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Somente nessa estrutura a Casal vai investir R$ 520 mil com recursos próprios

R-01, situado no Jacintinho, é responsável pelo abastecimento de água dos bairros da parte baixa norte da cidade de Maceió

R-01 é um dos primeiros reservatórios
que serão recuperados pela Companhia

Casal e Prefeitura de
Maceió unem-se no
combate às ligações

clandestinas de esgoto
Página 4

Oficinas do PEG definem
metas para melhoria da

gestão e dos serviços
prestados pela empresa

Página 3

OR-01, que atende com abas-
tecimento de água os bairros
da parte baixa norte da cidade

de Maceio (Jaraguá, Poço, Ponta da Terra,
Pajuçara, Ponta Verde, Jatiúca, Cruz das
Almas e adjacências), é um dos primeiros
reservatórios que serão re-cuperados pela
Casal. Nele, a empresa vai investir, com
recursos próprios, cerca de R$ 520 mil. De
acordo com o vice-presidente de Gestão
de Serviços de Engenharia, Osmar Lisboa,
o processo de licitação para as obras está
em fase final. Outros reservatórios com
estruturas comprometidas - mais de 50 na
capital e no interior do Estado - estão na
lista de recuperação como uma das
prioridades da atual gestão da Companhia.
Página 6
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CCP-O Notícias
Acompanhe o desempenho do nosso volume disponibilizado (VD).

Veja abaixo o gráfico de dezembro/2015

Responsável: Equipe CCP-O
Contato: rodrigo.moreira@casal.al.gov.br
Telefones: 3315-3173 / 8883-7592

* Meta diária prevista (Dez-2015)    201.476m³
Média diária atingida (Dez-2015)    203.043m³
Meta mensal prevista (Dez-2015) 6.245.756m³
Total mensal atingido (Dez-2015) 6.285.909m³

CCP-O Notícias

* A nossa meta de produção está articulada com o Índice de Perdas por Ligação (IPL).

Dirigentes da Casal receberam, no
dia 20 de janeiro, representan-
tes de invasores pertencentes à

comunidade do Benedito Bentes que
pretendiam ocupar a área próxima às
lagoas que recebem e tratam os esgotos
provenientes desse complexo residencial.
     Na ocasião, os gestores da empresa
demonstraram a impossibilidade de ceder
a área porque existe um projeto de
parceria público-privada (PPP) contratado
para implantação, no local, de novas
estações de tratamento de esgoto e
ampliação da existente.
     Segundo o presidente da Casal, Clécio
Falcão, as obras desse projeto, sob a
responsabilidade da Sanama, empresa
vencedora da licitação, devem começar
nos próximos 90 dias e vão beneficiar
cerca de 300 mil pessoas residentes na
parte alta da cidade de Maceió.
      Outro fator impeditivo, de acordo com
o vice-presidente de Gestão de Serviços
de Engenharia, Osmar Lisboa, é que o
local onde estão situadas as lagoas é
impróprio para a construção de moradias
por ser insalubre e estar inserido numa
reserva ambiental. Existe, inclusive, uma
ação do Ministério Público Estadual que
pede a recuperação da área, conforme
informou o superintendente de Logística
e Suprimentos da Casal, Jaílton Santos.

Casal explica a representantes de invasores por que não pode ceder área

Manutenção ganha viodeomonitoramento
Prédio-sede e outras áreas da Companhia também serão beneficiados com esse sistema

Ocomplexo de Manutenção, no
Farol, recebeu um sistema de
videomonitoramento composto

de quatro câmaras filmadoras, que foram
instaladas em pontos estratégicos.
    A iniciativa da Vice-Presidência de
Gestão Corporativa (VGC), por meio da
Superintendência de Logística e
Surprimentos (Sulos), tem por objetivo
reforçar a vigilância das unidades situ-
adas no complexo do Farol  - Unidade de
Negócio Farol, Loja de Atendimento ao
Cliente, Gerência de Manutenção Ele-
tromecânica, Gerência de Desenvolvi-
mento Operacional, Gerência de Macro-
coleta e Tratamento de Esgoto, Gerência
de Suprimento e Patrimônio, Gerência de
Serviços Auxiliares, Gerência de En-
genharia de Segurança e Medicina do
Trabalho, entre outras.
    De acordo com o superintendente de
Logística e Suprimentos, Jaílton Santos,

o prédio-sede da Companhia e as demais
Unidades de Negócio também receberão

vigilância eletrônica através de sistema
de videomonitoramento.

Câmaras de videomonitoramento estão situadas em pontos estratégicos da Manutenção

mailto:rodrigo.moreira@casal.al.gov.br
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Oficinas definem indicadores, metas e procedimentos para melhoria da gestão e dos serviços
Casal realiza 1º ciclo do PEG 2016-2018

Reunião do PEG mobiliza diretores, gestores e outras lideranças da Casal

O primeiro ciclo do Programa
Estratégico de Gestão (PEG) para
o período 2016-2018, que co-

meçou em novembro último,  deverá ser
concluído em fevereiro, conforme
informou o superintendente interino de
Desenvolvimento Organizacional, Pedro
Bezerra. O objetivo do PEG, segundo ele,
é identificar problemas e oportunidades
para melhorar a gestão e os serviços pres-
tados pela Companhia.
     “Nas oficinas para elaboração do PEG
os gestores de todas as áreas da empresa
definem indicadores, metas e procedi-
mentos”, explicou Bezerra. Os indicadores
- esclareceu - servem para fazer o acompa-
nhamento das ações, enquanto as metas
são seguidas de um planejamento para se
alcançá-las. Já os procedimentos visam
os aumentos do faturamento e da
arrecadação.
     Durante as oficinas, que são mediadas
pelo consultor Noaldo Dantas, as Uni-
dades de Serviço fizeram a identificação
de problemas e oportunidades, a ela-
boração do mapa estratégico, do plano
de ação e a definição dos responsáveis
de cada ação, bem como os respectivos
prazos. Com isso, elas já concluíram a
primeira etapa do PEG. As outras Unidades
e Setores, devido às suas peculiaridades,

estão em outras etapas do processo.
     As próximas oficinas do PEG – que
geralmente são realizadas no auditório da
Companhia, no bairro do Farol, em Maceió
– contemplarão a Superintendência
Financeira (Sufic), em 21 de janeiro, a
Gerência de Manutenção Eletromecânica
(Gemen), no dia 2 de fevereiro, a Asses-

soria Jurídica (Asjur), a Assessoria Jurí-
dica Interna (Asjui), a Comissão Perma-
nente de Licitação (CPL) e a Diretoria da
Presidência (DP), no dia 3 de fevereiro.
    Após a conclusão desse primeiro ciclo,
conforme explicou Pedro Bezerra, as
reuniões de acompanhamento serão
realizadas a cada quatro meses.

Começa no Jacintinho trabalho de substituição de redes

Serviços de substituição de redes de água

ACasal iniciou as obras de
substituição de redes de dis-
tribuição de água no bairro do

Jacintinho, em Maceió. O trabalho
começou na Rua Santa Margarida e vai
se estender para as ruas Cândido
Monteiro Leite, Formosa, Floresta (Dr.
José F. de Lima), Siqueira Campos, Jaime
Fragoso, Travessa Bonfim, Progresso,
Augusta, Santa Luzia, Santa Izabel e
Travessa Coronel Paranhos. A medida
adotada pela Companhia tem como
objetivo a melhoria no abastecimento e
na qualidade da água distribuída no
bairro.
    A obra, onde estão sendo investidos
R$ 373 mil com recursos da própria
Companhia, já foi iniciada pela Multi
Construções, empresa contratada pela
Casal, tendo previsão de término para os
próximos 120 dias. De acordo com
informações do Superintendente de

Engenharia, Luiz Emanuel, serão
substituídos canos de ferro por canos
de PVC.
   Paralelamente às obras, a Casal realiza
um trabalho de educação ambiental com
moradores do Jacintinho e divulga ações
e programas da Companhia. “O serviço
social está fazendo um trabalho de
educação ambiental e de conscientização
da população quanto ao trabalho de
melhoria dessa obra. Estamos fazendo
visitas domiciliares esclarecendo as
melhorias que a obra trará, além de
informar os moradores sobre os
programas da Tarifa Social e Anistia
Parcial de Débito”, explicou, por sua vez,
a assistente social Vivianne Barbosa, da
Gerência de Controle Ambiental.
   Os moradores que desejarem esclarecer
alguma dúvida ou obter mais informações
devem entrar em contato com o Fonefácil
Casal: 0800 082 0195.
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Contas de água

Adiamento

Funcionária da Casal publica
artigo sobre Self-Coaching

Gratificante. Foi essa a palavra com
que Maria da Glória Costa Cortez,
coordenadora de apoio de re-

cursos humanos (RH) da Casal, des-
creveu sua experiência no Programa de
Formação e Certificação Internacional
Professional e Self-Coaching (PSC),
custeado pela Companhia durante o ano
de 2014. Após a conclusão do programa,
ela redigiu o artigo Coaching: explore o
fenomenal que existe em você. O artigo
foi publicado no livro Ação Trans-
formadora: Coaching como ferramenta
de mudança, lançado em 2015, no
Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), em
São Paulo.
    Mas, afinal, o que faz um coach?  Para
Glória Cortez, esse profissional conduz um
processo fundamentado em diversas
áreas de conhecimento.  “O Coaching é
extremamente dimensionado em um
entendimento ilimitado, pois transforma
a pessoa para a ressignificação de vida”.
    A especialização em Self-Coaching se
adequa bem à função de coordenadora

de apoio de recursos humanos, explica
Cortez. Com esse conhecimento posto em
prática, ela afirma ser possível estimular
os funcionários a alcançar metas inerentes
às suas funções na Companhia.
   O livro Ação Transformadora: Coa-
ching como ferramenta de mudança pode
ser adquirido diretamente com Glória
Cortez. Contatos podem ser feitos pelo e-
mail gloria.cortez@casal.al.gov.br.
(David Bulhões)

Glória Cortez no lançamento do livro

O pagamento de contas de água e
esgoto não pode mais ser  feito
com cheque. Essa decisão foi adotada
pela Casal, por meio de Resolução de
Diretoria (RD n° 21/2015), em de-
corrência do elevado número de
cheques devolvidos. A medida, de
acordo com o superintendente Finan-
ceiro e Contábil, Carlos Alberto, leva em
consideração, ainda, os transtornos
causados à empresa, uma vez que os
cheques sem provisão geram impli-
cações nos sistemas comercial, fi-
nanceiro e contábil.

As chuvas dos últimos dias levaram os
membros da nova diretoria da Asso-
ciação Recreativa, Esportiva e Cultura
da Casal (Arec) a adiar a solenidade de
posse, que seria realizada no dia 23 de
janeiro, no balneário Catolé, em Satuba.
Segundo Paulo Piramar, que seria
empossado como diretor-presidente da
entidade, as chuvas dificultam, inclu-
sive, o acesso ao local. De acordo com
ele, a nova data para a posse e o jogo de
futebol entre os associados que compa-
recerem ao evento ainda será definida.

A Surhu comunica que os funcionários
regidos pelo PCS 2010 e admitidos no
mês de fevereiro já podem requerer sua
avaliação por maturidade profissional.
Para tanto, devem preencher e enca-
minhar à Gedep o formulário “Avaliação
Maturidade Profissional – PCS 2010”,
juntamente com a documentação ainda
não encaminhada. O formulário está
disponibilizado na intranet da Com-
panhia. Interessados têm até dia 29  de
fevereiro para requerer a avaliação. Ela
poderá ser requerida posteriormente,
mas sem o direito a receber valores
retroativos. Mais informações pelos
telefones 3315-3019 e 3315-3020.

Avaliação por maturidade

A Fundação Casal de Seguridade
Social (Funcasal) promoveu, no dia 22
de janeiro, o 9º Encontro de Apo-
sentados e Pensionistas. O evento,
realizado no Clube de Engenharia, no
Farol, incluiu homenagens, sorteio de
brindes e apresentações musicais,
além de coquetel.

Aposentados

Osistema de abasteci-
mento de água do
bairro do Feitosa, em

Maceió, que vinha sofrendo
paralisações frequentes devi-
do à ação de vândalos,  passou
por processo de recuperação.
Os equipamentos danificados
e os materiais roubados na
última investida dos ladrões,
que ocorreu no dia 23 de
janeiro, foram recuperados e
repostos.
    Em reunião realizada no dia
26 de janeiro, diretores, enge-
nheiros e técnicos decidiram adotar uma
série de medidas para dar mais segurança
ao abastecimento do Feitosa e à estação
elevatória, que fica situada na área do
Reginaldo.
     Além da reposição do material roubado
e da recuperação da estrutura eletro-
mecânica da unidade - trabalho, que foi
concluído em 27 de janeiro -, a empresa
decidiu perfurar novo poço para reforçar
o abastecimento do bairro. De acordo com

o presidente da Casal, Clécio Falcão, nos
próximos 60 dias esse poço será per-
furado e estará em condições de operar.
   Outra medida adotada pela Casal:
substituir a bomba atual por outra de maior
vazão em um poço situado nas proxi-
midades da estação para injetar a água
diretamente na rede de distribuição.
Paralelamente a isso, a empresa está em
negociação para alugar um poço que
também será injetado na rede.

Companhia recupera sistema de
abastecimento de água do Feitosa

Serviço de recuperação da estação elevatória

mailto:gloria.cortez@casal.al.gov.br
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Órgãos atuam no combate às ligações clandestinas de esgoto nas galerias de águas pluviais
Casal faz parceria com Prefeitura de Maceió

Clécio Falcão, Francisco Beltrão e Antônio Fernando inspecionam

Redução de vazão do São Francisco preocupa Companhia

A Casal e a Prefeitura de Maceió,
 por meio da Secretaria Munici-
 pal de Proteção ao Meio Ambi-

ente (Sempma) e Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanização (Seminfra),
vão trabalhar em conjunto no combate às
ligações clandestinas de esgoto nas
galerias de águas pluviais, visando a
balneabilidade das praias de Maceió.
   A parceria foi firmada em reunião
realizada no dia 6 de janeiro, na sede da
Casal, com a participação do diretor-
presidente dessa empresa, Clécio Falcão,
que esteve acompanhado do superin-
tendente técnico Walace Padilha e
técnicos da área de manutenção de esgoto
da Companhia, do secretário Davi Maia
(Sempma) e técnicos desse órgão, bem
como dos engenheiros Antônio Cerqueira
e Roberto Dênis, que representaram a
Seminfra. Nesse encontro foi definida a
forma de participação de cada um desses
órgãos - Casal, Sempma e Seminfra - no
combate às ligações clandestinas.
     De acordo com Clécio Falcão, a Casal

Anova redução de vazão do rio
São Francisco - de 900m³/s para
850m³/s a partir de 7 de janeiro,

podendo baixar para 800m³/s - preocupa a
Casal, que, segundo levantamento
técnico-operacional por ela realizado,
necessita de R$ 7 milhões para fazer as
adequações em suas estações de cap-
tação, sob pena de enfrentar um colapso
no abastecimento de água do Sertão,
Bacia Leiteira e Agreste.
    Essa preocupação da Casal foi exter-
nada nas reuniões mantidas no Ministério
da Integração Nacional e na Agência
Nacional de Águas (ANA), em Brasília,
no início desta semana, pelo presidente
da empresa, Clécio Falcão. Ele fez um apelo
aos órgãos federais parceiros, especial-
mente ao Ministér io da Integração
Nacional, no sentido de liberar esses
recursos com brevidade. “No contato com
o secretário Oswaldo Garcia, da Secretaria
de Infraestrutura Hídrica do Ministério da
Integração Nacional, entregamos cópias
dos ofícios encaminhados pela Casal em
outubro e dezembro do ano passado, e
reforçamos a necessidade de liberação dos
recursos”, informou Clécio Falcão. Embora
não tenha havido nenhum compromisso

formal do Ministério, o presidente da
Casal diz estar otimista, pois o pleito da
companhia foi muito bem recebido.
   Com a ANA, Chesf, ONS e outras
empresas de saneamento que possuem
captações no São Francisco  -  Deso (SE)
e Embasa (BA) e Compesa (PE) -, a Casal
discutiu as consequências da redução de

vazão do rio. “As companhias reco-
nhecem o problema, mas não têm
condições de fazer, com recursos
próprios, as adequações necessárias em
suas captações de água, motivo pelo qual
recorrem aos órgãos do governo federal
no sentido de ajudá-las com a liberação
de recursos”, concluiu Clécio Falcão.

participa da ação conjunta, iniciada já no
dia 7 de janeiro, com técnicos ou
funcionários lotados na Gerência de

Tratamento de Esgoto e com equipa-
mentos como caminhões de hidrojatea-
mento e de sucção, entre outros.

Equipe  do setor de esgotos utiliza veículos no trabalho de desobstrução de redes

Dirigentes e gestores da Casal em visita a uma captação de água no São Francisco
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Casal vai recuperar reservatórios danificados
Somente no R-01, que abastece a parte baixa norte de Maceió, a empresa vai investir R$ 520 mil

R-01 é um dos primeiros reservatórios a serem recuperados pela Companhia

Contratada empresa para recuperar
o sistema da Vila Bananeira

ACasal contratou uma empresa -
Teknol - para recuperar o sis-
tema de abastecimento de água

da Vila Bananeira, em Arapiraca, que está
em situação precária. Essa empresa vai
realizar serviços como substituição do
transformador, posteamento e instalação
de novos cabos elétricos.
      Para restabelecer o funcionamento do
sistema, a Casal já adquiriu uma bomba
nova, de maior capacidade que a atual e
está providenciando a instalação.
    De acordo com o engenheiro Antônio
Fernando, superintendente de Negócio

do Interior, a previsão dos técnicos da
Casal é de que a recuperação do sistema
da Vila Bananeira seja concluído nos
próximos 30 dias. A fim de amenizar a
situação de abastecimento, a Companhia
disponibilizou carro-pipa e está desen-
volvendo algumas ações operacionais,
inclusive na Estação de Tratamento de
Água (ETA).
   Todas essas providências foram dis-
cutidas com a comunidade da Vila
Bananeira, no dia 8 de janeiro, em reunião
de técnicos da Casal e da Teknol com
moradores, na própria localidade.

M ais de 50 reservatórios da
capital e do interior, que estão
com suas estruturas dani-

ficadas, serão recuperados pela Casal. A
medida foi adotada depois de estudos
realizados pela empresa, por meio da
Superintendência de Engenharia (Sueng),
com o objetivo de identificar os reserva-
tórios que precisam de recuperação.
   Segundo o superintendente de En-
genharia, Luiz Emanuel, uma das
unidades que estão com sua estrutura
comprometida é o R-01, localizado na rua
Santa Margarida, no Jacintinho. Esse
reservatório atende os bairros da parte
baixa norte da capital (Jaraguá, Poço,
Ponta da Terra, Pajuçara, Ponta Verde,
Jatiúca e Cruz das Almas).
    Na revitalização dessa unidade, a
Companhia vai investir R$ 520 mil com
recursos próprios. De acordo com o vice-
presidente de Gestão de Serviços de
Engenharia de Casal, Osmar Lisboa, o
processo para licitação das obras está em
fase final.
     Osmar Lisboa explicou que a ação da
Companhia - recuperação dos reser-
vatórios - deve se estender a outras
unidades da capital e do interior do
Estado. “É desejo da diretoria da empresa
recuperar todos os reservatórios em
situação precária”, finalizou o diretor.

ACasal transferiu as instalações da
Loja de Atendimento ao Cliente
da Rua do Comércio (prédio do

antigo Produban) para a sede da Unidade
de Negócio Jaraguá, na rua Dr. Antônio
Pedro de Mendonça, 96, Pajuçara. A
mudança foi realizada no dia 17 de ja-
neiro.
     De acordo com o presidente da
Companhia, Clécio Falcão, a empresa já
está providenciando novo local, no Centro
de Maceió, para a sua Loja de Aten-
dimento, em substituição a da Rua do
Comércio, que se tornou imprópria para
esse tipo de atendimento, porque o prédio
já não oferece segurança a quem trabalha
no local. Ele acredita que em fevereiro
próximo a loja volte a funcionar em novo
endereço no centro da cidade.

Loja de Atendimento
do Centro é transferida
para bairro da Pajuçara

Os clientes que estavam irre-
gulares com a Casal, ou seja,
com a ligação de água/esgoto

suprimida ou desligada, tiveram mais
uma oportunidade para regularizar a
situação com descontos de até 90% nas
multas, juros e correção monetária,
durante todo o mês de janeiro.
  A campanha do Programa de
Recuperação de Créditos e Clientes
(PRCC), que ofereceu a possibilidade de
os usuários voltarem a ter água de forma
legal, foi realizada em dezembro do ano

Companhia encerra campanha de
Recuperação de Créditos e Clientes

passado. Porém, devido à grande
procura, a Casal prorrogou a campanha
durante todo o mês de janeiro deste ano.
     Para que pudessem regularizar sua
situação junto à Companhia e
obtivessem os descontos, os clientes
de todos os 77 municípios onde a Casal
atua interessados no benefício pro-
curaram o escritório de sua cidade,
portando documentos pessoais. O
resultado da campanha, que foi
encerrada no dia 29 de janeiro, será
divulgado no próximo “Bom dia Casal”.
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* CONVÊNIO ENTRE A CASAL E
FACULDADES - A Casal celebrou
convênios com três instituições de
ensino de nível superior, que oferecem
os seguintes benefícios aos funcioná-
rios e seus dependentes:

- FAN – descontos de 15% para
os cursos de Pós- ADM, MBA,
Pós-MBA e extensão, e de
12,5% para cursos de gradu-
ação em administração. A
faculdade fica localizada na
Rua Barão de Jaraguá, 254,
Jaraguá.

- Instituto de Graduação e Pós-
Graduação (IPOG) concede
desconto de R$ 130,00  no valor
total de cada parcela nos
cursos de pós-graduação/
MBAs com pagamentos até o
dia 10 de cada mês no plano de
24 parcelas. Caso tenha um
acúmulo de mais de 6 alunos/
anual da Casal, o desconto nos
valores da parcela será de R$
160,00 no plano de 24 parcelas.

- Unopar: desconto de 10%, com
o mínimo 5 alunos/Casal
matriculados.

Atenção! Para obter o desconto o
funcionário deverá apresentar  o
contracheque comprovando o vínculo
com a empresa.

* APOSENTADOS (SAQUE DO FGTS)
- Foi disponibilizado pela gerente da
Caixa Econômica Federal, agência Rua
do Sol, Sra. Lidiane Mayara da Silva, o
atendimento exclusivo aos funcionários
aposentados da Casal para, especifi-
camente, saque do FGTS, sendo neces-
sário o agendamento através do tele-
fone 3597-5750 (falar com Lidiane Silva
ou Flávia).

SALÁRIO
MÊS                                 DIA

    Janeiro                  05/02/16
    Fevereiro                            04/03/16
   Março                  06/04/16
    Abril                  06/05/16
    Maio                  06/06/16
    Junho                                  06/07/16
    Julho                  05/08/16
   Agosto                  06/09/16
    Setembro                  06/10/16
   Outubro                  07/11/16
    Novembro                  06/12/16
    13º salário                  20/12/16
    Dezembro                  06/01/17

FÉRIAS
   MÊS                                  DIA

    Fevereiro                     29/01/16
    Março                                 26/02/16
    Abril                     29/03/16
    Maio                     29/04/16
    Junho                     27/05/16
    Julho                                   28/06/16
    Agosto                     29/07/16
    Setembro                     29/08/16
    Outubro                     28/09/16
    Novembro                     28/11/16

* SALÁRIO-FAMÍLIA - Com o reajuste
do salário mínimo pelo Governo Federal
em janeiro/2016 para R$ 880,00, a cota
do salário-família passa a ser de R$ 41,37
para o funcionário com remuneração
mensal inferior ou igual a R$ 806,80 e de
R$ 29,16 para o funcionário com
remuneração mensal superior a R$ 806,80
e igual ou inferior a R$ 1.212,64.

*TETO DO SALÁRIO DE CONTRI-
BUIÇÃO – PREVIDÊNCIA SOCIAL E
FUNCASAL - A partir de janeiro/2016 a
base e o percentual de desconto para o
INSS e Funcasal foram reajustados,
conforme tabelas abaixo. Lembrando que
para a Previdência Social o valor máximo

Previdência Social / INSS

R$ 1.556,95 a R$ 2.594,92           9
 R$ 2.594,93 a R$ 5.189,82          11

Salário de Contribuição             Alíquota (%)
8Até R$ 1.556,94

Fonte: Fonte:http://www.previdencia.gov.br/
servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/gps/
tabela-contribuicao.

Até R$ 2.594,91                                 2,86
R$ 2.594,92 a R$ 5.189,82               5,40
 R$ 5.189,83 a R$ 15.569,46           13,69

Faixa de Contribuição so-
bre o Salário-Base (INSS)

FUNCASAL
 Alíquota (%)

* CURSO DE FORMAÇÃO DE CIPISTA
UN SERRANA - No período de 18 a 20 de
janeiro/2016 ocorreu o curso de Formação
de Cipista para os membros da Unidade
de Negócio Serrana, Gestão 2016/2017. O
evento foi realizado no auditório da
Secretaria Municipal de Assistência
Social, em Palmeira dos Índios.

* CARNAVAL SEGURO
1. A alegria do carnaval não pode terminar
em acidente. Se beber, não dirija.
2. Diga não ao preconceito e trate a todos
com respeito!
3. Sol demais queima e pode dar câncer
de pele. Use chapéu, roupas leves e
protetor solar.
4. Não jogue latas, garrafas e copos na
rua. Proteja-se contra a Dengue, Zika e
Chikungunya!
5. Previna-se contra a Aids e DST´s: use
sempre camisinha.
Fonte: http://www.blog.saude.gov.br/
570-10-dicas-para-ter-um-carnaval-
seguro.

* CALENDÁRIO ANUAL DE PAGA-
MENTO DE SALÁRIOS – 2016

* CALENDÁRIO ANUAL DE PAGA-
MENTOS DE FÉRIAS - 2016

de desconto é de R$ 570,88, e para a
Funcasal o salário máximo de
contr ibuição (salário-base+ATS+
gratificação) é de R$ 15.569,46.

http://www.previdencia.gov.br/
http://www.blog.saude.gov.br/
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Perfil

1° a 31-01-2016

Metáfora da caixa de bombom

Isli Vieira, gerente da Qualidade Empresarial

Abdiel Teixeira de Queiroz
     Abdiel Teixeira de Queiroz, natural
de Paulo Afonso (BA), é casado e pai
de três filhos. Ingressou na Casal em
maio de 2002 através de concurso
público, no cargo de agente de sistema
local (região litoral).  Assumiu,
posteriormente, o cargo de chefe de
núcleo do município de Pilar até ser
transferido para o município de Rio
Largo, onde também trabalhou como
chefe de núcleo. Dois anos depois, foi
convidado a assumir a Coordenação
Administrativa Financeira (CAF) da
Unidade de Negócio Leste, onde se
encontra até hoje.
    É bacharel em Ciências Contábeis
pela Universidade Federal de Alagoas
(Ufal) e pós-graduado em Admi-
nistração Pública pelo Centro de
Estudos Superiores de Maceió
(Cesmac). Atualmente - como ele pró-
prio revela -, busca novos rumos para
especializações e pretende voltar aos
estudos em breve.
     Nas horas de lazer, gosta de ir à praia
com a família e jogar bola com os
amigos. Evangélico, também gosta de
frequentar a Igreja, pois acredita que o

ser humano precisa cuidar do corpo e da
alma.
      Em sua opinião, a Casal é uma empresa
com uma missão gigantesca. “Entendo
que a maioria dos bons funcionários desta
Companhia procura, incessantemente,
oferecer o seu melhor para que ela possa
alcançar o objetivo de ser uma empresa
modelo em saneamento”.

Presidente
Wilde Clecio Falcão de Alencar

Vice-Presidente de Gestão Operacional
Francisco Luiz Beltrão de Azevedo Cavalcanti

Vice-Presidente de Gestão Corporativa
Jorge Silvio Luengo Galvão

 Vice-Presidente de Gestão de Engenharia
Osmar Lisboa

   Certa vez, eu estava a procura de
tutoriais que viessem agregar dinamismo
às apresentações da gerência. Então me
deparei com um blogueiro dando uma
explicação que achei pertinente trazer
para este espaço.
    Ele ilustra de maneira simples um
assunto que está mexendo com a cabeça
de muita gente: as ideologias. Quero
deixar bem claro que não vou induzir a
ninguém seguir algo que acredito, mas
mostrar que temos opinião e, antes de
tomar qualquer atitude, devemos pesar
aquilo que é significante para nós.
   Atualmente, somos praticamente
bombardeados por diversas formas de
pensamento e, algumas vezes, somos
forçados a aceitar o que é imposto. Para

tanto, sugiro o seguinte: providencie duas
caixas de bombons de marcas distintas,
“A” e “B”, e um recipiente. Os bombons
da caixa A serão as ideologias que nos são
ofertadas e os da caixa B serão as opiniões
contrárias às da caixa A.
    Quando se trata de chocolate, acabamos
nos tornando criança. Mas a problemática
aqui é outra. Nas caixas de bombons tem
aqueles que gostamos e os que não
gostamos. Abra a caixa “A” e no recipiente
mencionado, vá colocando os bombons
que você gosta, ou seja, eles representarão
as ideias que você se identifica, e os
bombons que você não gosta, descarte-
os, eles serão as ideias que você não se
identifica. Com a caixa “B”, que representa
as ideologias contrárias da caixa “A”, você

faz o mesmo processo. Os bombons ou
as ideias que você se identifica serão
colocados no recipiente, representando a
sua opinião.
     Com isso, entendemos que o produto
final deste processo será a formação da
sua opinião. Assim, você não precisará ir
pela “cabeça dos outros”, pois as suas
ideologias já foram determinadas. Lembre-
se antes de emitir qualquer opinião,
procure se aprofundar se aquela ideologia
corresponde com seu pensamento.

Fonte: Crônica baseada no vídeo “A
metáfora da caixa de bombom”.
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