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Presidente Clécio Falcão participa de reunião do Comitê de Bacia do São Francisco

“Redução de vazão do rio São Francisco
pode causar colapso no abastecimento”
Alerta foi feito pelo

presidente da Casal,
Clécio Falcão, durante

reunião do Comitê de Bacia

Página 6

Caso as vazões do rio São Francisco
   continuem sendo reduzidas, o

abastecimento em grande parte
do Estado entrará em colapso, alertou o
presidente da Casal, Clécio Falcão, durante
reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco, realizada nos dias
19 e 20 de maio, em Aracaju. A Casal, segun-
do ele, teve de fazer adequações não pre-
vistas nos sistemas de captação, depois
que as autoridades do sistema elétrico
reduziram a vazão do rio, de 1.300m³/s para
800m³/s, afetando o abastecimento de
todo o semiárido alagoano.          Página 3

Dez municípios da região Norte
vão receber obras e serviços
emergenciais do Governo do

Estado, por meio da Casal, que já dispõe
de R$ 500 mil para as melhorias, segundo
o presidente da Companhia, Clécio
Falcão. Esses investimentos atendem a
recomendações feitas pelo governador
Renan Filho. As primeiras cidades a

serem beneficiadas são Maragogi e
Japaratinga. Para definir as ações nessas
localidades, foi realizada, no dia 12 de
maio, uma reunião de dirigentes da Casal
com gestores de Maragogi e com o trade
turístico local.  Após a reunião, gestores
e técnicos da Casal inspecionaram a
estrutura de esgoto do bairro Adélia
Lira, em Maragogi.   Página 5

Casal investe em melhorias no
Litoral Norte do Estado

Gestores e técnicos da Casal inspecionam sistema de esgoto do bairro Adélia Lira

“Linha expressa” de
esgoto de Maceió está

com suas obras em
ritmo acelerado

Região sertaneja vai
ganhar em junho uma

nova Estação de
Tratamento de Água

Página 3
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CCP-O Notícias

Acompanhe o desempenho do nosso volume disponibilizado (VD).
Veja abaixo o gráfico de março/2016

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

* Meta diária prevista (Abr-2016)    201.476m³
Média diária atingida (Abr-2016)    202.930m³
Meta mensal prevista (Abr-2016) 6.044.280m³
Total mensal atingido (Abr-2016) 6.060.442m³

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

Sulos organiza demandas de unidades da capital

Gedop promove reuniões para aperfeiçoar a comunicação interna

ASuperintendência de Lo-
gística e Suprimentos
(Sulos/VGC) realizou, no

dia 10 de maio, uma reunião com
representantes das Unidades de
Negócio da capital para organizar e
definir as demandas de cada uma
delas. O encontro foi aberto pelo
superintendente Jailton Santos,
para quem um dos objetivos da
iniciativa é atingir as metas da Vice-
presidência de Gestão Corporativa
(VGC) e do Programa Estratégico
de Gestão (PEG) em relação ao uso
de materiais de consumo interno e
externo por cada unidade.
    De acordo com Joffre Lobo, gerente de
Suprimentos, a distribuição de materiais

para as Unidades de Negócio terá como
principal critério o número de ligações de

água e o número de funcionários
de cada unidade. O gerente de
Serviços Gerais, Djalma Guardião,
aproveitou a ocasião e frisou a
importância do controle dos
contratos, bem como do plano de
economia implementado conforme
orientação da Diretoria e do
Governo do Estado.
     O superintendente de Negócio
da Capital, Roberto Lôbo, ressaltou
a importância destes critérios para
uma melhor gestão do fundo fixo.
Já Wallace Padilha, da Superin-
tendência Técnica (Sutec), desta-
cou que o sucesso deste novo mo-

delo será atingido mediante o cumpri-
mento do calendário financeiro.

AGerência de Desenvolvimento
Operacional (Gedop), conside-
rando os planos de ação para

melhoria da área operacional, iniciou
uma série de reuniões com seus colabo-
radores, a fim de aperfeiçoar a comunica-
ção interna, dando atenção especial aos
assistentes operacionais e seus auxiliares.
   Outro acontecimemto no âmbito da
Gedop, foi o lançamento, no dia 15 de abril,
do projeto “Melhoria da Comunicação
Interna”, com apresentações do gerente
Antônio Fernando e da Enga. Fátima
Prazin. O evento, que  ocorreu na sala de
reunião da Gemem, contou com o apoio
do Sesi que, por meio da educadora física
Juliana, realizou ginástica laboral. Por sua
vez, a nutricionista Allana, também da
equipe do Sesi, ministrou uma palestra
sobre alimentação saudável com a
realização de dinâmica de grupo. A reunião
de apresentação do projeto foi encerrada
com um café da manhã que serviu para
integração de todos os participantes.
     Após o lançamento do projeto, a Gedop
se mobilizou para agilizar as primeiras
reuniões com os assistentes operacio-
nais, no próprio local de trabalho deles, a
fim de avaliar as condições estruturais
das ETAs e ouvir reclamações e suges-
tões. O objetivo dessa iniciativa é apro-
ximar os integrantes da área que, às vezes,
pelas peculiaridades de suas funções, se
encontram um pouco distanciados do
restante do corpo da empresa.
.

Colaboradores da Gedop participam de reunião e de ginástica laboral

Jailton Santos abre trabalhos da reunião com gestores

mailto:rodrigo.moreira@casal.al.gov.br
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Companhia mostra problemas de abastecimento com diminuição da vazão para 800m³/s
Casal debate redução de vazão do S. Francisco

Clécio Falcão (D) e
Roberto Lôbo

mostram as
consequências da

redução da vazão do
rio São Francisco

aos sistemas da
Casal, durante

reunião do Comitê
de Bacia, em

Aracaju

Aredução da vazão do rio São
Francisco, de 1.300m³/s para
800m³/s, vem causando sérios

problemas à Casal, prejudicando dezenas
de milhares de clientes da empresa
atendidos pelos sistemas coletivos do
Sertão, Bacia Leiteira e Agreste.
   Este cenário foi apresentado pelo
presidente da Casal, Clécio Falcão, e pelo
superintendente de Negócio da Capital,
Roberto Lôbo, durante a XXIX Reunião
Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco (CBHSF), realizada
nos dias 19 e 20 de maio, em Aracaju (SE).
   O principal assunto debatido foi a
redução da vazão do São Francisco. A
medida tem causado profundos impactos,
tanto ambientais quanto na economia e
na saúde das cidades banhadas pelo rio.
   Desde 2013, o setor elétrico vem
apresentando pedidos recorrentes para
reduzir a vazão. Com isso, o nível do rio
vem diminuindo paulatinamente, pas-
sando do mínimo estabelecido pela legis-
lação ambiental, de 1.300m³/s, para o
volume atual, de 800m³/s. “O problema
atingiu o abastecimento de todo o
semiárido alagoano. Dos 102 municípios
do Estado, metade é abastecida direta-
mente pelas águas do São Francisco”,
afirmou o presidente da Casal, Clécio
Falcão, durante sua apresentação no
evento. Ele lembrou que foi preciso fazer
adequações não previstas nos sistemas

de captação e que as intervenções foram
realizadas com recursos próprios.
    Falcão alertou que, caso as vazões
continuem sendo reduzidas, o abasteci-
mento em Alagoas entrará em colapso.
“Em Piaçabuçu, município localizado na
região da foz do São Francisco, a cunha
salina já avançou ao ponto de com-

prometer a qualidade da água. Estamos
com dificuldades em manter o abaste-
cimento”, lamentou.
     A representação da Casal na reunião
do CBHSF foi formada pelo presidente
Clécio Falcão, pelo superintendente
Roberto Lôbo (Sunec) e pela gerente de
Controle Ambiental, Valeska Cavalcante.

Aregião sertaneja vai ganhar, em
junho próximo, nova Estação
de Tratamento de Água (ETA),

que está sendo construída pelo governo
do Estado, por meio da Secretaria da
Infraestrutura (Seinfra), com recursos do
governo federal. O processo de comparti-
lhamento de conhecimento entre técnicos
da Seinfra, da construtora SVC e da Casal
já começou. Quando estiver em funciona-
mento, a unidade vai reforçar o abasteci-
mento de oito municípios da região.
   Para acompanhar a troca de informa-
ções sobre o empreendimento, o vice-pre-
sidente de Gestão Operacional da Casal,
Francisco Beltrão, participou de reuniões
com técnicos da Unidade de Negócio
Sertão, da Seinfra e da SVC, no período
de 18 a 21 de maio, em Delmiro Gouveia.
Segundo ele, esse processo deverá durar

Sertão vai ganhar nova Estação de Tratamento de Água
pelo menos dois meses por meio de
sucessivas reuniões e visitas técnicas à
obra.
    “Essa é a etapa de transição, na qual a
Companhia vai ficar a par de todo o
funcionamento da unidade, de como são
seus equipamentos, quais tecnologias
foram usadas e como tudo será operado
para atingir o objetivo ao qual a ETA se
propõe”, frisou o diretor.
    Segundo ele, os municípios que terão
reforço no abastecimento de água com a
entrada em operação da nova Estação de
Tratamento são Água Branca, Canapi,
Inhapi, Mata Grande, Delmiro Gouveia,
Pariconha, Piranhas e Olho d’Água do
Casado.
    A captação de água da nova unidade
será feita diretamente no Canal do Sertão.
“Com isso, haverá menos custos com

energia elétrica, tendo em vista que a ETA
fica ao lado do Canal”, pontuou o vice-
presidente da Casal.
   Ele reforçou ainda que o projeto da
estação também prevê a recuperação das
estações elevatórias de água tratada que
enviam o líquido para Água Branca, Mata
Grande, Canapi e Inhapi, o que deverá
ocorrer numa segunda etapa, à medida
que os recursos forem liberados pelo
governo federal.
     “Vamos solicitar da população que faça
uso consciente e responsável da água.
Ao mesmo tempo, a Casal vai intensificar
a fiscalização e o combate ao furto de
água em suas adutoras. Pedimos aos
cidadãos que procurem a Companhia para
fazer qualquer tipo de denúncia nesse
sentido”, finalizou o vice-presidente
Francisco Beltrão.
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Funcionários celebram Dia de
Nossa Senhora de Fátima

Ricardo Vieira: Sudeo foca tecnologia
para melhorar qualidade dos serviços

Ricardo Vieira, novo titular da Sudeo

Dia a dia

Curso de capacitação

Cursos do Senac

Ginástica laboral

   Desde que assumiu a Superintendência
de Desenvolvimento Organizacional
(Sudeo), em fevereiro último, Ricardo
Vieira vem incrementando as ações
desenvolvidas pelas três gerências da
unidade - Geplan, Gequae e Getin.
Recentemente, a TI da Casal ganhou dois
novos funcionários, que vão ajudar a
manter e ampliar o acesso aos sistemas
corporativos e às plataformas de treina-
mento, desenvolvimento e informação
disponíveis na internet.
   Os novos colaboradores atuarão no
apoio à rede e aos equipamentos a ela
interligados, liberando os analistas para
a execução de serviços de correção e
atualização dos sistemas corporativos.
Outra mudança recente se deu no
organograma da empresa, com a criação
de assessorias e a padronização
organizacional das Unidades de Negócio.
As principais alterações se referem à
criação das assessorias voltadas ao
trabalho de gestão das PPPs e ao retorno
do cadastro (nas UNs), mesmo que ainda
junto ao combate às fraudes. Destaca-
se, ainda, a mudança na UN Agreste, que
tinha uma estrutura diferenciada das
demais unidades. Agora, todas têm a
mesma organização. Também foi alterado
o vinculo hierárquico da CAP (Coorde-

nação do Pirâmide) e CGSAN (Coor-
denação do GSAN), que passam a
integrar a estrutura da Getin.
      Ricardo Vieira trabalha há 31 anos na
Casal. É graduado em engenharia civil
pela Universidade Federal de Minas
Gerais. Passou um período cedido ao
Governo do Estado de Alagoas quando
assumiu a Secretaria de Planejamento
por dois anos e a Controladoria Geral,
também por dois anos. Entre os cargos
que já exerceu na Casal estão os de
engenheiro de projetos e assessor de
Planejamento da Presidência (antiga
Aspla). Também passou pela Geplan,
Getin, Supaep e Saneamento Rural.

Funcionários da Companhia inte-
ressados em participar de cursos ofe-
recidos pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac)
poderão obter descontos nas mensa-
lidades. Para isso, devem se dirigir à
Supervisão de Treinamento e Desen-
volvimento de Pessoal (Suptdep/Surhu/
VGC) e pegar um formulário, que deve
ser preenchido de acordo com os termos
do convênio que a Companhia mantém
com o Senac.

Dezenas
de fun-
ionários

da Casal partici-
param, no dia 13
de maio, de uma
procissão na se-
de da Companhia
para celebrar a
aparição de Nos-
sa Senhora de
Fátima aos três pastorinhos: Lúcia dos
Santos, Francisco e Jacinto Marto. Duran-
te o cortejo com a imagem de Nossa
Senhora do Rosário, cedida por uma
irmandade católica de Portugal ao vice-
presidente Francisco Beltrão (VGO), os
fieis entoaram hinos de louvor. Uma vez
colocada a imagem no altar, localizado
próximo ao pátio central da sede, os

funci on á r i os
rezaram o terço
diante da santa.
  Nossa Senhora
de Fátima reve-
lou-se diante
dos três pasto-
rinhos em 13 de
maio de 1917. Na
ocasião, a santa
fez um pedido

de oração, precisamente a oração do
Santo Rosário. Ela também convidou as
crianças a retornarem ao local da aparição
no dia 13 dos cinco meses seguintes. A
revelação de Nossa Senhora ao público
ocorreria em outubro de 1917. Ela teria
solicitado aos presentes que constru-
íssem uma capela na Cova da Iria, bairro
da cidade de Fátima, em Portugal.

Procissão conduz imagem de Nossa Senhora

A Casal, por meio de sua Supervisão de
Bem-Estar Social (Supbes), realizou, no
dia 25 de maio, duas palestras referentes
ao Programa Qualidade de Vida. Os
eventos tiveram como público-alvo os
funcionários da Companhia e versaram
sobre a importância da ginástica laboral
para uma rotina de trabalho saudável e
produtiva. Também contaram com uma
ação educativa da campanha “Maio
Amarelo”, que destaca a necessidade
de informar e sensibilizar sobre os
cuidados a respeito do trânsito, com uma
intervenção teatral. As palestras, que
foram ministradas por profissionais do
Sesi, ocorreram nos auditórios da UN
Benedito Bentes (pela manhã) e da
Gemem (à tarde).

A Companhia está promovendo o curso
de Capacitação em Modelagem Hidráu-
lica para Sistemas de Abastecimento de
Água. As aulas ocorrem no horário das
14h às 17h, nas terças e quintas-feiras,
na sala Engenheiro Aloísio Ferreira, da
Unidade de Negócio Jaraguá. O curso,
que começou no dia 24 de maio, com
carga horária de 18h e aulas com duração
de três horas, é ministrado pelo técnico
industrial Wanderson da Silva, da Casal,
e tem como público-alvo gestores e
técnicos da UN Jaraguá. A iniciativa visa
demonstrar o processo de construção
de modelos hidráulicos para sistemas de
abastecimento de água, apontando me-
todologias, dificuldades e a confiabili-
dade dos resultados. Com isso, os fun-
cionários estarão aptos a reduzir a perda
de recursos hídricos. Essa ação resulta
dos esforços da Gedop para melhorar a
integração com as Unidades de Negócio
e de Serviços.



1° a 31-05-2016   5B

Casal investe na região Norte do Estado
Empresa já definiu recursos de R$ 500 milhões para ações emergenciais em 10 municípios

Gestores da Casal, da prefeitura de Maragogi e do trade turístico discutem melhorias
para sistemas de água e esgoto de Maragogi e reforço no abastecimento de Japaratinga

     A Casal já está desenvolvendo gestões
junto à Semarh, para perfuração, por este
órgão, de dois poços em Maragogi, como
medida de médio prazo para reforçar o
abastecimento. A solução definitiva é a
implantação de um sistema integrado para
reforçar o abastecimento de Maragogi e
Japaratinga, com captação e tratamento
de água de superfície do riacho Cachoeira.
Para esse projeto, orçado em R$ 25 mi-
lhões, será necessário obter recursos
federais. Para isto, é fundamental o es-
forço conjunto da Casal, prefeituras de
Maragogi e Japaratinga, bem como do
trade turístico.
   Esses assuntos foram discutidos em
reunião realizada no dia 12 de maio, na
prefeitura de Maragogi, da qual partici-
param o presidente Clécio Falcão, o vice-
presidente Francisco Beltrão (VGO), o
prefeito Henrique Peixoto e secretários
municipais, representantes do trade tu-
rístico, além do superintendente  Eduardo
Henrique (Sunei), dos gerentes Júlio César
(Projetos e Custos) e Judiron Pena (UN
Leste) e do supervisor Enaudo Robério.
Depois da reunião, os dirigentes da Casal
inspecionaram a estrutura de esgoto do
conjunto Adélia Lira.

Dez municípios da região Norte de
Alagoas  - Paripueira, Passo de
Camaragibe, Matriz de Camara-

gibe, Japaratinga, Maragogi, Jacuípe,
Jundiá, Campestre, Novo Lino e Porto de
Pedras - vão receber obras e serviços
emergenciais do Governo do Estado por
meio da Casal. Inicialmente, foram
reservados R$ 500 mil (recursos próprios)
para essas obras; mas, de acordo com o
presidente da empresa, Clécio Falcão,
esses investimentos serão ampliados, de
modo a atender outros municípios.
    Antes de priorizar as ações, que
deverão beneficiar, somente na região
Norte, mais de 90 mil pessoas, o presidente
da Casal inspecionou todos os sistemas
de abastecimento de água e esgotamento
sanitário da região, a fim conhecer a
situação e as carências de cada um deles.
Em seguida, a Companhia, através da
Gerência da Unidade de Negócio Leste,
preparou um relatório das obras e serviços
mais urgentes. Esse relatório foi apre-
sentado e discutido em reunião realizada
no dia 3 de maio, na sede da Casal, com a
participação do presidente Clécio Falcão
e do vice-presidente Francisco Beltrão
(VGO), além do superintendente de
Negócio do Interior, Eduardo Henrique,
do gerente da UN Leste, Judiron Pena, do
coordenador técnico e do supervisor
dessa unidade, Adilson Lessa e Enaudo
Robério, respectivamente.
   Mesmo antes de anunciar essas
benfeitorias, a Casal realizou, no final do
ano passado e início deste ano, algumas
ações para melhorar o abastecimento de
água em seis municípios, entre os quais
os de maior movimentação turística da
região Norte - Paripueira e Maragogi -,
além de Matriz de Camaragibe. Cada um
deles recebeu um poço profundo, o que
beneficiou mais de 90 mil pessoas. Nos
três poços, a empresa investiu R$ 300 mil.
Já nos municípios de Porto de Pedras,
Ibateguara e Joaquim Gomes, a
Companhia realizou melhorias nas
estações de tratamento de água. Cada uma
das obras demandou investimento médio
de R$ 30 mil.
   “Nossa intenção é reforçar o abaste-
cimento para prestar melhores serviços
aos municípios e garantir mais qualidade
de vida à população, como deseja o
governador Renan Filho”, fr isou o
presidente da Casal, Clécio Falcão.

ACasal, em parceria com as pre-
feituras de Maragogi e Japara-
tinga e com o trade turístico do

Litoral Norte, vai fazer investimentos nos
sistemas de esgotamento sanitário de
Maragogi e nos sistemas de abasteci-
mento de água desse município e de
Japaratinga. Esta foi uma das reco-
mendações feitas à Casal pelo governador
Renan Filho, durante o Governo Presente
realizado nos dias 6 e 7 de maio, no Litoral
Norte do Estado.
   Deverão ser contempladas as áreas
centrais e da periferia de Maragogi, a
exemplo do conjunto Adélia Lira, onde os
problemas de esgotamento sanitário são
mais graves. Somente para recuperar e
ampliar o sistema de esgoto desse
conjunto serão necessários R$ 2 milhões.
O projeto do Adélia Lira será integrado ao
sistema de esgotamento sanitário exis-
tente em Maragogi, que também receberá
benfeitorias.
    As melhorias, tanto no Adélia Lira
quanto na região central da cidade,
incluem combate às ligações clandestinas
de esgoto nas galerias de águas pluviais
e direcionamento das ligações para a rede
coletora.

Melhorias para Japaratinga e
Maragogi já estão definidas
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Ações envolvem parceria com prefeitura do município, juíza de Direito e comunidade

Piaçabuçu começa a receber melhorias

A captação flutuante de Piaçabuçu fica situada na foz do rio São Francisco

Várias ações começaram a ser
adotadas pela Casal para equa-
cionar os problemas de abaste-

cimento de água de Piaçabuçu decorren-
tes da redução da vazão do rio São Fran-
cisco, que fez aumentar o teor de salini-
zação na foz do rio, prejudicando a cap-
tação, tratamento e distribuição de água.
   Entre as medidas para reverter essa
situação, destacam-se a instalação de uma
tela protetora circundando os equipamen-
tos flutuantes; melhorias e elaboração de
projeto para ampliação da Estação de
Tratamento de Água (ETA); e a instalação
de duas caixas de água de 35 mil litros
cada para auxiliar na reservação e
distribuição em áreas onde há maior
dificuldade de abastecimento, como o
bairro Paciência.
    De acordo com o vice-presidente de
Gestão Operacional Francisco Beltrão,
outras ações serão implementadas e, para
isso, a empresa vai contar com a parceria
da Prefeitura de Piaçabuçu, da juíza de
Direito da comarca local e da comunidade.
     As novas medidas incluem: instalação
de hidrômetros; intensificação das ações
de combate a perdas; solicitação à
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
dos Recursos Hídricos (Semarh) de mil
caixas de mil litros cada uma delas para
distribuição aos moradores de bairros
mais carentes, para que assim eles tenham
capacidade de reservação; monitoramento
e limpeza constante do leito filtrante da
ETA; instalação de uma bomba-reserva;
execução de ações de conscientização
ambiental; divulgação do regime de
abastecimento e de um número de telefone
local para que a população informe à Casal
vazamentos e outras situações adversas.
    “Já nos reunimos com a juíza da comar-
ca da cidade e explicamos a ela todas essas
medidas. A Casal já fez avaliações para
mudança do ponto de captação da água
do rio, porém, nenhum outro local ofere-
ceu condições adequadas. Também já
tentamos perfurar poços para retirar água
do subsolo, mas a salinização estava
presente em alto teor nessa água do lençol
freático. Com isso, estamos elevando a
produção da captação nos momentos de
maré baixa, quando o teor de salinização
é mínimo”, explicou Beltrão. Segundo ele,
todas essas medidas estão sendo
divulgadas para a comunidade local.

Obras da “linha expressa” de esgoto de
Maceió estão em ritmo acelerado

As obras da
“linha ex-
pressa” de

esgoto, que vai li-
gar a praça Lions,
na Pajuçara, à pra-
ça 13 de Maio, no
Poço, seguem em
ritmo acelerado. De
acordo com a Se-
cretaria de Estado
da Infraestrutura
(Seinfra), quase 90%
dos serviços já fo-
ram concluídos. A
previsão é de que as
obras terminam nos
próximos 90 dias
    Iniciado em agos-
to de 2015 e orçado em R$ 8,2 milhões, o
empreendimento vai atender uma demanda
da população residente na região da bacia
da Pajuçara e do trade turístico, uma vez
que, juntamente com o coletor atual, que
será desobstruído, impedirá o surgimento
de transbordamentos de esgoto, princi-
palmente nas áreas de Jatiúca e Ponta
Verde.
    A “linha expressa”, assim denominada
porque ao longo dos seus 2,5 quilômetros
de extensão não receberá nenhuma con-

tribuição de esgoto, faz parte do Programa
Estadual de Esgotamento Sanitário,
lançado em outubro do ano passado pelo
Governo do Estado. Essa obra, junta-
mente com outros projetos de esgota-
mento sanitário, a exemplo da locação de
ativos da região do Farol e bairros vizi-
nhos e da PPP do Tabuleiro, vai contribuir
para o aumento da cobertura de coleta de
esgoto de Maceió, passando dos atuais
35% para 70% até o final de 2018,
beneficiando cerca de 300 mil pessoas.

“Linha expressa” está com quase 90% de suas obras concluídas



  7B 1° a 31-05-2016

* SERVIÇO DE MEDICINA DO
TRABALHO - Com a contratação de mais
um médico do trabalho, o Dr. Gumercindo
Tenório, o serviço de Medicina do
Trabalho terá atendimento médico de
acordo com os dias discriminados abaixo.
Lembramos que o médico do trabalho
realiza atendimentos referentes a
acidentes e problemas de saúde
decorrentes do trabalho, assim como
trata daqueles que sofrem com
consequências de acidentes causados
pelas tarefas que exercem.

* CIPA - A reunião ordinária da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes
(Cipa) da UN Serrana  (foto), no dia 18
de maio, contou com a participação de
empregados da Gesmet, no intuito de
buscar informações acerca das
necessidades da regional e promover
ações corretivas.

ATENDIMENTOS

* PALESTRAS EDUCATIVAS - No dia
25 de maio, a área de Recursos Humanos
promoveu palestras dando continui-
dade ao Programa de Qualidade de Vida,
que destaca a importância da ginástica
laboral para uma rotina de trabalho
saudável e produtiva, além de uma ação

*ASO - A área de Recursos Humanos
realizou nos dias 18 e 19 de maio
atendimentos aos funcionários da
Unidade de Negócio Sertão (foto), para
entrega dos exames laboratoriais e
complementares e emissão dos
Atestados de Saúde Ocupacionais -
ASO’s.

“Trabalhar em equipe não significa que
todos tenham que fazer tudo, mas sim
ter a consciência do todo e do papel de
cada um neste todo.” (Daniel Godri
Junior).

 Quintas e sextas         Dr. Gumercindo

 Segundas e quartas   Dra Fernanda

educativa da campanha “Maio Amarelo”,
que enfatizou a necessidade de informar
e sensibilizar os funcionários sobre os cui-
dados no trânsito, com uma intervenção
teatral. As palestras foram ministradas
por profissionais do Serviço Social da
Indústria (Sesi) e ocorreram no auditório
da Unidade de Negócio Benedito Bentes,
no período da manhã, e no auditório da
Gerência de Manutenção Eletromecânica
(Gemem), no período da tarde.

* CONCURSO PÚBLICO 2014 - No dia 23
de maio, foram contratatados 35 novos
empregados aprovados no concurso
público realizado em 2014, sendo um
administrador, dois assistentes sociais,
quatro técnicos industriais em química,
um técnico industrial em mecânica, um
técnico em contabilidade, 18 assistentes
administrativos e oito assistentes ope-
racionais.

* 13º CONGRESSO ALAGOANO DE
GESTÃO DE PESSOAS - Nos dias 10 e 11
de maio, 30 empregados da Companhia
participaram do 13º Congresso Alagoano
de Gestão de Pessoas (foto), promovido
pela Associação Brasileira de Recursos
Humanos (ABRH-AL), no Hotel Best
Western, em Maceió. O congresso, que
abordou o tema “Protagonismos nas
Organizações – Gestão e Resultados”, teve
como principal objetivo atualizar, apre-
sentar as novas tendências de mercado e
transformar a história de gestão de pessoas.
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O primeiro passo do seu filho

  Sebastião Custódio de Carvalho
Davim é natural de Natal-RN. Ingressou
na Casal em janeiro de 1985, por
concurso público. É formado em
Engenharia Civil pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. Já
atuou nas áreas comercial, operacional,
de engenharia e de planejamento da
Companhia. Nos mais de trinta anos de
empresa, trabalhou como chefe da
Seção de Controle Operacional de
Maceió, gerente regional do Sertão, da
Bacia Leiteira, da região Serrana, do
Agreste e da Zona da Mata; também
foi gerente de Operações da Capital,
superintendente do Interior, gerente
Comercial Metropolitano por duas
gestões, gerente de Engenharia e de
Planejamento e Análise Econômica, bem
como superintendente de Desenvol-
vimento Organizacional.
   Casado há mais de 29 anos e pai de
dois filhos, é católico praticante. Nas
horas de lazer, gosta de passear com a
família e fazer exercícios ao ar livre,
especificamente participando de
corridas de rua. Aprecia filmes de drama

e ficção. Na música, seu gênero favorito
é a música popular brasileira.
     Para Davim, a Casal é uma empresa que
tem demonstrado força e flexibilidade
diante das dificuldades enfrentadas pelo
setor de saneamento. Muitos avanços,
segundo ele, foram conquistados nos
últimos anos, porém, acredita que
algumas mudanças ainda precisam ser
implementadas, sempre com foco na
melhoria da prestação de serviço.

    Tem momento mais fascinante que o
primeiro passo de uma criança? Quanta
animação se gera em torno deste
momento único. Mas você estava tão
ligado no aparelho celular que não
percebeu a família gritando, animada com
o acontecimento.
   Certa vez, em um determinado res-
taurante, presenciei uma cena hilária e
triste: um casal, na mesa (para dois!) ao
lado, olhava para o celular. O prato
chegou, jantaram, pediram a conta e
saíram, sem largar o celular e sem dizer
uma única palavra entre eles. Quanta
pena senti pelo jovem casal. Fiquei
imaginando o dia a dia deles, se tinham
filhos.

     Que tristeza para essas crianças vive-
rem numa família sem comunicação!... O
diálogo é algo sensacional. É a melhor
maneira de expor nossos sentimentos,
além de exercitar o nosso vocabulário (que
já anda deficiente!). Será que estamos
perdendo o prazer de conversar com as
outras pessoas? Será que estamos
transformando nossas vidas em pequenos
mundos, onde vivem apenas dois
habitantes - você e o celular?
     A oportunidade é como o tempo, passa
voando. É só pegar no celular que você já
perdeu uma boa hora: de sono, de brincar
com seu filho, de ler aquele livro, de assistir
a um filme, de pegar na mão, de olhar no
olho, de respirar profundamente, de avaliar

tudo que você já fez e dizer: valeu a pena
todo esforço!
    Quando você vai acordar e perceber que
perdeu muita coisa? E ver que além do
seu pequeno mundo, tem tantos outros
para você explorar. Desligue-se um pouco
da tecnologia, descanse sua mente e viva
um pouco mais. Faça o filme da sua vida
ser digno de um Oscar. Deixe um legado
para o seu filho, assista e se emocione
com cada passo que ele der. As pessoas
se vão, mas as obras ficam.
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