maria Monteiro Borba
Repres. dos Biólogos
Júlio César Borsoi Junior
Repres. dos Contadores
Sergio Pereira
Repres. dos Economistas
Augusto César P. da Costa
Repres. dos Engenheiros
Alvaro Henrique C. Verocai
Antonio Carlos Álvares Grillo
Marcio Eckhardt
Paulo César Quintanilha
Ricardo José de A. Branco
Sergio Pinheiro de Almeida
Repres. dos Químicos
Augusto César F. Gesteira
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Antônio Ignácio da Silveira
Walnyr B. de Oliveira
Emy Guimarães de Lemos
João Carlos do R. Pinto
Renato Lima do E. Santo
Carlos Henrique Menezes
Jaime Dutra Noronha
Dario Mondego
Paulino Cabral da Silva
Flávio Guedes de Medeiros
Conselho Fiscal - 2007/2009
Myriam Allemand D. Diniz
Marcelo da Cruz C. Saldanha
Rita de Cássia R, dos Santos
Sérgio Henrique R. da Silva
Marcos Tadeu de Oliveira
Jorge Rodrigues Leitão
Planeja e Informa Produções Ltda.
(21)2262-9401 2215-2245 planin@planinrio.com.br

Arte final e Capa: João Paulo Sampaio
Jornalista Responsável: Carlos Emmiliano
Eleutério - MTB-RJ: 12524



Assembléia se reúne e aprova a compra da

Nova Sede

D

epois de 27 anos de fundação, o velho sonho da sede
própria acaba de se tornar realidade. Reunida no
dia 10 de julho último,
a Assembléia Geral Extraordinária (AGE) da ASEAC aprovou a proposta da diretoria executiva
de aquisição de um conjunto de salas
para a entidade, que aguarda apenas
os trâmites burocráticos normais nesse
tipo de operação para se transferir para
a sede nova.
As novas instalações, formadas
por um conjunto de salas localizadas
no mesmo prédio onde a associação
funciona atualmente (Sacadura Cabral,
120, em frente à sede da CEDAE),
medem 147m2 e está distribuída em
dois andares – duas salas no 3º andar,
que vai funcionar como sede social,
com dois auditórios contíguos para
reuniões e espaço para a área social,
onde os associados se confraternizam;
e uma outra no 8º andar, onde ficará instalada a administração da ASEAC.
O conjunto de salas custou à entidade R$ 72.000,00 e, além de representar um patrimônio para os associados, deverá se pagar em pouco mais de
quatro anos, apenas com a economia
de aluguel que vai proporcionar.
Se considerado o rendimento da
aplicação da reserva que a ASEAC
ainda poderá manter em caixa mesmo
A AGE que
aprovou a
compra da sede
própria lotou as
dependências
da ASEAC. No
final, a decisão
foi aprovada por
unanimidade
e aplaudida
por todos os
presentes, que
comemoraram a
conquista
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após a compra do novo imóvel, o prazo
se reduz à metade.
A operação de compra já foi
fechada, com o pagamento de sinal
no valor de R$ 14.000,00. Todo o
procedimento legal foi montado
com a cortesia da advogada Fátima
Filomena de Jesus Moura Ferreira
e da associada e também advogada Sylvana dos Santos Moreira,
que assessoraram o processo, sem
ônus para a ASEAC. A diretoria da
ASEAC aguarda apenas a liberação
do laudêmio para a conclusão do
pagamento do valor total acertado,
assinatura da escritura e posterior
posse dos imóveis.
A aprovação por unanimidade da
compra da nova sede foi considerada
pelo presidente da ASEAC, Luiz Alexandre Sá de Faria, uma vitória dos
associados, que lotaram a sede da
entidade para participar da AGE que
aprovou a decisão. Em primeiro lugar,
devido à economia que a entidade fará
com as despesas atuais de aluguel,
já que a aplicação dos recursos das
reservas não cobria esse custo; em segundo, trata-se de um patrimônio que
a associação vai incorporar. “Foi um
passo importante, conquistado graças
ao apoio de todos os associados que
lutam pelo fortalecimento da nossa
Associação e da CEDAE Pública e
Eficiente”, disse.
Foto: Divulgação Aseac

Associação
dos
Empregados
de Nível
Universitário
da CEDAE

Rua Sacadura Cabral,
120, Sala 1004, Centro
Rio de Janeiro - RJ
Telefone: 2263-6240
Telefax: 2253-7482
E-mail:
aseac@aseac.com.br
Home Page:
www.aseac.com.br

Intercâmbio
Aperfeiçoamento técnico

1º UNICEDAE
1º Encontro dos Empregados de Nível Universitário
da CEDAE marcado para 4, 5 e 6 de dezembro

Fotos: Marcelino de Jesus

I

nvestir em tratamento de água e
de esgotos é investir em qualidade de vida. Essa tarefa exige
cada vez mais capacitação técnica e a permanente atualização
dos profissionais responsáveis
por implantar e operar esses
sistemas, buscando o que há
de mais moderno e eficiente
do ponto de vista tecnológico.
Foi com esse objetivo que a diretoria da ASEAC participou, em agosto
último, do XVIII Encontro Técnico da
Associação dos Empregados da SABESP – entidade coirmã que congrega
os técnicos da companhia paulista
– que aconteceu paralelamente à Feira
Nacional de Materiais e Equipamentos
para Saneamento (Fenasan), reunindo
personalidades das esferas públicas,
acadêmicas e empresariais, além de
visitantes que atuam nos mais diversos
segmentos do setor de saneamento.
O presidente da ASEAC, Luiz
Alexandre Sá de Faria, e o diretor Social, Marcello Motta, além de visitar a
Fenasan e conhecer novos processos
e tecnologias no setor de saneamento,
trocaram idéias com o presidente da
AeSabesp, Walter Antonio Orsatti, sobre possibilidades de parcerias entre as
duas instituições na promoção e desenvolvimento de atividades conjuntas.
Além do produtivo intercâmbio
técnico, os dois eventos inspiraram a
ASEAC a realizar o 1º UNICEDAE –
1º Encontro Técnico dos Empregados
de Nível Universitário da CEDAE
– programado para o início de dezembro próximo (dias 4, 5 e 6), no Clube
de Engenharia/RJ, e que já conta
com o apoio de várias instituições e
empresas do setor. Durante o evento,
os técnicos da CEDAE vão apresentar
e discutir teses e trabalhos no setor
de saneamento, com ênfase nas áreas
de micro e macromedição, tratamento

Diretor Social, Marcelo Motta, e o presidente da ASEAC, Luiz Alexandre Sá de
Faria, com o presidente da AESABESP, Walter Antonio Orsatti, na Fenasan

de água e de esgotamento sanitário,
eficiência energética, gestão de redes
de saneamento e outros temas. Paralelamente, será realizada a primeira
Mostra UNICEDAE de Tecnologia,
Materiais e Equipamentos de Saneamento Ambiental, com estandes e
exposições de empresas fabricantes
do setor e prestadores de serviços.
A oportunidade do encontro é
impar, pois o Estado do Rio vive a
expectativa de retomar a aplicação
de recursos na área de saneamento,

com uma previsão de investimentos
da ordem R$ 1 bilhão. Além disso, a
CEDAE está se preparando para abrir
o capital, de maneira a buscar novos
recursos para investir no saneamento
do Estado do Rio. Dessa forma, é
fundamental debater as melhores
técnicas e soluções para ampliar,
aperfeiçoar e melhorar o desempenho dos sistemas de saneamento
do Estado, buscando a eficiência
operacional da CEDAE em benefício
dos consumidores.

A SABESP prestigiou o encontro dos técnicos montando um estande na Fenasan
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1º UniCEDAE - Programação do Evento
04/12/2007

05/12/2007

06/12/2007



Horario
14:00 às 16:00
16:00 às 16:40
16:40 às 17:10
17:10 às 17:40

Sala
25º andar
25º andar
25º andar
25º andar

17:45 às 18:05
18:10 às 18:30
18:30 às 20:00
09:00 às 09:30
09:00 às 09:30
09:40 às 10:15
09:40 às 10:15
10:15 às 10:40
10:40 às 11:10

25º andar
25º andar
24º andar
20º andar
22º andar
20º andar
22º andar
24º andar
20º andar

10:40 às 11:10
11:15 às 11:45

22º andar
20º andar

11:15 às 11:45

22º andar

11:50 às 12:20

20º andar

11:50 às 12:20
12:20 às 14:00
14:00 às 14:30
14:00 às 14:30
14:35 às 15:05

22º andar
Almoço
20º andar
22º andar
22º andar

14:35 às 15:05

20º andar

15:10 às 15:40

22º andar

15:10 às 15:40

20º andar

15:40 às 16:10
16:10 às 16:40

22º andar

16:10 às 16:40

20º andar,

16:45 às 17:15

22º andar

16:45 às 17:15

20º andar

17:20 às 18:10

20º andar

17:20 às 18:10
9:00 às 10:30

22º andar
22º andar

9:00 às 10:30
10:35 às 11:05
11:10 às 11:40

20º andar,

11:10 às 11:40
11:45 às 12:15
11:45 às 12:15

20º andar,
22º andar
20º andar,

22º andar

12:15 às 14:00
14:00 às 14:30
14:00 às 14:30
14:35 às 15:15

22º andar
20º andar,
22º andar

14:35 às 15:15

20º andar

15:20 às 16:10

22º andar

15:20 às 16:10
16:15 às 16:45
16:45 às 17:15
16:45 às 17:15

20º andar
22º andar
20º andar

Assunto
Abertura
Obras do PAC na Cedae
ANA – Agência Nacional de Águas
Experiência da AESABESP
na Abertura de Capital
CAC – Balanço do ano
PRECE – Balanço do ano
Coquetel de Abertura
Educação Ambiental – (Maré)
Baixa Renda
Espaço de apresentação expositor
Espaço de apresentação expositor
CAFÉ
Alternativa para Disposição
de Lodo de ETEs da CEDAE
Água de reuso na ETA - Rio Bonito
Redução de Result. falsos c/ utiliz. de
indic. de pH em meio de enriquec.
para análises de colif. termotolerantes
Impacto da Cobrança pelo Uso
da Água sobre o setor
de Saneamento no E. R.J.
Construção e operação de poços
tubulares em aqüíferos fluminenses
Emissário submarino de Ipanema
Espaço de apresentação expositor
Espaço de apresentação expositor
Atividades de despoluição da lagoa
Rodrigo de Freitas e São Conrado
História e Importância do Controle
das Redes de Esg. Sanitário
Concepção de sistemas de
esgotamento sanitário
Estudos sobre a proliferação de
cianobactérias na captação do
Sist. de Abastec. de Água de Piraí
CAFÉ
Otimização do sistema de
comercialização e de abastecimento
Recuperação comercial e redução
de custos no Noroeste do Estado
A influência do COMPERJ nos
sistemas de abast. e de esgotos
Modelagem Matemática da
hidrodinâmica de corpos d’água
Projeto de eficiência energética nas
elevatórias  de Juramento e Acarí
Espaço de apresentação expositor
Desinfecção de sistemas de abast.
através de dosadores de coluna
Espaço de apresentação expositor
CAFË
Avaliação do impacto dos afluentes
do Guandu na qualidade da água
Gestão de faturamento
Gestão de Micro Medição
Instalação de sistema de hipoclorito
de cálcio em poços profundos
Almoço
Espaço de apresentação expositor
Estações monit. esgoto Univ. Rural
Estudo do sist. de trat. de lodos de
esgoto para reciclagem agrícola
Fossa Séptica Ativada: Opção real
para pequenas comunidades.
Gerenciamento de Serviço
de Manutenção
Espaço de apresentação expositor
CAFÉ
Espaço de apresentação expositor
Espaço de apresentação expositor
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Palestrante
ASEAC
Wagner  Granja Vícter
Joaquim Guedes Gondin
AESABESP
Aloísio Souza da Silva
Nelson Martins Portugal
Maria José do Nascimento (Nanci)
Gustavo Modesto Shimidt

Gláucia Alves F. Macedo
José Alexandre Santos e José W. Lima.

Tereza Cristina Reis da Silva

Eduardo Dantas
Egmont Capucci
Antonio Jose da Silva (T. Pontes).

Sergio Henrique Rodrigues
Eugenio Q. Macedo e Maurício Gomberg
Edísio Fernandes de Oliveira

Letícia Maria de Azevedo.

Renato Espírito Santo
Giovani Cardoso de Freitas.
Jorge Luiz F. Briard
Leila Heizer Santos
Viriatus Albuquerque

Wilson N. Viana e Marcelo M. de Azevedo.

Marcos Antonio F. Consoli.
Daisy  Cristina de A. Menezes
Marilusa Costa Andrade
Ítalo Sartori

Sergio Pinheiro
Reginaldo Ramos, Daniel Pereira Oliveira
e Luciana Silva dos Santos
Pedro Péricles
Renato Espírito Santo

27 anos de conquistas
confraternização

Aniversário da ASEAC

27 anos de luta em defesa da CEDAE e do crescimento profissional
Com um concorrido coquetel na sede da entidade,
o presidente da CEDAE, Wagner Victer, diretores
da ASEAC e da Companhia, antigos e novos associados, lideranças do setor, familiares e amigos se
reuniram, no último dia 28 de agosto, para comemorar os 27 anos de fundação da associação.
tram em construção, e para completá-las
ou melhorá-las, estão sendo feitos novos
contatos com os próprios associados,
buscando apoio como o fornecimento de
informações, sugestões e fotos.

O novo site da ASEAC pode ser acessado
no endereço www.aseac.com.br
Foto: Divulgação Aseac

M

otivos para festejar não faltaram: ainda sob os efeitos
da conquista do novo teto
salarial dos empregados de
nível universitário e técnico da companhia (nivelado
aos vencimentos do governador Sérgio
Cabral), os técnicos ouviram um balanço
animador das realizações da atual direção
da ASEAC, que confirmou a compra da
nova sede da entidade, uma conquista da
diretoria e dos associados esperada desde
a fundação, há 27 anos.
Além dessa entusiástica notícia, o
presidente da ASEAC, Luiz Alexandre
Sá de Faria, anunciou a criação de uma
nova versão do “Site”, que já está no ar e
em processo de aprimoramento. A nova
página mantém os elementos já existentes
e cria outros, proporcionando maior atratividade e interatividade com os usuários.
Traz também uma série de novidades, com
informações sobre unidades da CEDAE,
fotos e documentos sobre a história da
Companhia, trabalhos técnicos, convênios
realizados pela ASEAC etc. Segundo
o diretor técnico da associação, Flávio
Carvalho, algumas telas ainda se encon-

Balanço positivo

Em meio ao clima de festa, o presidente da ASEAC fez um rápido balanço
dos primeiros meses de gestão da atual
diretoria. Entre outros pontos, ressaltou
que a entidade vem mantendo contato com
as demais instituições que representam o
setor, buscando o fortalecimento e união
da luta em defesa da CEDAE. E chamou
a atenção para o fato de a Companhia
contar, hoje, com vários técnicos ligados
à ASEAC nos postos de comando.
Luiz Alexandre informou ainda que
a ASEAC fechou o primeiro semestre de
2007 com um saldo positivo de recursos,
apesar das despesas com a compra da
nova sede, e está buscando outros meios
de reforçar o caixa da entidade, de maneira
a viabilizar atividades técnicas destinadas
ao aprimoramento dos empregados da
CEDAE que compõem o quadro de associados da entidade.

Jorge Briard, Diretor de Produção e
Grande Operação da CEDAE

Diretores da ASEAC, da CEDAE e técnicos da Companhia se confraternizaram na festa dos 27 anos da ASEAC
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aSSISTÊNCIA MÉDICA

CAC sem burocracia
Novo posto médico em Itaperuna facilita o
atendimento na região noroeste fluminense

Agradecimento
À Diretoria e funcionários da CAC
O que um amigo pode?
Não pode acabar com
todos os nossos problemas
e medos, mas pode nos
ouvir e juntos procurarmos
soluções.
Não pode apagar incertezas do futuro, mas no
presente pode estar conosco
quando precisarmos.

A

CAC Saúde simplificou a
documentação para adesão ao Plano. A partir de
agora, o titular precisará
apenas apresentar cópia
da carteira de identidade
e contracheque (ou declaração da
empresa com valor do salário, data
de admissão, número do CPF e dados
bancários).
Para os dependentes, bastam
cópias da certidão de casamento
(cônjuge) ou nascimento (filhos),
identidade e CPF (para maiores de
18 anos) e, quando for o caso, cópia
do termo de guarda de tutela emitido
por juiz de direito.

Posto em Itaperuna

Foto: Arquivo

Atendendo à solicitação dos trabalhadores, principalmente os associados da região Norte-Noroeste do
Estado – moradores dos municípios

de Bom Jesus do Itabapoana, São
Jose de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Lage do Muriaé – a
CAC inaugurou um novo Posto de
Atendimento em Itaperuna, no início
de outubro.
A iniciativa vem atender ao grande número de pedidos apresentados
aos representantes eleitos da CAC e
à direção do Sindicato de Campos,
durante visitas aos setores de trabalho
da Nova CEDAE e aos aposentados
na sede do Sindicato. O novo Posto
vai facilitar o atendimento pela
CAC aos associados da região, que
antes tinham que se deslocar até
Miracema.
O atendimento vai ser feito às
quartas-feiras, de 8h30 às 15h30, no
Posto, que fica localizado na rua Tenente Otaviano, nº 4, Horto Florestal,
no Centro de Itaperuna. O telefone é
(22) 3824-6658.
Primeiro atendimento
no novo posto de saúde
da CAC em Itaperuna

Não pode impedir de ficarmos doentes, mas pode
oferecer a mão para nos
agarrar e nos levantar.
Não pode salvar nosso
coração partido pela dor da
perda, nem da tristeza, mas
pode ajudar-nos a juntar os
pedaços, e termos a certeza
de que não estamos só.
Estas sinceras palavras,
retratam nosso agradecimento à direção da CAC através
do Dr. Quintanilha, Dr. Aloisio
e suas equipes, que com
profissionalismo e respeito
demonstraram atitudes de
verdadeiros amigos, quando,
no início de maio, minha mãesogra repentinamente precisou de atendimento hospitalar
especializado, com urgência,
e fomos imediatamente não
só atendidos, mas acolhidos
por eles, que disponibilizaram
todos os recursos possíveis
para sua recuperação, o que
não ocorreu, pois assim Deus
determinou. Porém, temos a
certeza, que agora com esta
nova direção todos nós estamos protegidos. Agradecemos e oramos pedindo força
a todos para que continuem
neste caminho do bem.
Sylvana e Azulay
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Previdência
Prece Previdência

Transparência

Conselheiros eleitos da PRECE prestam contas

O

s conselheiros eleitos da
PRECE em novembro de
2006 têm contribuído em
muito na busca pela transparência e defesa dos interesses dos participantes
ativos e assistidos, bem como ao
cumprimento da legislação previdenciária em vigor.
Nesse sentido, tem procurado
prestar contas de todas as suas decisões aos participantes do Plano de
Previdência da CEDAE, conforme
compromisso assumido na ocasião
de sua posse. Desde então, fizeram
algumas intervenções importantes, registradas em ATA e já concretizadas:
• Suspensão da análise pela SPC da
Proposta (inadequada) de Saldamento
do déficit da CEDAE com a PRECE,
dando início a novos estudos pelos
técnicos e consultores da PRECE;
• Contratação de Atuária para asses-

soria aos conselheiros nas questões
relativas aos Planos, Regulamentos,
Estatuto etc...;
• Revisão dos termos contratuais de
Empréstimo aos participantes, com
redução das taxas de juros e encargos
administrativos embutidos;
• Retorno no rodapé dos contra-cheques do valor bruto da Poupança/Prece, incluindo os 27,5% subtraídos no
ano de 2005, sem justificativa aos
participantes;
• Reprovação das contas e atos da gestão de 2006, por unanimidade, pelos
Conselhos Fiscal e Deliberativo, tendo
como conseqüência a contratação de
auditoria na Diretoria de Investimentos para apurar os responsáveis pelos
prejuízos à Prece e seus participantes
em 2006;
• Contratação de assessoria jurídica
específica no sentido de ultimar providências legais visando recuperação

dos “prejuízos” apontados e a justa
punição para as pessoas apontadas no
Relatório Final de auditagem;
• Realização do 1º Seminário de Gestão PRECE, visando informar gestores
e lideranças quanto às responsabilidades e riscos de gestão, contando com
depoimento de dirigentes dos principais Fundos de Pensão do país;
• Elaboração de propostas para atualização do ESTATUTO, ORGANOGRAMA, REGULAMENTOS DE
BENEFÍCIOS;
• Elaboração do Novo Plano que atenderá as peculiaridades dos participantes da PRECE e a legislação em vigor,
em substituição ao atual PRECE 3.

Cleonice Maia Albano, Roquiran
Miranda Lima e Maria de Fátima
Santos Guerbatin (Efetivos Eleitos).
Carlos Ruy da Silva, Antônio Carlos
Gusmão e Giovani Cardoso de Freitas
(Suplentes Eleitos)

diretoria em foco

Foco no associado

E

ASEAC incorpora 86 novos sócios

voluir – este é o objetivo de
todos. E a ASEAC não podia
ser diferente. Por isso, nossa
entidade está mudando, de
maneira a ampliar as atividades da instituição em benefício dos associados e do desenvolvimento técnico da CEDAE e do setor de
saneamento no Estado do Rio de Janeiro
como um todo. Esta nova postura está
gerando benefícios que já se refletem
no dia-a-dia dos profissionais de nível
universitário da companhia e, porquê
não dizer, de suas famílias.
Desde que tomou posse, a atual

diretoria vem se empenhando nesse
objetivo e já começa a contabilizar
algumas vitórias e conquistas importantes. Além da compra da sede própria
e da mudança do teto salarial, se prepara agora para realizar o 1º Encontro
Técnico dos Empregados de Nível Universitário da CEDAE que, sem dúvida,
vai incorporar novos conhecimentos
ao desenvolvimento profissional dos
nossos colegas sanitaristas e outros
profissionais do setor.
Esse empenho da atual direção não
tem sido em vão. Já se reflete na participação e interesse dos empregados

de nível universitário nas atividades
diversas, reuniões, assembléias da
ASEAC e encontros sociais e técnicos
organizados pela nossa entidade. E mais
do que isso, já se reflete no número de
associados da ASEAC, que já são 86
novos colegas que aderiram ao novo
projeto da ASEAC, ampliando nosso
quadro para 601 associados. E temos
certeza de que, com o esforço e a participação crescente, esse número será
muito maior em 2008.
Parabéns a todos
A diretoria
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Notas
Maior ETA do mUNDO
" Certificado
A maior estação de
tratamento de água é a
estação do Guandu, no
Rio de Janeiro, Brasil,
que pode tratar 43 m3
(1.518 pés cúbicos)
de água por segundo,
continuamente, pelo
processo convencional
de tratamento de
água, composto
de coagulação
química, floculação,
sedimentação,
filtração, desinfecção,
bem como correção
de Ph. A Estação do
Guandu, construída
em 1955, pertence à
CEDAE (Companhia
Estadual de Águas e
Esgotos) e atende nove
milhões de pessoas em
oito cidades, incluindo
o Rio de Janeiro."

CEDAE no Guiness

E

m solenidade realizada na Estação de Tratamento do Guandu,
a diretoria da CEDAE recebeu
o certificado do Guinness World
Records, concedido à empresa
pela inclusão da ETA Guandu
no Livro dos Recordes. O certificado reconhece o Guandu como a maior estação de
tratamento em volume de água do mundo.
A solenidade de entrega do certificado foi
realizada no dia 26 de setembro, com a
presença de vários técnicos e diretores da
ASEAC, que foram prestigiar mais esse
marco conquistado pela Companhia. Durante a cerimônia, foi apresentado também
o projeto de ampliação da capacidade do

Sistema Guandu e comemorados os 32
anos de existência da CEDAE. Trata-se de
um atestado à capacidade da engenharia
brasileira, especialmente a fluminense. O
Guandu é a maior obra da nossa engenharia, e sua inclusão numa publicação
como o Guiness é o reconhecimento
disso. A ETA foi construída e vem sendo
mantida e operada graças a competência
técnica de antigos a atuais funcionários,
citados na solenidade como "o grande
patrimônio da CEDAE". Para o governador Sérgio Cabral, a certificação vem ao
encontro dos novos ventos que sopram
na reestruturação e modernização da
Nova CEDAE.

Fotos de Arquivo/Guandu
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Eleito novo conselho
Fiscal na aseac
ASEAC elegeu, em junho
último, os novos representantes – titulares e suplentes
– do Conselho Fiscal para o
biênio 2007/2009. No pleito,
votaram 267 associados,
sendo 265 votos válidos.
Após a apuração, o Conselho ficou composto da
seguinte maneira:

Efetivos

Myriam Allemand D. Diniz
Marcelo da Cruz Saldanha
Rita de Cássia dos Santos

Suplentes

1º Suplente
Sérgio Henrique R. da Silva
2º Suplente
Marcos Tadeu de Oliveira
3º Suplente
Jorge Rodrigues Leitão

enquete
“SIM” para a CEDAE
pública em Macaé

A prefeitura municipal de Macaé
está realizando uma pesquisa em
seu “site” -  http://www.macae.rj.gov.
br – sobre a atuação da CEDAE no
município, no qual faz uma consulta
sobre o modelo de gestão mais
adequado à população – se público
ou privado.
CEDAE pública, um compromisso
de qualidade com o povo do Rio.

Convênios

Visite o “Site” da ASEAC
– www.aseac.com.br – e confira
os convênios firmados pela direção da ASEAC em benefício dos
associados. São descontos em
restaurantes, hotéis, instituições
de ensino (Universidades Veiga
de Almeida e Castelo Branco) etc.
Aproveite essa vantagem de ser
associados da ASEAC. Observe
que os descontos obtidos através
dos convênios são um benefício
que pode ressarcir totalmente a
sua mensalidade. Aproveite!

