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Memoria

objetivo fundamental dos 
debates era a elaboração 
de um conjunto de instru-
mentos que contribuissem 
concretamente para a solu-
ção dos problemas na área 

de Saneamento, tendo como cerne 
a melhoria da qualidade de vida 
da população do Estado do Rio de 
Janeiro, tendo também como ponto 
de convergência a organização do 
corpo técnico na luta contra des-
mandos da administração pública.

Nesse contexto, e motivado 

pela perseguição de ordem política 
covardemente exercida sobre alguns 
colegas, um grupo de técnicos da 
CEDAE deu início aos primeiros 
entendimentos para a criação de 
uma associação de empregados  que 
materializasse as expectativas até 
então esboçadas.

Após várias reuniões, no dia 29 de 
agosto de 1980, foi realizada no audi-
tório do Clube de Engenharia do Rio 
de Janeiro, a assembléia de fundação 
da Associação dos Engenheiros e Ar-
quitetos da CEDAE – ASEAC, com a 

A Aseac, suas lutas e realizações

O

29 anos de 
história
no fim dos anos 70, o Brasil vivia um momento 
intenso da luta pelo resgate da democracia. na 
CEDAE, sentia-se a falta de um espaço legítimo e 
plural para  promover as discussões que, além das 
questões corporativas e de natureza institucional, 
se tratasse da política do saneamento e da pesquisa 
e desenvolvimento de novas tecnologias, com am-
pla participação do corpo técnico da empresa.
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29 anos de histõria

eleição e posse da primeira Diretoria, 
Conselho Diretor e Conselho Fiscal, 
sendo seu primeiro presidente o enge-
nheiro Antonio Ignácio da Silveira.

Inicialmente, a ASEAC era in-
tegrada apenas pelos engenheiros e 
arquitetos da CEDAE, porém, com a 
continuidade dos trabalhos, chegou-se 
à conclusão que era oportuno ampliar 
o quadro de participantes. No dia 8 de 
Janeiro de 1987, em Assembléia Geral, 
deliberou-se que, a partir daquela data, 
poderiam participar da Associação 
todos os profissionais de nível univer-
sitário da CEDAE, tornando-a mais 
forte e representativa.

Com essa modif icação esta-
tutária, a entidade foi rebatizada 
como Associação dos Empregados 
de Nível Universitário da CEDAE, 
mantendo-se a já tradicional e con-
sagrada sigla ASEAC.

Em seus primeiros anos, a ASEAC 
pôde se dedicar principalmente aos 
assuntos voltados para o crescimento 
técnico de seus associados. Nos anos 
90, com o acirramento dos movimentos 
privatistas no saneamento, a  ASEAC 
voltou-se  com toda a sua capacidade 

de mobilização na luta contra a priva-
tização da CEDAE e do saneamento no 
âmbito nacional. Sua palavra de ordem 
era e continua sendo Saneamento Pú-
blico e Eficiente.

Esse trabalho de motivação e 
engajamento do corpo técnico e ge-
rencial, de orientação técnica, apoio 
financeiro e parceria com os Sindica-
tos, patrocínio e impetração de ações 
judiciais, divulgação da mobilização 
na mídia nacional, participação em 
fóruns em todo Brasil, enfrentamentos 
severos, inclusive de caráter físico, 
entre outras tantas atividades, deu 
legitimidade e destacou a ASEAC 
no cenário nacional, tornando-a 
conhecida e respeitada no Superior 
Tribunal Federal, Senado e Câmara 
Federal, Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro e nos mais 
diversos segmentos da sociedade civil 
organizada, gerando condições para 
ser considerada destaque na luta para 
evitar a privatização da CEDAE. 

Nessas campanhas, em valores atu-
alizados, a ASEAC despendeu mais de 
um milhão e meio de reais, inteiramente 
patrocinados por seus associados.

Na luta 
contra a 
privatização, 
a ASEAC 
despendeu 
mais de 
um milhão 
e meio 
de reais, 
inteiramente 
patrocinados 
por seus 
associados
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Memõria

ASEAC 29 anos

A luta da ASEAC valeu o reconhecimento do ilustre 
jornalista Barbosa Lima Sobrinho que, em declaração para 
a ASEAC, escreveu:

“Coerente com os meus in-
variáveis pronunciamentos, 
sempre em defesa do in-
teresse nacional, tenho a 
firme convicção de que as 
privatizações que o governo 
tem promovido ferem o pa-
trimônio público – portanto, 
expresso-me solidário com a 
campanha contra a privatiza-
ção da CEDAE.”

rio de Janeiro, 05 de julho de 2000

Barbosa lima sobrinho

Mas essa luta não se encerrou 
nos anos 90. No início da década 
de 2000, houve um outro enfren-
tamento importante, cujo poder de 
mobilização da ASEAC conseguiu 
ajudar a interromper – a Cisão da 
CEDAE. O objetivo da Cisão era 
dividir a CEDAE em cinco empre-
sas para facilitar a sua privatização 
em lotes separados, provavelmente 
com destinos pré acordados com os 
grupos interessados. A medida que o 
tempo passa, novos problemas vão 
surgindo, levando a ASEAC a ado-
tar soluções estratégicas como, em 
determinada ocasião, a de eleger e, 
posteriormente, vir mantendo um ex 
– Presidente da Associação, expoente 
da luta contra a privatização,como 
Representante dos Acionistas Minori-
tários no Conselho de Administração 
da CEDAE. Outra estratégia foi ceder 
para cada Sindicato uma ação do total 
de ações da CEDAE pertencentes a 
ASEAC. O ato não foi meramente 

simbólico. Embora alguns não te-
nham percebido, trata-se de uma 
única ação, mas o suficiente para 
dar mais uma sustentação jurídica 
aos Sindicatos para argüirem sobre 
atitudes que entendam serem lesivas 
ao interesse público e a uma parte 
dos seus respectivos patrimônios, 
agora legitimados através dos direitos 
obtidos com a sua única ação.

Mais recentemente a ASEAC 
teve, novamente, que se empenhar 
em uma luta contra a privatização, 
dessa vez no município de Belford 
Roxo. A Associação tem bem nítido 
e os envolvidos sabem perfeitamen-
te o quanto a ASEAC influiu para 
que o fato não ocorresse. A ASEAC 
continua vigilante e empenhada na 
manutenção de uma CEDAE pública, 
eficiente e prestadora dos serviços 
de saneamento na maior quantidade 
de municípios do Estado do Rio de 
Janeiro, voltando agora sua atenção 
para os municípios de  Teresópolis,  

Rio das Ostras, Macaé, São João da 
Barra e São João de Meriti.

Refreado em parte o ímpeto pri-
vatista e a CEDAE apresentando uma 
boa recuperação financeira, a ASEAC 
voltou a se dedicar com mais ênfase 
às questões do conforto e aprimora-
mento técnico de seus associados e 
do desenvolvimento institucional da 
própria Associação.

Exemplos nítidos da volta a esse 
foco são a aquisição e adequação da 
sua sede própria e a realização dos en-
contros técnicos – UNICEDAE com as 
respectivas Exposições de Tecnologia 
e Equipamentos para o Saneamento 
ocorridos em 2007 e 2008. Dando con-
tinuidade a esse trabalho a aos eventos 
que vêem sendo coroados de sucesso, 
a ASEAC, nos dias 14 a 16 de Abril de 
2010, realizará o 3º Encontro Técnico 
de Nível Universitário da CEDAE – 
UNICEDAE 2010 e a 3ª Exposição de 
Tecnologia e Equipamentos para Sane-
amento – 3º EXPO-ASEAC.
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Privatização

SAnEAMEnto públiCo

m audiência pública realiza-
da em 19/08/09, no Centro 
de Atividades Comunitárias 
da Paróquia de Santa Teresa, 
o presidente da Comissão de 
Trabalho, Legislação Social 

e Seguridade da Assembléia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj), Deputado 
Paulo Ramos e o Deputado Nilton Salo-
mão discutiram a intenção da Prefeitura 
de Teresópolis de privatizar os serviços 
de abastecimento de água  e esgotamen-
to sanitário  naquele Município.  

“Vender a vida é crime”

Sem entender os motivos (que nem se-
quer foram apresentados) ficou em todos 
a interrogação de como um Prefeito do 
Partido dos Trabalhadores tenta privatizar 
um serviço de abastecimento de água que 
funciona muito bem e que foi classificado 
pela população como o melhor serviço 
público prestado no Município. 

Hoje, 93% da população são atendi-
dos por abastecimento regular de água 
tratada de excelente qualidade.

Também foram garantidos inves-
timentos junto a Órgãos Federais e 

recursos da CEDAE, para implantação 
de sistema de esgotamento sanitário e 
para a ampliação do sistema de abaste-
cimento de água, no município no valor 
de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de 
reais). Esse valor ultrapassa em 75% o 
valor estipulado no Plano Diretor do 
Município de Teresópolis.

Ainda na audiência pública, o Presi-
dente do Conselho Comunitário de Se-
gurança de Teresópolis, Nadim Kantara, 
afirmou a necessidade de todos terem a 
plena consciência de  que o saneamento 
não é comércio e sim uma questão de 
vida, e “vender a vida é crime”.

Hoje, paira sobre o Município a dú-
vida de quais seriam os reais interesses 
que estão levando à  não assinatura de um 
convênio que só beneficia e garante a vida 
com qualidade ao povo de Teresópolis?

Através do seu jornal, a  ASEAC  
frisa o quanto seria importante para os 
moradores daquela cidade, e apela para 
que o Exmo. Sr. Presidente da República, 
Luis Inácio Lula da Silva, e  o Exmo.
Sr. Ministro do Meio Ambiente, Carlos 
Minc, que pertencem ao Partido dos 
Trabalhadores, intercedam junto ao Pre-
feito Jorge Mario Sedlacek para que, em 
benefício da população de Teresópolis, o 
convênio com a CEDAE seja assinado.

Aguardamos ansiosos para ver esses 
recursos aplicados no Município.

Prefeitura de Teresópolis na 
contramão da história

 “todos devem ter a plena consciência de que 
saneamento não é comércio, e sim uma questão 
de vida; e vender a vida é crime”

De pé, o Diretor 
do Interior da 
CEDAE, Heleno 
Silva, ao lado dos 
deputados Nilton 
Salomão e Paulo 
Ramos, durante a 
Audiência Pública

E
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pAtriMônio

decisão de comprar as salas 
foi tomada em Assembléia 
Geral no ano passado, quando 
se chegou à conclusão que a 
rentabilidade das aplicações 
financeiras da entidade esta-

vam sendo desperdiçadas com o valor 
do aluguel. Optou-se então pelo negócio. 
Agora, além de não pagar mais mensali-
dade pelo espaço utilizado, a receita pode 
ser aplicada com maior possibilidade de 
retorno financeiro. 

Para o Diretor Presidente da entida-
de, Luiz Alexandre Sá de Faria, este foi 
um ótimo investimento, pois a ASEAC 

Comemoração
em dose dupla

adquire unidades comerciais na zona 
portuária do Rio de Janeiro, que passará 
por uma intensa revitalização. Ao todo, 
foram investidos cerca de R$ 194 mil, 
sendo R$ 104.750,00 com a compra dos 
imóveis e R$ 88.660,00 com as obras de 
reforma e adequação, executadas somen-
te com recursos da arrecadação mensal, 
sem mexer na poupança. 

A nova sede é formada por um conjun-
to de quatro salas localizadas no mesmo 
prédio da antiga sede, na rua Sacadura 
Cabral, 120. Inicialmente foram compradas 
três salas, medindo 72m2. Mas uma nova 
oportunidade surgiu, e a direção da ASEAC 

decidiu adquirir uma quarta unidade, com 
25 metros quadrados, junto às outras duas do 
3º andar, que serviu para ampliar o auditório 
e dar mais conforto aos associados durante 
os eventos programados. No mesmo andar 
funciona também o espaço social, com o já 
tradicional bar, onde os sócios se confrater-
nizam. Na sala do 8º andar está instalada a 
administração da ASEAC.

Desde a sua inauguração, o auditório 
tem sido utilizado para a realização de 
palestras de fornecedores de materiais e 
equipamentos, que aproveitam para de-
monstrar novas tecnologias aos técnicos 
e engenheiros da CEDAE.

Aniversário e nova sede marcam nova fase da ASEAC
o grande sonho de todo brasileiro é 
ter a casa própria. pois agora a AsEAC 
também realizou este sonho e já con-
ta com sua nova sede, composta por 
quatro salas compradas no prédio em 
frente à sede da CEDAE, recém inau-
gurada e entregue aos associados. 

para a Diretoria da entidade, este é 
um momento de coroação de sua luta. 
A inauguração do espaço aconteceu 
no dia 9 de junho, com um coquetel, e 
já no início de setembro, a nova sede 
recebeu em grande estilo a festa do 
29º aniversário da AsEAC.

A
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Desenvolvimento Institucional

"Se essa rua fosse minha"

A ASEAC criou uma coluna 
onde todos poderão apresentar 
comentários e sugestões que au-
xiliem ou venham alertar sobre 
temas que propiciem a melhoria 
da Associação, da CEDAE e o 
crescimento técnico e gerencial 
dos nossos associados e demais 
empregados da Companhia. A 
utilização do título dessa música 

o potencial empreendedor e o 
espírito participativo de nossos 
associados, estamos certos que 
até a publicação do próximo jor-
nal teremos recebido um grande 
número de sugestões. Apenas as 
propostas serão divulgadas.

Flávio de Carvalho
Diretor de Comunicação

de ciranda para batizar a coluna 
tem como objetivo lembrar que 
sempre podemos contribuir com 
algo para melhoria do nosso dia 
a dia e abrir espaço para popula-
rizar boas idéias que, por razões 
indeterminadas, às vezes não são 
divulgadas nem utilizadas. En-
viem e-mails para a ASEAC com 
as suas sugestões. Conhecendo 

A festa de inauguração da nova sede da ASEAC 
ocorreu no dia 9 de junho, prestigiada por 
associados e amigos. No início de setembro, um 
novo coquetel, com casa cheia, comemorou os 29 
anos de fundação da ASEAC
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AbAStECiMEnto dE ÁguA
Rio Bonito 

Programa de Gestão Operacional com Uso Racional de Água e 
Energia Elétrica garante mais qualidade de vida à população

H

Gestão eficiente
para reduzir os custos e desperdícios na produção, 
alcançar eficiência energética, otimizar a mão de 
obra, manutenção, produtos químicos e melhorar a 
interface com o setor de distribuição, os técnicos 
responsáveis pela gestão da EtA de rio Bonito im-
plantaram um programa de Gestão operacional em 
2006, e agora já colhem os frutos. 

oje, três anos depois, os re-
sultados positivos podem ser 
contabilizados nas áreas finan-
ceira, ambiental e social. A po-
pulação é quem saiu ganhando, 
com mais qualidade de vida.

A ETA Rio Bonito é um sistema de 
tratamento convencional, que demanda 
recursos com manutenção, conservação 
e operação na produção de 150 l/s de 
água de exelente qualidade . A ETA re-
cebe água proveniente de  tres pequenas 
captações na serra do Sambê e de uma 
captação no rio Bacaxá. Constantes 
desperdícios oriundos de vazamentos 
em válvulas e comportas dos filtros, 
rotores desgastados, falhas operacionais 
no processo, entre outras anormali-
dades eram parte da rotina diária de 

trabalho. Diante deste cenário, foi feito 
um estudo de medidas de baixo custo 
e alta eficiência para solução destes 
problemas. Até porque, com o início 
da globalização as empresas tiveram 
que se adequar a um novo cenário para 
se tornarem competitivas em todos os 
setores, produzindo bens e serviços de 
qualidade e de baixo custo. 

De acordo com o chefe do Depar-
tamento de Produção e Controle de 
Qualidade, José Valter de Lima, entre as 
alternativas adotadas está a recirculação 
das águas de lavagem de filtros e a eli-
minação das perdas nas comportas. Em 
22 meses de recirculação foi recuperada 
uma média de 4%, ou seja, 342.114.000 
litros foram retornados ao processo. 

O uso racional da água distribuída 

foi um trabalho realizado em parceria 
entre as áreas de produção e de distri-
buição no combate as perdas físicas e 
aparentes. Com isso, proporcionou-se 
uma redução de 20% na adução de água 
bruta, menos 4% da água de recircula-
ção, o que representa uma redução real 
de 16 % na produção.  

A ampliação da área de atendimen-
to, no caso, o Conjunto Habitacional 
Monteiro Lobato, foi outro destaque do 
programa, assim como foi o aproveita-
mento da água de lavagem dos filtros.

O resultado não poderia ser melhor: 
a melhoria na qualidade de vida da po-
pulação. O Conjunto Monteiro Lobato 
possuía um sistema alternativo particu-
lar abastecido por poços operados por 
terceiros, onde a qualidade da água nem 
sempre era satisfatória. Após a mudança 
no abastecimento para o sistema da CE-
DAE, foi constatada uma sensível me-
lhoria na qualidade de vida da população. 
Isso tudo sem falar na otimização do uso 
da energia Elétrica. Com o uso racional 
de água na distribuição passou-se a traba-
lhar com um grupo moto-bomba em vez 
de três e foi otimizada a adução de água 
da serra que chega por gravidade. Neste 
quesito é onde se obtém os melhores 
resultados. Valter lembra que, de 2005 
para cá, os gastos com energia elétrica 
caíram 58,49%.
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ESgoto SAnitÁrio
Despoluição

ara se ter uma idéia, agora, 
a carga poluidora do es-
goto que era diariamente 
lançado na Baía, através 
das bacias de esgotamento 
conduzidas para a estação, 

poderá ser reduzido em 98% com 
o início das operações dessa etapa 
da ETE Alegria, que faz parte do 

ETEs Alegria e Barra
já estão em operação

Programa de Despoluição da Baía 
de Guanabara (PDBG). 

Já a ETE da Barra, que era uma 
expectativa de mais de 25 anos, está 
oferecendo tratamento primário ao 
esgoto produzido nas sub-bacias da 
Barra da Tijuca e Jacarepaguá, que 
são encaminhados ao emissário sub-
marino da Barra da Tijuca. 

Em ambas as estações, foram 
implantadas novidades para a popu-
lação, como a criação de aquários 
com a água proveniente dos esgotos 
tratados nas ETEs e a criação dos 
Centros de Visitação Ambiental, que 
vão receber estudantes de escolas e 
de universidades, além de pesqui-
sadores e pessoas interessadas em 
conhecer detalhes do PDBG, do 
sistema de tratamento de esgotos 
e do Programa de Saneamento das 
Lagoas da Barra da Tijuca e  do 
Laboratório de Análise de Esgotos. 
Outra inovação fica por conta da 
Central Incubadora de Mudas da 
Mata Atlântica, instalada na ETE 
Alegria, com capacidade para pro-
duzir 35 mil mudas por ano. 

Os números, por si, mostram os 
benefícios da entrada em operação 
das duas ETEs: Alegria trata 2.500 
litros de esgoto por segundo. Ou seja, 
216 milhões de litros por dia deixam 
de ser lançados “in natura” na Baía 
de Guanabara beneficiando 1,25 mi-
lhão de habitantes. Já a ETE da Barra 
da Tijuca tem previsão de, até 2011, 
estar recebendo e tratando 2.800 
litros por segundo (240 milhões de 
litros por dia). Em todo o complexo, 
que coleta e trata os esgotos da Barra 
da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes 
e Jacarepaguá, estão sendo investi-
dos cerca de R$ 600 milhões.

Durante a inauguração da ETE da 
Barra, que aconteceu no Dia Mundial 
do Meio Ambiente, o governador do 
Estado do Rio de Janeiro lembrou 
com carinho: “Em 2006, eu e o 
Pezão falamos com os funcionários 
da CEDAE que iríamos recuperar a 
empresa e, agora, conseguimos res-
gatar a Companhia. A recuperação da 
CEDAE é fruto de trabalho de voces 
e perseverança”, lembrou depois de 
descerrar a placa de inauguração do 
novo complexo.

Com as novas unidades, baía de Guanabara e praia da 
Barra da Tijuca apresentam melhoras na qualidade da água
o ano de 2009 foi marcado pelas inaugurações de 
duas grandes obras para os cariocas. A etapa do 
tratamento  secundário da EtE Alegria, no Caju, e 
a  Estação de tratamento de Esgotos da Barra da 
tijuca entraram em operação. 

P

A ETE Alegria trata 2.500 litros de esgoto/seg., beneficiando 1,25 milhão de pessoas
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Conquista árdua após muita luta
O sistema de esgotamento da Bar-

ra da Tijuca é uma luta que remonta 
o início da década de 80, época em 
houve uma aceleração na ocupação 
daquele bairro. Inicialmente, com os 
empreendimentos imobiliários sendo 
implantados com uma dispersão ale-
atória, em locais distantes uns dos 
outros  e  com uma população ainda 
pequena, a construção de um siste-
ma de esgotamento integrado não 
se mostrava viável. Nessa ocasião, 
tiveram origem as pequenas ETEs 
construídas pelos incorporadores dos 
loteamentos e condomínios. Logo a 
seguir, quando a região mostrou uma 
maior ocupação, a CEDAE iniciou a 
implantação do sistema que depois 
de um hiato nas obras, agora está 
concluindo algumas das etapas.

Esse lapso de tempo em que as 
obras não tiveram sequencia, em-
bora poucos tenham conhecimento, 
não se deveu diretamente à CEDAE 
e seus técnicos. Uma orientação 
equivocada daqueles que na época 
representavam os moradores da Bar-
ra da Tijuca levou-os a embargarem 
judicialmente as obras que hoje estão 
sendo concluídas. Não aceitavam o 
emissário submarino como solução. 
Desejavam que o tratamento dos 
esgotos fosse realizado através de 
lagoas de estabilização, ignorando 
as dimensões que as áreas dessas 
lagoas ocupariam.

Mesmo antes dessa discordância 
na alternativa de solução ser resol-
vida veio o auge dos movimentos 
privatistas (final da década de 90), 

onde deixar a população descontente 
com os serviços prestados pela CE-
DAE era uma estratégia dos gover-
nos que se sucederam, para facilitar 
a sua privatização. Com a mudança 
de governo uma nova ameaça, com a 
proposta de privatização apenas dos 
sistemas da Barra da Tijuca, Recreio 
dos Bandeirantes e Jacarepaguá.

Mais uma vez a ASEAC se fez 
presente e, em conjunto com Sin-
dicatos, diversos representantes da 
sociedade civil organizada, políticos 
e associações de moradores, em 
uma conturbada Audiência Públi-

ca no Rio Centro, onde houve até 
enfrentamento físico com a Polícia 
Militar, conseguiu-se sepultar a idéia 
de privatização do sistema Barra da 
Tijuca trazida pelo governo e obter 
o compromisso do reinício das obras 
de esgotamento sanitário da região. 

Cada etapa do sistema de es-
gotamento da Barra da Tijuca que 
entra em operação, e da forma que 
foi inicialmente concebido, é a 
certeza que as lutas valeram a pena 
e do dever cumprido na defesa da 
população e da melhor solução de 
engenharia sanitária.

Até 2011, ETE da Barra deverá estar recebendo e tratando 2.800 litros por segundo

Audiência Pública no Rio Centro que 
sepultou a idéia de privatização do 
sistema Barra da Tijuca
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Institucional
pArtiCipAção 

FitAbES 2009

Flávio Carvalho, diretor da ASEAC, assina o termo de posse na ABES-Rio

engenheiro Ernani de Sou-
za Costa ,  presidente  da 
empresa  CONEN CON-
SULTORIA E ENGENHA-
RIA, tomou posse, no dia 
13/08/2009, na presidência 

da seção Rio de Janeiro da Associa-
ção Brasileira de Engenharia Sanitá-
ria e Ambiental – ABES – Rio. Com 
ele, também tomaram posse vários 
associados pertencentes a Diretoria 

ela primeira vez em sua 
história, a ASEAC estará 
presente no Congresso Bra-
sileiro de Engenharia Sani-
tária e Ambiental da ABES, 
o maior evento do setor na 

América Latina, participando com um 
estande na área de exposição da Feira. 
O estande da ASEAC será o de número 
10, situado na rua A, no trecho entre os 
portões F e G. Este ano a FITABES – 
Feira Internacional de Tecnologia em 
Saneamento Ambiental reunirá cerca 
de 250 empresas do setor.

Presença política
e Conselho da ASEAC e colegas de 
trabalho na CEDAE.

São eles:  Vice-Presidente da 
ABES – Rio, o engenheiro Flávio 
de Carvalho Filho – Diretor de Co-
municação da ASEAC e Assessor da 
Diretoria de Produção e Grande Ope-
ração da CEDAE; 2º Tesoureiro da 
ABES – Rio, o engenheiro Frederico 
Menezes Coelho Filho – Conselheiro 
Fiscal da ASEAC e Coordenador 

Os Diretores da ASEAC vão estar 
presentes no estande para atender aos 
participantes da Feira, especialmente os 
associados e os técnicos da CEDAE que es-
tiverem apresentando trabalhos ou partici-
pando do Congresso, além dos fabricantes 
de materiais, equipamentos e prestadores 
de serviço do setor, interessados em trocar 
informações ou participar do UniCEDAE 
2010. Portanto, o espaço é aberto aos 
nossos associados e demais colegas da 
CEDAE. Não deixem de visitar o estande 
e fortalecer nossa associação. Aproveite o 
espaço para divulgar seus trabalhos.

de Projetos de Esgotos da CEDAE; 
Conselho Consultivo da ABES – 
Rio, os engenheiros Carlos Alberto 
Branco Dias – Aposentado da CE-
DAE e ex-Coordenador do Serviço 
de Projetos de Águas e Esgotos da 
CEDAE, Marcello Barcellos Motta 
– Diretor Administrativo da ASE-
AC e Assistente de Planejamento e 
Controle da Diretoria do Interior e 
Sérgio Pinheiro de Almeida – Diretor 
Técnico da ASEAC e Superinten-
dente de Projetos de Engenharia da 
CEDAE; Conselho Fiscal Estadual, 
o engenheiro Rafael Carvalho de 
Oliveira Santos – Assistente Técnico 
Operacional de Esgotos da CEDAE 
na Baixada Fluminense e o químico 
Reginaldo Ramos – Chefe do Depar-
tamento de Controle de Qualidade de 
Esgotos da CEDAE. 

Na ABES Nacional, como Tesou-
reiro Geral da ABES, participa o nos-
so associado e ex- Diretor Técnico 
da ASEAC, o engenheiro Jorge Luiz 
Ferreira Briard, Diretor de Produção 
e Grande Operação da CEDAE.

ASEAC e CEDAE na nova diretoria da ABES - Rio

ASEAC presente no 
Congresso da ABES

P
O Jornal da ASEAC abriu 
espaço para divulgação 
permanente do trabalho 
dos técnicos da CEDAE, 
os idealizadores 
e realizadores  de 
soluções para os mais 
diversos problemas. 
Alguns deles, mesmo 
após anos lutando, 
para materializá-las, 
raramente são lembrados 
nas inaugurações ou 
são citados nas placas 
comemorativas dos 
eventos. A eles nossos 
sinceros parabéns.

Por trás das Placas

O
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elo interesse manifestado 
pelas empresas fabricantes 
de equipamentos e presta-
doras de serviços que atuam 
na área de Saneamento já 
no lançamento do evento, 

em abril último, na sede da Socieda-
de dos Engenheiros e Arquitetos do 

UniCEDAE 2010

Estado do Rio de Janeiro (SEAERJ), 
no Rio de Janeiro, em 2010 a 3ª 
EXPO-ASEAC tende a triplicar de 
tamanho, com a presença prevista 
de cerca de 100 expositores e quatro 
mil visitantes. Na segunda versão, 
realizada em 2008, a exposição re-
cebeu cerca de 2.500 visitantes e 30 

expositores. As atividades técnicas do 
3º UniCEDAE também cresceram de 
tamanho, prevendo para 2010 a utili-
zação de três salas para a realização 
de 36 palestras .

A 3º edição do Encontro Técnico dos 
Empregados de Nível Universitário da 
CEDAE – UniCEDAE 2010 – e a 3ª 
Exposição de Tecnologia e Equipamen-
tos para Saneamento – EXPO - ASEAC 
2010, como em 2008 será realizada no 
Centro de Convenções SulAmérica, na 
Cidade Nova, no Rio de Janeiro.

Crescendo a cada novo evento, 
o UniCEDAE e a EXPO – ASEAC 
são a certeza de intenso intercam-
bio técnico através dos trabalhos e 
palestras que serão apresentados e 
das novidades exibidas pelos for-
necedores de insumos, materiais, 
equipamentos e serviços.

Investimentos previstos no Rio
Com recursos para investimentos já 

assegurados e outros a caminho, o es-
tado do Rio de Janeiro vai se transfor-
mar em um grande canteiro de obras de 
saneamento básico e ambiental através 
da CEDAE e demais e órgãos públicos 
atuantes no setor que, certamente, não 
vão diminuir o ritmo antes da Copa do 
Mundo de 2014.

Na CEDAE, independente das 
obras de implantação e ampliação 
de sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, exis-

P

Embalada pelo sucesso do UniCEDAE 2008, na 2ª Expo – 
AsEAC de tecnologia em saneamento Ambiental e nos 
grandes investimentos  previstos nos próximos anos no 
Estado do rio de Janeiro na área do saneamento pela 
CEDAE e por outros órgãos atuantes nesse segmento, a 
AsEAC promoverá de 14 a 16 de abril de 2010 a terceira 
versão do UniCEDAE e da Expo – AsEAC.

Aumenta a expectativa em torno do evento no ano que vem

Recursos assegurados para a CEDAE

Principais intervenções da 
CEDAE em aumento de produção 
de água, capacidade de reserva-
ção, extensão de adutoras, redes 
de distribuição de água, redes 
coletoras de esgotos e tratamento 
de esgotos, com recursos já as-
segurados, da CEDAE, CAIXA 
ECONOMICA e FECAM.

Rio de Janeiro (capital)
R$ 888.320.000,00
Baixada Fluminense 
R$ 321.900.000,00
Leste Fluminense
R$ 1.866.030.000,00
Outras Áreas  
R$ 416.140.000,00
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Ação e crescimento

te um grande número de serviços 
de recuperação e modernização de 
diversas instalações e equipamen-
tos, bem como aquisição de novos 
equipamentos e instrumentos a serem 
realizados. Além desses itens, entre 
os técnicos da Companhia, existe a 
forte intenção de que, nos próximos 
anos, a CEDAE intensifique ainda 
mais a aplicação de recursos no 
desenvolvimento da setorização de 
sistemas de abastecimento de água, 
macromedição, controle de perdas 
físicas de água, eficiência energética, 
automação, telecomando, telemetria 
e geoprocessamento.

Os depoimentos daqueles que 
participaram dos eventos anteriores 
mostram a expectativa da realização 
de bons negócios esperados durante o 
UniCEDAE e EXPO – ASEAC  2010, 
principalmente com o  mercado do sa-
neamento bastante aquecido no estado 
do Rio de Janeiro.

ELOS&PPR                                                     
"Posso notar que, em relação 

à edição anterior deste evento em 
2007, houve um crescimento muito 
significativo. Estou surpreso, pois o 
UniCEDAE - 2008 superou as minhas 
expectativas. Eventos como estes pro-
porcionam uma integração ímpar entre 
tecnologias e o setor de saneamento. 
Logo, é interessante não somente 
para a ASEAC e para a CEDAE, mas 
também para nós, fornecedores. Va-
leu a pena estar aqui este ano porque 
fizemos muitos negócios e contatos, 

em razão da proximidade que temos, 
nestes três dias, com outros profissio-
nais do setor." 

Engº Fernando Goetze
Diretor comercial

Odebrecht
"Em virtude do que estou perce-

bendo, a perspectiva do UniCEDAE 
para o futuro é dobrar. Vamos bater as 
expectativas, chegar pertinho da feira de 
Óleo e Gás. A ambição é grande, mas a 
perspectiva é essa. Assim como a ABES 
- Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária - tem em seu congresso uma 
feira de grande porte, o mesmo pode 
acontecer com a ASEAC, não tenho 
dúvidas. Gostaria de frisar, também, que 
o intercâmbio é um dos pontos fortes 
deste evento."

Fernando M. de Góes – Diretor

Delta Construções S.A.
"Para nós que estamos participando 

pela primeira vez, ficamos satisfeitos 
porque todas as nossas expectativas fo-
ram correspondidas com absoluto êxi-
to. Fechamos ótimos negócios, além de 

O UniCEDAE 2008 recebeu cerca de 2.500 visitantes e 30 expositores
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excelentes contatos e benefícios junto 
a alguns fornecedores. Em virtude 
do sucesso que foi este evento, não 
podemos sugerir outra coisa para os 
organizadores que não seja um evento 
ainda maior, com mais empresas e 
fornecedores e concessionárias que 
atuam no setor de saneamento. Valeu 
a pena, foi um grande investimento."

Engº Iran Azevedo Barbosa e Patrí-
cia Oliveira – Assistente Comercial

PAN-AMERICANA
"Participamos da primeira edição 

deste evento, no Clube de Engenha-
ria. É notório o avanço e o excelente 
salto quantitativo que o UniCEDAE 
deu. Percebemos, agora, um grande 
amadurecimento e sucesso, com 
a participação de mais empresas, 
bem como de uma maior interação 
com esta nossa importante parceira, 
a CEDAE. A parceria neste evento 
foi produtiva e não poderia ser di-
ferente; por isso, continuem assim. 
E que o próximo evento da ASEAC 
seja ainda maior do que este."

Arylino Figueiredo Filho,
Supervisor Comercial

PIERALISE do Brasil
"Se nós já tínhamos gostado do 

primeiro evento, este é uma extensão 
do sucesso. Nestes três dias, tivemos 
a oportunidade de encontrar e reen-
contrar amigos e profissionais do se-
tor, mantendo-nos atualizados sobre 
questões técnicas, projetos etc, o que 
termina dando uma ótima turbinada 

na nossa relação com a CEDAE. 
Estou impressionado com o número 
de visitantes. Consultores, projetis-
tas, empreiteiras, esta diversificação 
mostra que o evento já cresceu. É um 
prazer estar aqui, porque a CEDAE 
é uma grande parceira de nossa em-
presa. A troca de informações foi 

simplesmente excelente. Portanto, a 
PIERALISE já é uma presença certa 
para a próxima edição."

Engª Estela Testa,
Diretora Comercial

GLASS Bombas e Válvulas
"Participamos da primeira edição 

do UniCEDAE em 2007 apenas como 
visitantes, mas a experiência foi tão 
boa que resolvemos participar de 
novo,desta vez como expositores. 
Este ano foi bastante proveitoso, 
houve um grande movimento e 
interesse dos participantes pelos 
nossos produtos. A organização foi 
simplesmente impecável. Lógico 
que valeu muito a pena estar  pre-
sente no UniCEDAE-2008. É certo 
que estaremos presentes, também, 
nas futuras edições deste evento. 
Não haveria de ser diferente, já que 
foi um sucesso não somente para a 
ASEAC que está de parabéns, mas 
também para nós."

Deborah Zulian
Diretora
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AMERON POLYPLASTER
"Para nossa empresa é de suma 

importância estar presente neste ex-
pressivo evento, sim, pois vemos nossa 
participação no UNICEDAE-2008, 
como o início de uma nova e altamente 
promissora pareceria com a CEDAE. 

Nosso produto, as estações de tratamen-
to de água compactas, não poderiam ter 
melhor visibilidade do que nesta feira. 
Parabéns a ASEAC."

Ivan Vianna
Diretor

DURCON Vice - VÁLVULAS
"Em nossa primeira participação 

no evento, fica bem evidente a pro-
fundidade do UniCEDAE, que traz 
inovações técnicas, bem como pro-
jetos de grande importância na área 
do saneamento. Portanto, não pode-
ríamos nos esquecer de agradecer ao 
convite que recebemos da ASEAC. A 
impressão que nos causou foi tão bem 
vinda, que já pensamos em nos tornar 
expositores permanentes deste even-
to. Agora, vamos trabalhar muito para 
colher os frutos que foram plantados 

nesta feira. Este é o caminho para um 
maior e melhor desenvolvimento do 
Rio de Janeiro, e a nova CEDAE já 
está com os dois pés nesta trilha.

Luiz Henrique Amaral
Diretor Comercial

Consórcio Metropolitana-Collett

Para nós foi muito gratificante 
estar presente neste evento, junta-
mente com muitas outras empresas 
do setor de saneamento. É um evento 
que está atingindo um público-alvo 
diversificado e do mais alto nível. 
Constatamos a presença de estudan-
tes, políticos, representantes da área 
técnica e personalidades de grande 
destaque. É evidente que para nós 
está sendo um grande negócio. Por-
tanto, nós todos que participamos 
somos os maiores propagandistas 
e divulgadores deste e das futuras 
edições do UniCEDAE."

Guilherme Henrique Schilling
Ger. de Contrato do Cons. Me-

tropolitana

CONEN
"Estejam certos: a maioria das pes-

soas se impressionaram com o tamanho 
do encontro. Eu não! Eu jamais duvidei 
de que a ASEAC seria capaz de produzir 
um evento com este porte e importância. 
As apresentações dos trabalhos foram 
ótimas. Valeu tanto a pena participar que 
já estou confirmando a nossa presença 
para o próximo UniCEDAE. Eu só te-
nho que parabenizar a ASEAC."

Engº Ernani de Souza Costa

Intercambio técnico
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EMISSÃO Engenharia e Construções
"O encontro foi muito bem or-

ganizado, o tempo das palestras foi 
perfeito. A divulgação foi muito boa, 
pois tivemos a presença de pessoas 
importantes para o nosso segmento 
de mercado e que atuam diretamente 
com este setor. Nossa marca, portan-
to, passou a ser bem mais conhecida 
a partir desta série de eventos da 
ASEAC. O evento como um todo 
foi ótimo para nós, altamente satis-
fatória para a empresa que investiu 
e teve um grande retorno."

Alex T. Santos,
Gerente

Kemira Water Solutions 
"Achamos o evento muito bom, uma 

iniciativa fantástica da ASEAC. Finalmen-
te, agora, existe a possibilidade concreta 
de participação das empresas de produtos 
químicos junto à CEDAE, esta importante 
e respeitável empresa de saneamento. Esta 
iniciativa deve ocorrer com freqüência. 
Vocês estão de parabéns. O nível das 
palestras foi muito bom. Seria excelente 
motivar a participação das industrias tanto 
na feira como no fórum, nas palestras onde 
são apresentados trabalhos relacionados ao 
tratamento de águas e esgotos."

Wanderley Ferreira,
Diretor de Marketing e Vendas

KSB Bombas Hidráulicas S/S
"A KSB sentiu-se honrada em 

participar do UniCEDAE-2008, uma 
vez que fomos visitados por pessoas 
importantes no contexto de decisão da 
CEDAE e por termos tomado conhe-
cimento dos projetos e investimentos 
que serão realizados pela CEDAE nos 
anos de 2009 e 2010. A participação da 
KSB em eventos deste nível é muito 
importante, pois além de divulgar seus 
produtos, aproxima-se de seus clientes 
e conhece suas necessidades."

Laercio Paltrinieri 
Gerente Setorial de Vendas - Di-

visão Água e Meio Ambiente

gArAntiA dE bonS nEgóCioS

Técnicos sanitaristas da CEDAE e de outras 
companhias compareceram em massa ao 
UniCEDAE 2008


