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Mais uma vez sou convidado a participar da
revista Ouro da Casa. E o faço com satisfação
e orgulho. Pois, como sempre friso, a excelência de Furnas está em seu quadro de pessoal.
Se somos referência nacional e internacional
é porque existe o comprometimento de todos com esta empresa e com o desenvolvimento do país.
Considerada a espinha dorsal do Sistema Interligado Nacional, Furnas transporta 40% de
toda energia consumida no país. Estamos implantando diversas ações para adequá-la ao
modelo setorial. E vocês, que completam 35
anos de Casa e superaram situações adversas, também serão chamados a vencer os no-
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vos desafios na construção de uma corpora-

Com a experiência de vocês, objetivos foram

ção cada vez mais competitiva e sustentável.

definidos, obras de geração e transmissão
concluídas e diversas realizações conquis-

Alguns vão deixar a empresa e se dedicar a

tadas. Somente no biênio 2012/2013, Furnas

esposa, filhos e netos. Nada mais justo. Porém,

constrói por meio de Sociedades de Propósi-

afirmo com convicção que o sentimento de

to Específico (SPEs) 30 parques eólicos, que

saudade ficará em cada um dos que conti-

acrescentarão mais 750 MW em seu portfólio

nuarem na árdua e instigante reestruturação

de geração, duas usinas hidrelétricas que

de Furnas. Não tenho dúvidas de que jun-

agregarão mais 4.970 MW de energia limpa e

tos conseguiremos vencer essa nova etapa

renovável, 22 linhas de transmissão, que tota-

de nossa história. Afirmo porque conheço a

lizam 4.913 km e 23 subestações. Todas estas

força de vontade, a firmeza de caráter e a

atividades contaram com a participação dire-

disposição de tomar decisões que só os em-

ta ou indireta de cada uma dos entrevistados

pregados desta Casa têm. Exemplos de situa-

desta edição. Por este motivo é que digo que

ções superadas não faltam ao longo destes

participo com satisfação, orgulho e emoção

35 anos que se dedicaram a Furnas.

de mais uma edição da revista Ouro da Casa.
Flavio Decat de Moura
Diretor-Presidente
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Evolução. Acordamos todos os dias com esta meta. É isso que nos motiva a seguir e vencer os desafios da vida. Cada vitória é uma emoção
que nos faz enxergar que todo o esforço vale a pena. No final das contas, sempre deixaremos alguma contribuição para a evolução humana.
Furnas também segue esta lógica. Caminhando lado a lado com a natureza, possibilita a evolução do ser humano e a segurança necessária
para impulsionar o futuro do país. Garantimos desenvolvimento e energia limpa.
Essa força que move o país, que possibilita inúmeras outras possibilidades, está presente no meio ambiente e não se transformaria em
energia elétrica se pessoas extremamente capacitadas não tivessem
doado sua energia em busca de inovação.
A estrela, que está guardada no peito de todos nós, está mais viva do
que nunca. O jeito humano de fazer bem, com carinho e atenção está
preservado e perpetuará por gerações da família Furnas.
Estamos vivendo um processo de melhoria. Precisamos manter nossa
qualidade no trabalho e gerar mais energia com menos recursos de
forma sustentável. A mesma busca por evolução que nos trouxe até
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aqui está nos direcionando para um futuro ainda mais pleno. A energia
que você deixou conosco está se multiplicando a cada dia e, exponencialmente, possibilitando mais oportunidades para brasileiros.
Administrar este sistema é motivo de muito orgulho. Tenho a impressão
que este sentimento sempre existiu. O passo diário que damos na estrada da evolução são conquistas que merecem ser contadas e fazer
parte da história de Furnas e do país.
Esta revista tenta compartilhar um pouco do orgulho que sentimos
por fazer parte dessa fantástica equipe. Histórias de sucesso contam
conquistas emocionantes e comprovam o retorno proporcionado por
Furnas à vida das pessoas.
Passar por aqui é muito bom, mas realmente contribuir e deixar um legado de boas práticas a serem compartilhadas é fantástico. Agradeço
pelo exemplo que nos deu. Agora é momento de comemoração, de
merecida comemoração. Chegamos a um destino feliz. Qual é o seu
próximo desafio?

Luís Fernando Paroli Santos
Diretor de Administração
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Orgulho
de ser
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Furnas

Adilson Ferreira

“Dos 18 aos 28 anos, eu achava que estava
dando tudo errado na minha vida. Até que comecei a trabalhar aqui. Hoje, eu vejo que estava tudo certo. Empresa melhor do que Furnas
não há”. Assim, realizado, Adilson Ferreira, 63
anos, prepara-se para abraçar a aposentadoria
depois de 35 anos de bons serviços prestados.
Sua história começou em Deodoro, bairro da
zona Norte do Rio de Janeiro, onde nasceu em
uma família com mais três irmãos. Estudou na
Escola Municipal Coelho Neto, na qual ingressou aos nove anos, seguiu no Colégio Ricardense e depois abraçou a área técnica, tendo
cursado a Escola Técnica de Ciências Eletrônicas, na Tijuca, e o curso técnico de Eletrônica,
na Nuno Lisboa.
A inspiração veio de seu pai, Antônio Ferreira, que começou a trabalhar com 14 anos,
idade em que aprendeu a ler e escrever sozinho. Após carreira na Polícia Militar, aposentado, ele fez curso em eletricidade por correspondência. Entrou na Empresa Brasileira

de Engenharia como auxiliar de eletricista e
chegou a gerente, responsável pelo acompanhamento de mais de 40 obras. Nos fins de
semana, sem nada cobrar, prestava serviços
na casa de amigos, e sempre levava Adilson
para auxiliar.
Desafios
Após a formatura, vieram muitas tentativas
de emprego. Em uma prova para a Xerox, ficou reprovado na entrevista com a psicóloga.
Passou para o concurso do Banco Nacional,
mas não quis seguir carreira. Para a Petrobras,
foi reprovado pelo ortopedista. Em 1976, leu
em um jornal o anúncio da vaga em Furnas.
Após entrevista com o gerente responsável
pelos relés de proteção do sistema elétrico,
foi encaminhado para o curso no Centro de
Treinamento localizado na Usina de Furnas,
em São João da Barra (MG). “Chegamos lá
sem dinheiro, era um aperto. Mas nos divertíamos muito, fizemos amizades. E tínhamos

Adilson e família
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Adilson Ferreira

A passagem foi tão marcante que lá conheceu Angela Maria Tavares Ferreira, que viria a
ser sua esposa e mãe de suas filhas, as enfermeiras Roberta e Tatiana, de 31 e 29 anos, e
a estudante universitária de Nutrição, Renata,
22 anos. “Uma senhora muito simpática lavava a nossa roupa. Uma vez ela disse que tinha
uma sobrinha hospedada em sua casa, fui conhecer e acabou em namoro”, lembra. Quanto às filhas, ele avisa: “Sou um pai ciumento.
Estão todas solteiras e por mim podem continuar assim”, brinca.

Alocado na subestação de Jacarepaguá (RJ),
passou do setor de Comunicações para ser o
responsável pelos relés, e participou dos testes
de proteção da Usina Nuclear Angra I. Em 1981,
foi trabalhar em Adrianópolis (RJ) e, depois,
no Quilômetro Zero (RJ), em 1986. “A Empresa
nos dá liberdade para trabalhar, e todo mês, no
dia certo, o salário está lá. Qualquer coisa que
falem mal de Furnas eu me sinto atingido”, afirma. E foram muitas as provas. Ele lembra de
dois retificadores que queimaram simultaneamente em Adrianópolis. Ele trabalhou de meianoite às 13 horas, direto. “Quando se perde a
proteção da linha, o comando do disjuntor não
funciona. Meu desafio era terminar o trabalho
antes que a bateria acabasse”, conta. As peças

“
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O pessoal que vai
ficar em Furnas tem
que ter amor pela
Empresa, não é só
pensar no salário.
De onde só se tira e
não se coloca, acaba.
Pode fazer greve,
mas depois tem que
oferecer trabalho
em troca. Furnas
sempre foi uma
grande Empresa, não
podemos deixar que
se torne apenas uma
Empresa grande

“

que estudar bastante, pois os professores
eram muito rigorosos”, lembra Adilson, que
ficou nove meses no local.

Adilson Ferreira

Adilson em
comemoração aos
50 anos de Furnas

danificadas eram alemãs, e não haviam outras
para repor. “Ao fim do trabalho, tudo resolvido,
tirei minha camisa e torci. Nunca passei por tanta tensão. Sabia o quanto era importante para o
sistema que o reparo desse certo”, conta emocionado. Também eram comuns os chamados
de madrugada, para conserto na replicadora de sinal de telecomunicação na estação de
Furnas, em Agulhas Negras (RJ), muitas vezes
debaixo de chuva.
“O pessoal que vai ficar em Furnas tem que
ter amor pela Empresa, não é só pensar no
salário. De onde só se tira e não se coloca,
acaba. Pode fazer greve, mas depois tem que
oferecer trabalho em troca. Furnas sempre foi
uma grande Empresa, não podemos deixar

que se torne apenas uma Empresa grande”,
defende. Ele lembra grandes líderes que passaram pela companhia, citando o presidente
Luiz Carlos Barreto de Carvalho. “Ele mandava muito. Vivia dando incertas pela Empresa.
E estava certo: tem que acompanhar de perto, ir para as áreas, cobrar”, afirma.
Nos planos de aposentadoria estão torcer
pelo Fluminense com mais afinco e terminar a
construção da casa de 400 m², em Ricardo de
Albuquerque (RJ), que ele iniciou há 26 anos:
“Comprei o terreno, fiz o desenho do projeto.
Eu, meu irmão e um ajudante fizemos as 18 sapatas”. Na empreitada, foram gastos 50 caminhões de aterro. Mas, aliviado, ele anuncia:
“Agora só falta o quarto de empregada”.
O uro
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Alair Elisieti Novais Falcão

O destino nos reserva muitas vezes escolhas
difíceis, que podem mudar o curso de nossas
vidas. A funcionária da equipe de Relações
Sindicais Alair Elisieti Novais Falcão teve esta
experiência com apenas 22 anos. Após ser
selecionada para Furnas, em 1977, ela precisou decidir entre assumir o cargo de assistente administrativo na extinta Diretoria Nuclear
ou seguir trabalhando na Embratel. “Tinha um
emprego muito bom na Embratel. Deixá-lo
não foi fácil”, lembra ela, acrescentando que o
salário maior e a boa perspectiva de carreira
pesaram em sua opção por Furnas.
Alair conta que a vaga na Empresa era para
início imediato. A contratação formal, no entanto, demorou alguns dias. Para não trocar o

certo pelo duvidoso, ela protelou o pedido de
demissão na empresa de telecomunicações. Ligou para o ex-gerente e disse que não poderia
comparecer ao trabalho porque estava doente.
Somente depois de ser admitida em Furnas é
que formalizou seu desligamento da Embratel.
A empregada tem sua trajetória profissional ligada à gestão de recursos humanos, trabalhando principalmente na área de cargos e salários,
em diferentes departamentos de Furnas.
Depois de alguns anos atuando na Diretoria
Nuclear, Alair foi convidada em 1990 para trabalhar na Fundação Real Grandeza. A entidade não contava, à época, com sede ou quadro
de empregados próprios. Seus funcionários

Filhas Melissa , Rafaela e Juliana
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Alair Elisieti Novais Falcão

Com esposo Nelson Fernando
Comemorando aniversário

eram cedidos por Furnas. Com experiência
em informática, Alair tinha a função de alimentar o banco de dados com informações
sobre a satisfação dos empregados quanto
aos serviços sociais prestados nas áreas regionais da Empresa, elaborando estatísticas
para a melhoria dos atendimentos.
Em 1992, Alair voltou a Furnas. Mais especificamente ao antigo Departamento de Processamento de Dados. Ela
lembra que o ambiente
era divertido e amigável,
com direito a cachorroquente coletivo no final
da tarde, apesar da rotina
extenuante de trabalho.
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Já no Departamento de Desenvolvimento de
Pessoas, a partir de 1996, Alair participou de
projetos como a implementação do Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração, de pesquisas de clima organizacional e da aplicação de
ferramentas para identificação de perfil profissional dos empregados de Furnas. “O bom
de trabalhar na área de
Recursos Humanos é estar
próxima às pessoas. Sintome útil”, diz ela.

O bom de
trabalhar
na área de
Recursos
Humanos é
estar próxima
às pessoas

“

O Brasil vivia, à época, um
cenário de hiperinflação
e alterações constantes
nas regras de compensação das perdas salariais.
Por isso, os técnicos de
informática precisavam
muitas vezes trabalhar
durante a madrugada

“

para adaptar a folha de pagamentos de Furnas a estas mudanças.

Em 2010, Alair foi transferida para a Assessoria de
Relações Sindicais, cujas
atividades hoje estão subordinadas diretamente
à diretoria de Administração. A equipe intermedia
as reivindicações dos sindicatos que representam
os empregados de Furnas
em todo o país junto à diretoria de Furnas.

Alair Elisieti Novais Falcão

O interesse de Alair pelos assuntos que dizem respeito aos empregados fez com que
ela fosse eleita vice-presidente da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes do Escritório Central. Na organização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
de 2012, ela conheceu e se apaixonou pelo
trabalho do grupo Pró-Medula, que promove
campanhas para cadastramento de doadores
de medula óssea. O transplante é a única esperança de cura para milhares de pacientes
que sofrem de doenças como leucemia, linfoma e anemia aplástica.
A colaboradora de Furnas tornou-se uma voluntária da causa: organizou uma palestra na
sede da Empresa; participou de campanhas
de conscientização realizadas por Furnas e
pelo Grupo Pró-Medula no Rio, em Petrópolis
e Angra dos Reis, e mantém contato constante com as coordenadoras da entidade. “Eu
não posso ser doadora. Com 58 anos, estou
acima da idade limite para a doação. A única
forma de contribuir com o grupo é ajudar a
viabilizar suas campanhas”, comenta ela.

árvore é identificada com o meu nome. Acho
isso o máximo”, brinca.
Entre o namoro e o casamento com Nelson,
conta Alair, foram apenas seis meses. Ele era
estagiário de Furnas e tomava o mesmo ônibus fretado que a transportava até o bairro de
Campo Grande, na zona Oeste do Rio. O pedido de casamento, aliás, veio acompanhado de
uma proposta de lua de mel na França. Nelson
havia sido selecionado para trabalhar na fábrica
Michelin, em Clermont Ferrant.
Para poder acompanhar o marido, Alair pediu
demissão. “Não consegui licença sem vencimentos. Meu gerente, então, orientou-me a escrever
uma carta de demissão e disse que, se desejasse
trabalhar em Furnas após voltar ao país, bastava
lhe procurar. Retornei e fui readmitida”, lembra.
Caso decida completar a trilogia filho/árvore/
livro, esta é uma das histórias que a colaboradora poderá registrar nas memórias sobre os
anos dedicados a Furnas. Um livro que promete ter ainda muitas páginas. “Estou feliz
em Furnas. Sou reconhecida pelo que faço.
Recebo elogios dos colegas e tenho avaliação muito boa dos meus gestores. Não penso
em parar de trabalhar por enquanto”, conclui.

Se é verdadeira a máxima de que, na vida, é
preciso escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, o trabalho em Furnas ajudou
Alair a atingir duas
dessas metas. Casada
há 33 anos com Nelson Fernando, que conheceu na Empresa, a
funcionária é mãe da
advogada Juliana, 29
anos, da médica Melissa, 24, e da estudante
Rafaela, 15. E graças a
um trabalho que desenvolveu na Subestação Brasília Sul, há
mais de dez anos, foi
convidada a plantar
uma muda de Cedro no
Plantio de Cedro em 2002 - Projeto desenvolvido pela equipe
bosque da unidade. “A
da Subestação Brasília Sul
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Amilcar Gonçalves Guerreiro

Amilcar Gonçalves Guerreiro ingressou em
Furnas como estagiário em 1º de março de
1977. Guerreiro não é apenas seu sobrenome,
é um adjetivo que pode qualificá-lo em relação às conquistas profissionais ao longo de
sua vida. No dia em que concedeu esta entrevista, 13 de junho de 2013, estava se despedindo da Empresa que, segundo ele, forjou
sua característica profissional e o fez ser reconhecido no cenário energético nacional. Até
então, apenas Furnas constou em sua carteira
de trabalho. Hoje, atua como diretor de Estudos Econômicos, Energéticos e Ambientais da
Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
Carioca, Amilcar foi criado por sua avó Semíramis Guerreiro de Oliveira, a qual chama de
mãe. Uma mulher de muita fibra, que conseguiu tocar a família sozinha após perder o marido em 1920. Para educar seus filhos, trabalhou
com tradução com o intuito de complementar
a pequena pensão que recebia. Baiana, nunca
se casou novamente, pois priorizou cuidar dos
filhos e netos. No início da década de 30, Dona
Semíramis começou a trabalhar na Receita Federal e em seguida foi transferida para o Rio
de Janeiro. Ela se instalou no bairro do Humaitá e posteriormente em Botafogo.
Quando seu pai, Amilcar Guerreiro de Oliveira,
casou-se com sua mãe biológica, Ruth Prata
Gonçalves, foram morar no bairro do Rio Comprido. Em 1957, com o nascimento do seu irmão, Claudio José, sua mãe faleceu e os dois
foram criados sob a tutela de Dona Semíramis.
Amilcar se recorda da infância com carinho.
“Lembro do frescor da manhã de um Rio de Janeiro bucólico, parecia uma cidade do interior,
mais arborizada. Lembro do cheiro da comida
que vinha das casas, do bonde que passava, do
futebol na rua, do pão e do leite que chegavam
na porta de casa”. Ele reconhece a importância
de sua avó na sua vida. “Minha mãe garantiu a
minha educação, a forma como vejo o mundo.
Devo a condição de ter me desenvolvido a ela.
Era uma pessoa muito culta, correta, justa e de

paradoxos, com ideias muito avançadas para a
época, mas que prezava por uma educação rigorosa, conservadora”.
Guerreiro cursou a Escola de Engenharia
da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), na qual ingressou em 1973. Na metade
do curso teve que decidir em qual cadeira se
especializaria após assistir as apresentações
das diversas áreas da engenharia. “O pessoal da engenharia de produção convidou João
Saldanha (jornalista e ex-treinador da seleção
brasileira de 1969) e Afonsinho (jogador de
futebol que se destacou pela defesa do passe
livre no esporte) para apresentar o curso. “Ai
pensei: pô, esses caras pensam diferente”.
Sua primeira experiência profissional foi
como estagiário na Companhia Estadual de
Gás (CEG). Em busca de melhor perspectiva,
foi aprovado para iniciar o estágio em Furnas. Neste período, se formou engenheiro de
produção em uma das primeiras turmas da
UFRJ. “Minha monografia foi um modelo de
simulação quando os sistemas elétricos estavam ficando mais complexos. Um dos primeiros estudos que fiz em Furnas foi o da interligação Sul-Sudeste”. Após um ano de estágio,
em 1978, foi efetivado em Furnas, comprou
seu primeiro telefone, seu primeiro apartamento e casou-se pela primeira vez.
Guerreiro sempre trabalhou na área de planejamento. Com pouco tempo de casa, em
meados da década de 80,
ocupou o cargo de gerente da antiga Divisão de Estudos
de Viabilidade
Econômica,
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Amilcar Gonçalves Guerreiro

Em 1997, foi requisitado pela Eletrobras para
coordenar a área de projeções de mercado e
tarifa, que também está ligada à área de planejamento. “Senti o impacto da transferência. Nós de Furnas somos uma Empresa de
produção e senti falta deste sentimento”. No
mesmo período, nasceu seu terceiro filho, Lucas 15 anos, do segundo casamento. No início
deste milênio, ficou à frente do Programa de
Conservação de Energia em um período de
grande desafio, quando o país passava pela
crise do apagão. “Nessa época tive meus 15
minutos de fama. As emissoras de todo o país
me convidavam para ir às casas das pessoas

“
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para demonstrar como economizar energia”.
Com o Governo Lula, Guerreiro foi convidado
para o Ministério de Minas e Energia (MME) e
teve que se mudar para Brasília.
Amilcar participou diretamente do grupo de
trabalho que elaborou o novo modelo do Setor
Elétrico. “Era uma oportunidade muito interessante. A então ministra Dilma Rousseff tinha a
missão de fazer uma reforma institucional no
setor para afastar o risco de um novo racionamento de forma definitiva. Eu já havia trabalhado com este assunto em Furnas. Tínhamos
desenvolvido diversas alternativas para superar
problemas com a inadimplência e o financiamento de novos empreendimentos e levamos
esta experiência para o Ministério”.
Guerreiro ingressou no MME como assessor,
em seguida assumiu a Secretaria de Energia,
responsável pela área de planejamento e desenvolvimento energético. Nesta época conheceu Clara, sua atual esposa, mãe do Ricardo 22 anos, do primeiro casamento dela. Com
bom humor, declara sua paixão pelo tricolor
carioca. “Sempre deixei meus filhos, inclusive
o Ricardo, à vontade para torcer pelo Fluminense ou... não gostar de futebol”.
Um dos trabalhos a que mais se dedicou no período, citado pelo presidente da EPE, Mauricio
Tomalsquim em seu livro sobre a reforma do
Setor Elétrico, foi a contribuição dada durante a
montagem da empresa, que colaborou para sua

Existe uma pessoa e
um lugar que são muito
especiais em minha vida.
Minha mãe e Furnas

“

quando veio seu primeiro filho, Luis Claudio,
33 anos, que há dois anos o presenteou com
uma neta, Maria Luisa. Ainda no início desta
mesma década, teve seu segundo filho, Henrique, 31. No período, também foi promovido
para gerir o Departamento de Planejamento
Gerencial e Mercado e desenvolveu trabalhos
importantes, como a negociação com o Banco Mundial, que à época estava financiando a
expansão do Setor Elétrico com cerca de 500
milhões de dólares, porém só liberaria a verba
caso o país tirasse Angra 3 de seus planos.
“Eles tinham certeza que o projeto não era viável técnica e economicamente. Propuseram
que se provássemos que era viável liberariam
a verba. Eu estive muito ligado sustentando
a viabilidade do projeto e no final ganhamos
a discussão e o investimento em transmissão
de energia e meio ambiente para o país”.

Amilcar Gonçalves Guerreiro

Com a esposa e os filhos

convocação para assumir a Diretoria de Estudos Econômicos-Energéticos e Ambientais em
2004, quando voltou a morar no Rio de Janeiro.
“Nossa responsabilidade é desenvolver os estudos de suporte para o planejamento energético
do país. Cuidamos de economia da energia, de
projeção da demanda energética, pensamos a
matriz energética em 2050 e examinamos alternativas para preservar o meio ambiente”.
A EPE fez alguns estudos de viabilidade e de
impacto ambiental que estão ligados à história de Furnas, como por exemplo: as usinas do
rio Teles Pires. “Em 1979 fizemos, em Furnas,
um trabalho sobre alternativas de expansão
da Empresa que visualizou aproveitar usinas
neste rio e hoje, Furnas faz parte do consórcio que constrói a primeira usina, que leva o
nome do rio. Os estudos de viabilidade técnica
e de impacto ambiental desta usina, e da segunda no mesmo trecho do rio, São Manoel,
foram feitos pela EPE. Com relação a esta última, Guerreiro conta um episódio interessante.
“Em 2010, como parte dos preparativos para
fazer a audiência pública com vistas ao licenciamento da usina, dois funcionários da EPE e
de outras instituições, que estavam explicando
o projeto para a comunidade indígena Kayabi,
foram sequestrados pelos índios. Montamos
uma verdadeira força-tarefa e os resgatamos
íntegros. Foi um período de muita tensão”.

Amilcar, filhos e a neta Maria Luisa

Hoje a EPE está desenhando o Plano 2050 e
leva em consideração cinco elementos de incerteza críticos para planejar o futuro do Setor
Energético Nacional: geopolítica energética,
questão global do clima, mobilidade urbana,
competitividade e mudança do perfil sóciodemográfico do Brasil. “Tudo pode mudar e
com certeza erraremos sobre o futuro. Por isso,
planejamos para que o arrependimento pelas
escolhas que fizermos seja o menor possível”.
Guerreiro admite reduzir seu tempo de trabalho, mas não pensa em parar de trabalhar. “Sou
a favor de renovação, mas acho que ainda posso contribuir muito com a minha experiência”.
Amilcar lembra que esteve fora de Furnas por
muitos anos, mas afirma que nunca se desligou da Empresa. “Não encaro a saída de
Furnas como um momento triste. Sinto que
eu fiz o que eu tinha que fazer. Assim como
acontece quando a gente entra para a faculdade, quando consegue o primeiro emprego;
quando casa; quando tem o primeiro filho; a
gente sabe que muda alguma coisa na vida.
Eu só tenho uma carteira de trabalho e nela
consta apenas a assinatura do meu contrato de trabalho com Furnas, felizmente. Gosto
de olhar para frente, mas tenho recordações
muito boas de Furnas. Existe uma pessoa e
um lugar que são muito especiais em minha
vida. Minha mãe e Furnas”.
O uro
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Ângelo Luiz Camerato

Após cursar a escola técnica federal de edificações, Camerato resolveu passar férias no
Rio e decidiu ficar na cidade e arrumar um
trabalho. “Sempre tive o sonho de voltar para
o Rio. Em 1976, decidi morar na casa do meu
avô no Engenho de Dentro e não voltei mais
para São Paulo. Meu primeiro trabalho foi em
uma construtora que atuava no segmento de
luxo na zona Sul carioca”.
Entre outras atribuições, Camerato apoiava a
visita dos futuros proprietários às obras. Por
um acaso, um dos prédios era, praticamente, de empregados de Furnas. “Conversando
com um dos condôminos ele disse que tra-

“

balhava em Furnas e me explicou o que era a
Empresa. Perguntei, então, se ele não poderia
me arrumar um emprego lá”.
O contato em Furnas foi com o ex-empregado Antônio Lopes Miranda, que o indicou
para uma entrevista. Depois dos exames de
saúde, fez uma prova com mais nove candidatos e, em 4 de setembro de 1978, entrava
para o quadro da Empresa. “Fui trabalhar na
parte civil da construção de Angra 2, onde
fiquei mais ou menos seis anos. Aliando trabalho e estudo, Camerato concluiu o curso de
arquitetura e programou sua carreira.
“Não quis ficar enraizado em um só lugar.
Estabeleci trabalhar em áreas estratégicas,
para conhecer melhor Furnas. Avalio hoje que
meu projeto profissional deu certo, mas ele
não é bem visto por algumas pessoas. Elas te
olham como uma pessoa instável. Para mim
foi bom, porque me deu um conhecimento
muito grande da Empresa”.
Seguindo com determinação seu plano profissional, após deixar Angra, Camerato foi tra-

Temos que lutar pela Empresa, defender a
Empresa. Essa herança que deixamos foi
conquistada com muita luta
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Ângelo Luiz Camerato nasceu no Rio de Janeiro e foi pequeno com a família para São
Paulo. Lá, começou a jogar futebol na várzea
e, pouco tempo depois, foi levado para atuar
na Associação Portuguesa de Desportos, a
Lusa, como goleiro. Jogou dos 13 aos 21 anos
e, uma contusão interrompeu a promissora
carreira. “Tive uma lesão no joelho e, na minha
época, quem fazia essa cirurgia ficava meio
defeituoso. Então resolvi encerrar a carreira”.

2013

25

Ângelo Luiz Camerato

balhar na parte de planejamento de usinas e
subestações. Neste período, cursou informática na Pontifícia Universidade Católica (PUC/
RJ) e após se formar migrou para o antigo
Departamento de Controle Contratual. “Automatizamos todo o departamento e, com a reformulação de 1992 do presidente Collor, fui
para o Departamento de Engenharia Elétrica,
como coordenador de projeto da área de informática. Lá fiquei quatro, ou cinco anos”.
Tempos depois, Camerato foi convidado
para trabalhar no Departamento Financeiro
de Furnas. “Aproveitei o momento e fiz uma
pós-graduação em administração financeira, na Fundação Getúlio Vargas”. Decidido a
conhecer ainda mais a Empresa, foi trabalhar
no setor de suprimentos, na área de tributos.
Posteriormente, atuou na antiga Assessoria
de Relações Sindicais até ser convidado, em
setembro de 2008, para a Eletrobras, como
assessor da diretoria de Administração, na
área de relações sindicais, onde estava até a
realização desta entrevista.
De acordo com ele, a transferência foi difícil e
continua delicada. “A gente sempre teve Furnas no coração, como nossa segunda família. Tive que tomar uma decisão muito difícil.
Ao longo dos quase 30 anos de trabalho na
Empresa sempre procurei me dedicar, fazer o
melhor, vestir a camisa. Assumi esta missão
com o objetivo de ajudar Furnas e acredito
que ajudei em muita coisa, mas às vezes parece que estou abandonado”.
Além desta situação, Camerato recorda que
um dos desafios que mais gostou de superar
foi quando trabalhou em Angra 2. “Naquele
tempo atuava na parte de usinas e subestações. Fazíamos todos os desenhos e gráficos
à mão. A gente sabia como estava cada etapa
da usina, montava relatórios. Vivenciávamos
tudo aquilo com muito comprometimento”.
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A migração da área técnica para a de relações
humanas foi realizada com certa dificuldade
por Camerato, mas vencida devido à sua facilidade de comunicação. “Quando tem mudança,
sempre há um desafio. Minha vida profissional
foi pautada pela forma como me relaciono com
todos. Lembro de um fato quando trabalhava
na financeira. Precisávamos visitar as áreas regionais para implantar um novo sistema. Após
uma apresentação em Brasília, percebi que um
empregado não saiu para o almoço. Ele queria falar comigo e disse que seu gerente não ia
usar nada daquilo que apresentamos. Não entendi aquela posição radical”.
Ao perguntar quem era a pessoa, Camerato
descobriu que já tinha jogado bola com esse
gerente no time de Furnas. “Quando eu cheguei à sala dele, ele me deu um forte abraço
e fomos almoçar. Conversamos e aquele problema inicial foi solucionado”.
Com dois filhos do primeiro casamento,
Rodrigo, 34 anos, e Rafaelle, 28, Camerato
tem ainda Thiago, de nove anos, do segundo casamento. Ele ressalta que a família é o
melhor bem que conquistou e destaca que
Furnas também está presente em seu co-

Ângelo Luiz Camerato

Nos tempos
do futebol

ração. “Furnas é a minha segunda família, é a Empresa que a gente ama muito,
tem uma paixão muito grande por ela.
Fico muito triste quando vejo algum noticiário negativo”.
Aos novos empregados Camerato diz
que é preciso muita dedicação. “Falo que
neste cenário em que estamos é necessário trabalhar, trabalhar e rezar porque
estamos passando por uma fase difícil.
As Empresas Eletrobras sofreram muito
com a perda de receitas, Furnas perdeu
muito. A gente tem que trabalhar muito e
nos dedicar muito. Temos que lutar pela
Empresa, defender a Empresa. Essa herança que deixamos foi conquistada com
muita luta, dedicação, e os novos têm
que manter isto”.
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Companheirismo,
um dos maiores legados
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Carlos Jorge Lopes Macedo

“

que levará. “Em Furnas, existe um companheirismo muito grande, como o de Maria Aparecida Floro. As pessoas se ajudam. Trabalhamos numa grande Empresa”, reconhece. Sem
traumas pelas dificuldades pelas quais passou
quando criança, ele admite que muito deve a
Furnas. “Trabalho desde os cinco anos, não
tinha nem o que comer em casa. Hoje posso
colocar carne na mesa. E se consegui constituir família e não deixar faltar nada em minha
casa; devo tudo isso a Furnas”, admite sem
esconder a emoção. Carlos Jorge é casado há
31 anos e pai de três filhos, “todos formados”,
conforme revela com orgulho.
Tantos anos em um mesmo lugar, ele coleciona histórias, umas engraçadas, outras nem
tanto e até mesmo perigosas, principalmente atuando em uma área que abriga uma comunidade há bem pouco tempo pacificada.

As pessoas se ajudam.
Trabalhamos numa grande Empresa
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Trabalhar 35 anos em uma mesma Empresa
e no mesmo local desde o primeiro dia, não
é muito comum, principalmente em uma Empresa como Furnas espalhada por todo o
Brasil. Mas Carlos Jorge Lopes Macedo conseguiu a “façanha”. Desde 1978, o Auxiliar de
Manutenção ficou lotado na Subestação do
Grajaú, zona Norte do Rio de Janeiro. Ele conta que o seu ingresso foi resultado de uma
proposta feita por um amigo, quando planejava um futuro bem diferente daquele que se
configurava. “Eu estava servindo nas Forças
Armadas esperando a promoção para sargento, quando um companheiro me falou que
estavam precisando de servente aqui. Resolvi
pagar a indenização e vir para cá”. Em mais
de três décadas, Carlos Jorge foi responsável
pela manutenção elétrica, predial e industrial
da subestação. Durante todo esse tempo, fez
inúmeras amizades, um dos maiores legados
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Carlos Jorge Lopes Macedo

“Passei por situações difíceis.... Tive até, certa
vez, que descer 465 degraus de uma escada
de costas para fugir de tiroteios. Mas o engraçado é que, antes de começar a descida (ele
estava no alto de um painel de iluminação), dei
o maior susto em um colega, fingindo ter sido
ferido. Ele ficou desesperado, tentando subir
para me socorrer.
Depois, até ri da
situação, ele com
cara de espantado e eu descendo
correndo”, relembra. Carlos Jorge
recorda, também,
do futebol com
os companheiros.
“Participei de muitos torneios da Empresa e tomei muito
gol. A sorte é que
saí dessa posição e
joguei como pontaesquerda. Aí melhorou um pouco”.

principalmente do tempo em que a Empresa
se preocupava em saber o que pensavam e o
que sentiam seus colaboradores. “Se a Empresa voltar a ser como era, com a tecnologia que
tem hoje, ela vai crescer muito. Principalmente
se as gerências voltarem a se reunir com os
empregados para saberem a opinião deles
sobre o trabalho
e como estão se
vendo dentro da
organização. Se um
gerente chama um
subalterno para saber o que pode ser
feito para melhorar
sua atuação, ele vai
se sentir respeitado, valorizado”.

Furnas é uma
Empresa excelente
e não concordo com
quem fala mal dela.
As pessoas têm que
identificar o que
realmente querem
fazer e terem garra
para desempenharem
suas funções

Ao contrário de
muitos que não abdicam de trabalhar mesmo
depois da aposentadoria, o expert em fugas cinematográficas e jogador que tem nas pernas
um grande adversário, só pensa em descansar.
Mas ressalta que só não abre mão de uma coisa: “Sou evangélico e vou continuar auxiliando
as pessoas, indo a hospitais, conversando com
dependentes químicos. Sempre gostei de ajudar os outros”. Confessa que sentirá saudades,
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Carlos Jorge não
hesita em dar um
conselho para os
que aqui ficam e,
principalmente,
para os recém chegados. “Furnas é
uma Empresa excelente e não concordo com quem fala mal
dela. As pessoas têm que identificar o que
realmente querem fazer e terem garra para
desempenharem suas funções. Hoje elas chegam visando só salário. Furnas investe no profissional e depois elas vão embora. Os novos
precisam sentir o amor que os mais velhos
sentem. Ninguém vai encontrar um furniano
dizendo que não ama Furnas”, finaliza.

Carlos Jorge Lopes Macedo

Carlos Jorge
no dia de sua
entrevista no
Escritório Central
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Comunicação
constante
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Carmen Antunes Gomes

Carioca de origem portuguesa, Carmen Antunes Gomes é engenheira elétrica, com especialização em telecomunicações, formada
pela Universidade Federal Fluminense (UFF).
Lá conheceu um professor que trabalhava em
Furnas e, por meio de um amigo de família,
acabou ingressando na Empresa, no dia 4 de
dezembro de 1978. A profissional recém-formada veio compor a equipe do Departamento de Engenharia de Telecomunicações.
Assim que entrou, Carmen atuou na legalização das estações de microondas e rádio
junto ao Departamento Nacional de Telecomunicações (Dentel), hoje Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel). Mas, o grande
desafio para a engenheira foi montar a infra-

estrutura para a criação da rede de comunicação de dados da Empresa.
Sua rotina incluía constantes viagens, onde
trabalhava com instalação de equipamentos
de redes corporativa interligados por fibras
ópticas. “Na época (final da década de 80
e início da de 90) não havia e-mail, internet.
Falávamos com os colegas por telefone. Era
muito comum ter somente um aparelho para
cerca de dez pessoas”, lembra Carmen. Foi
um período de trabalho árduo, só interrompido com o nascimento do filho, Fábio, em 1991.
Desse tempo, Carmen se lembra de duas situações, uma engraçada e outra de correria,
no estilo “aos 47 minutos do segundo tempo”.

Carmem com o filho Fabio em férias na Disney
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Carmen Antunes Gomes

Carmen no aniversário de 90 anos da mãe Tereza, em 2012, com os irmaõs Álvaro, José e Linda
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levavam a supor – as caixas não eram dela.
“Essas não são minhas não”, disse Carmen ao
amigo solícito.
E o momento de adrenalina total se deu em
Itumbiara (MG/GO), depois de uma semana
de trabalho intenso que se estendeu até o sá-

“

A gente é
fruto do
ambiente
em que vive
(sobre a
importância
da Empresa
na sua
formação)

“

A divertida tem a ver com a natureza do seu
trabalho que a obrigava a estar cercada de
caixas com material. Certo dia, no Escritório
Central, estava esperando o elevador e havia
algumas caixas dispostas próximas à porta.
Um colega se ofereceu para ajudá-la, mas
desta vez – ao contrário do que as aparências

Carmen Antunes Gomes

Em movimento,
Carmen no grupo de
corrida de Furnas

bado de manhã, dia marcado para o retorno
logo após o almoço. Um de seus colegas era
esperado no Rio de Janeiro para ser padrinho de um casamento naquele mesmo dia e
todos corriam contra o relógio. As atividades
se atrasaram e à medida que a hora do embarque se aproximava, o motorista (que os
levaria ao aeroporto de Uberlândia, MG) começou a pressioná-los. Mantiveram o ritmo e
conseguiram terminar o trabalho. Ao chegarem com atraso no aeroporto, o avião já estava com as portas fechadas. A equipe de terra
da empresa aérea conseguiu, com dificuldade, embarcar todos.
A carreira em Furnas permitiu que Carmen
fizesse mestrado em transmissão digital na
Pontifícia Universidade Católica (PUC) do
Rio de Janeiro, MBA em gerência de projetos
pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(UERJ), além de curso em análise de sistemas, também na PUC. A engenheira atribui
à Empresa e à convivência com os amigos
de divisão Richard Müller e Gustavo Pitta sua
formação profissional e pessoal. “A gente é
fruto do ambiente em que vive”, justifica.
Carmen é a única engenheira de quatro irmãos – dois homens e duas mulheres – de pais

portugueses. O raciocínio lógico ela diz que
herdou da mãe, dona Tereza, imigrante vinda da região do Minho, no norte de Portugal.
“Aqui, ela trabalhou com comércio e até há
pouco tempo fazia contas de cabeça”, lembra
Carmen. Hoje, aos 92 anos, dona Tereza mora
com Carmen e o neto Fábio. Ela mantém a
alegria de viver como a testemunhada pelos
cerca de 100 convidados, entre família e amigos, em sua festa de 90 anos comemorada
no mês de fevereiro de 2011. Carmen conta
que o ponto alto foi a homenagem feita pelos netos ao cantarem uma música composta
pelo marido de uma das netas. Na letra da
canção, a trajetória de dona Tereza.
Para a aposentadoria, bem próxima, Carmen
tem planos de conhecer a Austrália, “dizem
que é muito parecida com o Brasil em termos
de clima e povo, só que muito mais organizada”. Além de retomar o estudo de línguas
como o inglês, que quer aprimorar, e aprender o francês. Também, irá manter a prática diária de exercícios físicos, atividade que
sempre gostou. Hoje faz musculação, mas já
correu no grupo de Furnas, gosta de caiaque
e já deslizou sobre esquis aquáticos.
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Sucesso
lado a lado
com a família
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Cesar Ribeiro Zani

O telefonema de um amigo há 35 anos, Rogério Verdolin, foi o responsável pelo ingresso
de Cesar Ribeiro Zani, diretor de Operação e
Manutenção, em Furnas. “É uma história curiosa. Estava comemorando meu aniversário com
a família quando ele me ligou, avisando que
a Empresa começara a seleção de candidatos
para a Divisão de Estudos Elétricos da Operação e Manutenção. Eu tinha me formado engenheiro eletricista pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), com especialização
em sistemas elétricos com ênfase em análise
de sistemas, estudos de fluxo de potência e
estabilidade”. Zani foi recebido pelo seu futuro gerente, João Abdo Hallack. Admite que a

maior dificuldade da entrevista foi que “ele era
Vasco e eu Flamengo”, confessa rindo, esclarecendo que o “problema foi rapidamente superado. O Hallack era uma excelente pessoa”.
Zani conta que, em 1996, se tornou gerente
da Divisão de Estudos Especiais da Operação “uma área voltada para estudos de sistema de controle, simulação dos sistemas
elétricos e transitórios eletromagnéticos,
especialidade que eu gosto muito”, explica.
Sete anos depois, passou a gerente do Departamento de Estudos Elétricos, em 2004
superintendente e, em 2009, diretor, cargo
que exerce até hoje.

Em viagem com a família
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Cesar Ribeiro Zani

Plenamente realizado, não
só pela história de sua carreira, mas, principalmente pela
superação dos momentos
de crise pelos quais passou,
Zani ainda não sabe o que
fazer quando deixar a Empresa. Certeza ele só tem
uma: “Vou ter que procurar
alguma agitação, algum esporte radical a fim de manter
o nível da adrenalina, porque,
se ficar em casa, eu morro”.
Ir para a iniciativa privada é
uma hipótese que terá que
ser muito bem analisada. “Eu
não afasto essa possibilidade, mas tem que compensar
muito. Uma coisa é se dedicar profundamente a um lugar onde se tem raízes e uma

forte ligação emocional. Outra é trabalhar em um local
onde existe, apenas, a relação profissional”.
Atuando ou não no setor
elétrico daqui a alguns anos,
Zani espera que Furnas continue nesse processo de resgate “do crescimento, da ética,
da excelência e do respeito à
Empresa que estamos percebendo voltar a existir dentro
do setor”. Quanto à renovação do seu quadro de pessoal, ele alerta aos que estão
chegando, para não desper-

“

Zani e o
amigo Verdollin

Os que quiserem, vão
progredir. Fazendo
uma analogia com a
matemática, eu diria que
hoje a Empresa é uma
matriz esparsa, com
algumas posições vazias
que podem ser ocupadas
por essas pessoas.
Havendo dedicação e
gostando do que fazem,
vão alcançar posições
técnicas e gerenciais
de destaque
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Cesar Ribeiro Zani

Turma da
UFRJ de 1974

Confraternização da
Superintendência de
Operação, em 1994

diçarem as oportunidades. “Os que quiserem,
vão progredir. Fazendo uma analogia com a
matemática, eu diria que hoje a Empresa é
uma matriz esparsa, com algumas posições
vazias que podem ser ocupadas por essas
pessoas. Havendo dedicação e gostando do
que fazem, vão alcançar posições técnicas e
gerenciais de destaque”.
Trabalhando há tantos anos em um lugar onde
o tempo não comanda horários de entrada
nem saída, Zani ressalta que a rotina vivida ao
longo de mais de três décadas não afetou a família. Ele reconhece que sem o seu apoio não

conseguiria chegar onde chegou. “Casei dois
meses depois que entrei em Furnas. Quando
fui para Itajubá (MG) fazer o mestrado, minha
esposa, Fátima, que havia dado à luz nosso
terceiro filho dois dias antes, me acompanhou.
Eu precisava estar tranquilo e quem segurou a
barra foi ela”. Ele conta que sem o estímulo e
compreensão de Fátima e dos filhos, Polyana,
Yuri e Ian teria sido impossível tanta dedicação. “Acordo todos os dias às 4h30 e só chego
em casa por volta das 20h30. Com uma jornada dessas, viagens e muitas vezes sem finais
de semana, nada disso seria possível. Devo
tudo a eles”, finaliza orgulhoso.
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Claudio Teles da Silva

Para Claudio Teles da Silva, sempre foi um
sonho trabalhar em Furnas. Uma história que
começou em 1975, quando ele tinha apenas
19 anos e admirava, da ponte que liga as cidades de Icém (SP) e Fronteira (MG), a imponência da Usina de Marimbondo. Informado
pelo colega Luís Dias de que havia uma vaga
de servente na hidrelétrica, Cláudio se apresentou para o emprego e foi contratado pela
empreiteira AR Nascimento.
A usina já estava a todo vapor em 1978, com
suas oito unidades geradoras conectadas ao
sistema, quando o então gerente da área administrativa, Célio Pires, convidou Cláudio para
atuar como garçom no hotel da vila de Furnas.
O profissional trabalhou na função por cinco
anos até ser promovido a auxiliar de escritó-

rio e transferido para o setor de expediente da
usina. “Lá, tive a oportunidade de aprender a
manusear o telex, a máquina de escrever e preparar relatórios diversos por mais cinco anos.
Quem me ensinou as atividades foi o colega
José Moraes Luiz, que atualmente trabalha na
Usina de Itumbiara (GO)”, diz.
Em 1989, novos desafios na área administrativa
foram propostos a Cláudio, mas na Divisão de
Manutenção Eletromecânica. Para desempenhar bem suas novas atribuições, ele conta que
fez vários cursos e também trocou experiências com o grande amigo Derli José de Oliveira.
O capítulo seguinte na trajetória profissional
de Cláudio foi trabalhar como secretário, na
mesma divisão. Ele afirma que o gerente Mar-

Filho Cleber e a nora Luciene
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Claudio Teles da Silva

cos Antonio Craveiro Xavier foi uma das pessoas que mais acreditaram em sua capacidade de trabalho em todos os anos de Furnas.
“Fiquei por lá como assistente de administração até minha saída da
Empresa, em 31 de março de 2013”, lembra.
Cláudio, que já está aposentado, fez muitos amigos em Furnas. “Até
hoje nos reunimos em casa para conversar e fritar um peixe”.
Do casamento com Maria Aparecida Teles, Cláudio tem três filhos: o
engenheiro e sucessor na Empresa, Cleber Rodrigo, Claudia Cristina
e Marcos Paulo.
Um dos momentos marcantes do empregado em Furnas aconteceu
em 8 de março deste ano, quando recebeu uma homenagem do
gerente Jose Henrique e dos colegas de trabalho. “Foi um dia muito especial, pois todos os funcionários estavam no auditório. Uma
emoção ver os meus filhos, inclusive o que trabalha em São Paulo e
que veio justamente para essa homenagem que ficará gravada para
sempre na minha memória”, diz ele.
Para Cláudio, a Empresa superou suas expectativas: “Furnas foi a
melhor coisa que aconteceu na minha vida. Agradeço à Empresa
pelo apoio dado ao funcionário durante e após o desligamento,
como esta homenagem do Programa Ouro da Casa e o Programa
de Preparação para Aposentadoria (PPA), que esclarece dúvidas e
nos incentiva para desafios nesta nova fase de nossas vidas”.
Mesmo com saudade da Empresa, Cláudio já tem planos para o futuro. “Quero escrever poesias e histórias que retratem a família. Já
iniciei este projeto e espero, em breve, publicar um livro. Também
quero aprender pintura em tela para retratar paisagens”.
Como mensagem aos novos empregados, orienta para que sejam
pessoas firmes em seus objetivos. Segundo ele, os colaboradores
devem assumir responsabilidades e gostar da Empresa como se
fosse a sua própria casa. “Somos privilegiados. Em Furnas, participamos de cursos para melhorar nossos processos e outras ações
para garantir nossa qualidade de vida. Se você for um bom funcionário, não terá nenhum tipo de problema, só felicidade”, conclui.
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Clovis Antônio Bastos Pereira

A família era formada por cinco irmãos, quatro homens e uma mulher. O segundo grau
foi realizado no colégio particular Dom Otton
Mota. Depois, seguiu para a escola técnica
Novo Rio, onde aos 20 anos formou-se em
Mecânica. Aprovado para a Escola Oficial de
Marinha Mercante, logo destacou-se por seu
desempenho. Porém, o regime implantado
não o agradou. Em 1976, fez concurso para
Furnas e foi aprovado. A Empresa entrou em
sua vida quando seu pai, já aposentado, foi
contratado pela Chevap para trabalhar na
Usina de Santa Cruz, que tempos depois passou a ser administrada por Furnas.
Em fevereiro de 1977, integrou a 19º turma do
CTB na Usina de Furnas, em Minas Gerais,
especializando-se em eletromecânica. Lá,
permaneceu por nove meses. “Havia uma es-

“

trutura que não vemos mais nos centros de
treinamento. Professores altamente qualificados, muito rigorosos. Era época da ditadura,
tínhamos que ter média sete, menos do que
isso era fazer as malas e voltar para a casa”,
lembra Clovis, completando: “Aprendíamos
na teoria e na prática. Tínhamos muito contato com técnicos estrangeiros devido aos
equipamentos. Éramos avaliados semanalmente por nosso desempenho em campo”.
Aprovado, foi lotado na subestação de Jacarepaguá, na Divisão de Equipamentos, assunto no qual tornou-se especialista. Entre as
atribuições, a manutenção do sistema de microondas de Angra dos Reis e da estação de
Agulhas Negras. Quando o engenheiro João
Carlos Borges tornou-se gerente da Divisão
de Equipamentos de Adrianópolis, Clovis foi
convidado para ser encarregado na área de
mecânica e da estação de Telecomunicações.
Em 1980, a unidade de Furnas conhecida
como “Quilômetro Zero” já existia, mas como
um depósito de equipamentos. O superintendente Milton Panico levou para o local as divisões de Equipamentos e Eletrônica e de Mecânica. E lá foi Clóvis, acumulando as funções de
supervisor de manutenção de equipamentos
das subestações de Adrianópolis, São José,
São Gonçalo, Imbariê e Venda das Pedras –

Dinheiro não é o mais importante
na vida, e sim minha família e minha
rapaziada, os amigos que fiz
O uro
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A vila militar da Aeronáutica, na zona Oeste
do Rio de Janeiro, e as experiências que lá
passou marcaram de forma indelével a trajetória do técnico Clovis Antônio Bastos Pereira, 60 anos. Além do regime de disciplina
seguido por seu pai, militar e eletricista de
voo, a base aérea era o seu quintal. Lá, ele
passava horas a fio vendo profissionais montando e desmontando motores dos aviões de
combate. Sem saber, ele já tinha ali escolhido
a sua profissão.
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Clovis Antônio Bastos Pereira

pertencente à Pedras Transmissora de Energia
S.A, mas na qual Furnas faz a manutenção.
Em suas experiências mais marcantes, a montagem das oficinas mecânicas de Adrianópolis
e Angra dos Reis.
Ao 40 anos, Clovis enfrentou uma dura batalha. “Eu só tenho a agradecer a Deus a oportunidade. Tive um câncer, contra o qual lutei
por cinco anos, de 1995 a 2000, mesmo assim
faltei muito pouco ao trabalho. Mesmo careca, eu vinha trabalhar. E sempre tive o apoio
dos meus colegas”, afirma. Ele lembra de no-

mes importantes nesse fase, como Celso Aluísio Barbosa, José Robson de Oliveira, Ivo Rodrigues, Fábio Antônio Gomes, Eduardo Vilar e
Luiz Carlos de Lima.
Ele classifica como difícil o momento pelo
qual a Empresa está passando, com a saída de muitos profissionais devido ao Plano
de Readequação, a ausência de realização de
concurso por muitos anos e a necessária expansão do sistema elétrico. “A gente sai, mas
continua com Furnas no sangue. Temos que
ter profissionalismo, empenho e dedicação.

Durante o trabalho

Com amigos
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Sempre passei isso para as pessoas ao
meu redor”, diz. Ele lembra que 60% da
energia que abastece o Rio de Janeiro
chegam pelas linhas de transmissão Cachoeira Paulista 1, 2 e 3, e passam pela
subestação de Adrianópolis, que está
atualmente em ampliação. Com 38 cursos de especialização em seu currículo,
ele considera importante saber contornar os conflitos e ansiedades e sempre
investir na qualificação profissional.
E foram muitas as provas de amor e fidelidade à Empresa. Ainda jovem, foi
cedido para trabalhar cinco meses em
Belém, na Eletronorte. Em 1978, perdeu
o dedo indicador da mão direita trabalhando. “Tive total apoio de Furnas. Não
faltou nada a mim ou a minha família.
Quando tive câncer, com o tempo de
internação que passei, muitas pessoas
teriam que vender todos os seus bens
para pagar o tratamento. Isso tem que
ser considerado”, afirma, completando:
“O mercado está aberto, mas essa é uma
Empresa que ainda te dá um suporte
exemplar, tratando as pessoas com dignidade e clareza”.
Na vida familiar, Clovis também reproduziu os laços de fidelidade vividos com
a Empresa. Aos 24 anos, ele reencontrou
uma amiga de brincadeiras de infância.
Com 28 anos, ele casou com Neiva de
Assis Pereira, com quem teve dois filhos,
Thiago, 31 anos, técnico da Light e cursando faculdade de Engenharia Elétrica,
e Priscila, 25 anos, advogada e mestranda na área do Direito. Do filho, ganhou
uma netinha de 2 anos.
A vida de aposentado promete ser a coroação depois de tanta luta. Apaixonado
por futebol, ele pretende acompanhar
xxxxxxxxxxx
os campeonatos de perto. Preocupado

Clovis com colegas de trabalho na comemoração
dos 50 anos de Furnas no KM 0

Recebendo
distintivo
pelos 20 anos
dedicados
à Furnas

com a saúde, entrou na hidroginástica. Os convites
profissionais já começaram a surgir, um reconhecimento ao seu talento. “Preferi não aceitar, por enquanto. Dinheiro não é o mais importante na vida,
e sim minha família e minha rapaziada, os amigos
que fiz”. Uma lição de vida.
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Edvard Fernandes dos Santos

Percorrer cartórios e repartições públicas,
enfrentar filas e aguardar horas por uma certidão. O que para muitos é um pesadelo, para
Edvard Fernandes dos Santos foi rotina durante 35 anos dedicados à área de patrimônio imobiliário de Furnas. Rotina enfrentada
com determinação e fé: qualidades, aliás, que
o ajudaram a superar momentos difíceis no
trabalho e na vida pessoal.

na esquina das ruas Prado Júnior e Barata Ribeiro, em Copacabana.

Nascido em Salvador (BA), Edvard chegou ao
Rio de Janeiro em 1962, com 7 anos. Liderada pela mãe, a costureira Celita, a família do
menino cumpria a sina de milhões de outras
famílias nordestinas: tentar uma vida melhor
no Sul do país. Edvard lembra as palavras
da mãe quando anunciou o projeto para os
filhos. “Ela disse: ‘Nós vamos para o Rio de
Janeiro. Vamos prosperar e crescer lá’. Minha
mãe tinha visão de futuro”, conta.

Graças à influência do tio, funcionário do Banco do Brasil, os irmãos de Edvard logo conseguiram colocações no mercado de trabalho.
Ana Maria ingressou no banco estatal e Eliomar
empregou-se num cartório. O caçula da família,
porém, teve de esperar algum tempo para iniciar a vida profissional. Serviu o Exército, completou o Ensino Médio e, por meio de um cliente
da irmã no Banco do Brasil, obteve a indicação
para disputar uma vaga em Furnas.

Dona Celita chegou à Cidade Maravilhosa
trazendo, primeiramente, a filha mais velha,
Ana Maria. Edvard, o irmão, Eliomar, e o pai,
José Bispo, vieram depois. Com a ajuda do
tio David Cruz, que já morava no Rio, eles se
instalaram num apartamento de dois quartos

Em 1977, após uma série de provas, teste psicotécnico e entrevista, Edvard, com 22 anos,
começou a trabalhar na Empresa como datilógrafo. Ele conta que não teve vínculo empregatício direto com Furnas nos primeiros
sete meses. Primeiro, recebeu como profis-

Quando cheguei aqui, acalentei o sonho de
crescer profissionalmente. Pensei: estou em
casa, daqui ninguém me tira
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Foi ali que o menino recém-chegado da Bahia
aprendeu algumas traquinagens. “Eu gostava
de fazer o elevador parar entre os andares. O
povo ficava bravo, brigava comigo. E eu ria”,
recorda Edvard, acrescentado que costumava ganhar palmadas por conta dessas artes.
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Com o filho
e a esposa

Com a
família

Edvard em
sua mesa
de trabalho

sional autônomo e, depois, como contratado
pelas empresas Selector e Coual. A efetivação ocorreu em outubro de 1977. “Quando
cheguei aqui, acalentei o sonho de crescer
profissionalmente. Pensei: estou em casa, daqui ninguém me tira”, diz.
Lotado no então Escritório de Construção
de Jacarepaguá e morando em Copacabana,
Edvard precisava percorrer cerca de 40 km
para chegar ao trabalho. Acordava às 4h30
e tomava três conduções para estar pontualmente às 7h30 em sua sala.
Promovido a auxiliar administrativo, em abril
de 1984, ele passou a trabalhar mais perto de
casa. Sua atuação sempre esteve ligada aos
trâmites burocráticos para aquisição e regularização de imóveis em projetos de construção de linhas de transmissão e subestações.
Edvard tinha o projeto de cursar Administração de Empresas. Tentou o vestibular, mas não
obteve sucesso. Recebeu, então, o conselho de
uma amiga para seguir outra carreira: a de Direito. Foi o que fez. Durante a preparação para
50
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as provas, Edvard levava os livros até mesmo
para a praia. Passou para a Faculdade Estácio
de Sá e se formou em 1984.
O curso superior, entretanto, não garantiu ao
baiano a ascensão profissional e econômica
que pretendia. Em 1988, a nova Constituição
Federal determinou a obrigatoriedade do
concurso público para acesso a cargos na
administração pública e nas empresas estatais. O dispositivo estabelecia também que
servidores de nível médio, como Edvard, só
poderiam galgar a uma posição de trabalho
que exigisse diploma universitário por meio
de novo concurso. Mesmo exercendo funções
compatíveis com a de colegas advogados, o
funcionário não conseguiu uma equiparação
de cargo e salário. Em março de 1992, Edvard
passou para Assistente Administrativo I, por
meio de progressão salarial, mas permaneceu
abaixo da média salarial neste posto.
Ele conta que o episódio provocou um abalo em sua autoestima. Sentiu-se injustiçado.
Mesmo tendo nascido em “lar evangélico”,
como gosta de frisar, foi nesta época que

Edvard Fernandes dos Santos

mento. O matrimônio foi realizado em julho
do ano seguinte. O casal adotou, em 2003,
Thomaz Gabriel, hoje com 10 anos. “A relação
com meu filho é maravilhosa. Ele fica me gozando, dizendo que é flamenguista, o que me
dá uma bruta raiva. Dorme todo dia na minha
cama”, derrete-se o botafoguense Edvard.

Com a família, Ana Palma (irmã),
Aniceto Palma (cunhado), esposa (Kátia)
e o filho Thomaz Gabriel

Edvard encontrou na fé e na oração o leme
de sua vida. “Sempre acreditei no poder de
Deus. Sei que Ele é vivo, e é real”, diz o exempregado, que se formou pelo Seminário
Teológico Batista do Sul do Brasil em 1994 e,
desde 2011, é pastor na Igreja Batista Tabernáculo da Restauração, no bairro carioca do
Engenho de Dentro.
Outro momento difícil para Edvard e no qual,
segundo ele, a fé se mostrou essencial para
vencer a adversidade, ocorreu no final dos
anos 90, quando contraiu dívidas com bancos e, também, por conta de aluguéis atrasados. Ele renegociou os débitos e conseguiu
quitá-los graças a empréstimos obtidos junto
à Fundação Real Grandeza e à Cooperativa
de Crédito Mútuo dos Empregados de Furnas e Eletronuclear (Cecremef). Para Edvard,
zerar suas dívidas foi um milagre.
Com a saúde financeira restabelecida, ele
conheceu, em setembro de 1998, a esposa
Kátia Corrêa Fernandes dos Santos por intermédio de uma amiga comum. Bastou um
mês de namoro para que a pedisse em casa-

De acordo com ele, sua aposentadoria, em
junho deste ano, ocorreu no momento certo.
Além de se dedicar à educação de Thomaz
Gabriel, Edvard seguirá com o trabalho religioso e pretende também exercer a advocacia nas áreas cível, fundiária e tributária,
aproveitando-se de sua experiência em Furnas e do curso de especialização em Direito
Tributário, concluído em 2010.
“O que posso dizer de coração é que amo
esta Empresa. Sentirei muita falta, mas a vida
segue. Já dei minha parcela de contribuição
aqui. Os alvos e objetivos agora são outros.
Deus me conduzirá no caminho certo, como
tem feito até aqui”, diz.

Na despedida de Furnas

Lembrança
da saída
de Furnas
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Egidio Wiggers

Descendente de uma família de tradição alemã,
Egidio Wiggers nasceu na cidade de Rio Fortuna, sul de Santa Catarina. Aos 10 de anos de
idade, decidiu que seria padre. “Era meu sonho
ser padre e me espelhava no padre da igreja
local que frequentávamos e então pedi a meus
pais para ingressar no Seminário de Nossa Senhora de Fátima na cidade de Tubarão (SC). Lá,
me formei no curso de Filosofia, área da Pedagogia e aprendi muita coisa, principalmente, a
estudar e ter disciplina”.
Nos anos 70, Egidio pediu licença do seminário
para fazer um estágio com mais quatro amigos seminaristas, na cidade de Itumbiara (GO),
bem próximo da obra da Usina de Itumbiara.
Descobriu que a Diocese precisava de ajuda na
sua pastoral, já que a região era carente de
padres, religiosos e voluntários. Antes de conhecer Furnas, lecionou em escolas como o

colégio Diocesano, Instituto Francisco de Assis, em Araporã (MG).
Em 1977, a professora do colégio Diocesano,
Dona Nara Bonom, lhe indicou o concurso
de Furnas e então ele e os quatro amigos se
inscreveram para a vaga de operador de subestação e de hidrelétricas. “Eu não conhecia a
Empresa nem a função de operador. Fizemos
o concurso e esperamos em casa o resultado”.
Ao retornar de férias para sua cidade natal,
Egidio recebeu numa tarde de domingo, na
casa dos seus pais, um telegrama convocando-o para se apresentar na semana seguinte
em Furnas. “Resolvi me afastar definitivamente do seminário e entrar para a Empresa.
Tenho ótimas recordações do seminário e trago bons conhecimentos de vida, boa cultura
e convivência social”.

Egidio e a esposa Ana
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“

Aqui temos uma
assistência humana
maravilhosa, uma
infraestrutura
fantástica para
exercermos nossas
atividades, e ótimos
benefícios

Ao longo dos seus 35 anos em Furnas conquistou muitos amigos entre eles: Moacir Rissone, Ataliba Onório de Lima, Danilo Vilela,
Luis Carlos Silveira. Rômulo Soares de Melo,
Nelson Rafael, Rogério de Lima, Marcos
Soares e José Azevedo.
Dos momentos marcantes, ele lembra que,
em 1983, em seu horário de turno, foi inaugurada a Interligação Sul/Sudeste, com a
primeira linha de transmissão no Brasil em
750 kV, que ligava a Usina de Itaipu até Tijuco
Preto, em Mogi das Cruzes, com a presença
do então presidente Sarney.

“

Egidio iniciou uma nova fase de sua vida na
função de operador em 1° de junho de 1978,
na Subestação de Itumbiara. “Eu não conhecia direito a Empresa, mas a minha adaptação com os colegas foi rápida desde o curso
de Treinamento Básico, realizado na Usina
de Furnas (MG). Acredito que o meu maior
desafio no início foi a parte eletrotécnica e
agradeço a colaboração do colega e amigo,
Carlos Alberto da Silva”.
Em 1987, Egidio foi trabalhar por um ano na
Subestação de Campos (RJ), onde teve uma
experiência profissional fantástica e depois foi
transferido para a Subestação de Tijuco Preto,
na cidade de Mogi das Cruzes, pelo então Departamento de Transmissão de Itaipu. “Meu
sonho era fazer o curso de Direito; me matriculei na Universidade Brás Cubas e, após três
anos estava formado”.
Casado há 25 anos com a pedagoga Ana Maria da Silva teve dois filhos: Gabriel, com 24
anos, formado em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas e Giovana com 20 anos, cursando Relações Internacionais na Universidade
Federal de Santa Catarina.

54

O uro

da Casa

2013

Esposa Ana e filhos Gabriel e Giovana

Egidio Wiggers

Outro fato marcante em Furnas foi ter passado
pelos dois últimos apagões ocorridos na Empresa. “É uma situação de extremo estresse e
desgaste psicológico. A gente precisa ter muito controle, tranquilidade profissional e passar
isso para os colegas e parceiros de trabalho”.
Ao analisar todos esses anos na Empresa,
Egidio relata que atingiu todas as suas expectativas profissionais e pessoais. “Foi com o
meu trabalho em Furnas que consegui formar
a minha família. Furnas é sem dúvida uma das
melhores empresas para se trabalhar. Aqui
temos uma assistência humana maravilhosa,

uma infraestrutura fantástica para exercermos nossas atividades, e ótimos benefícios”.
Após a aposentadoria, Egidio quer aproveitar
a vida se dedicando mais a família, cuidar de
suas plantas e árvores frutíferas no sítio da
família. Quer fazer algumas viagens internacionais e nacionais e sempre continuar curtindo
as boas águas quentes de Caldas Novas (GO).
Aos novos empregados ele aconselha trabalhar com segurança, honestidade e dedicação.
“A Empresa é ótima. Não deixe de contribuir
porque ela ajuda e muito sua força de trabalho”.

Gabriel e Giovana

Egídio e família
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Elio de Azevedo Filho

Natural de Miguel Pereira, região serrana do
Rio de Janeiro, Elio de Azevedo Filho enfrentou problemas renais graves desde o nascimento, tendo vindo morar na capital fluminense aos dois anos para tratamento. Criado
pela tia Dorcelina das Chagas, que morava na
Gávea, zona Sul do Rio, passou por muitas internações, o que não o impediu de se formar
como técnico em eletrônica, aos 18 anos.
Foi nesta época, em 1978, que ele entrou em
Furnas com o apoio da irmã, Dilce das Chagas, que já trabalhava na Empresa, e conheceu Henrique Luiz Rodrigues, ex-gerente, já
aposentado, que viria se tornar um grande
amigo e seu padrinho de casamento. Antes
disso, ainda criança, acompanhava algumas

vezes a irmã ao trabalho na antiga sede de
Furnas, na Rua São José, Centro do Rio.
Nesses 35 anos, o colaborador trabalhou
como mensageiro, auxiliar técnico, operador
de sistema de telecomunicações e, ultimamente, na Divisão de Sistema de Supervisão
e Controle, “onde controlamos todas as comunicações, telemedições e informações
necessárias para suprir às necessidades do
Sistema Elétrico de Furnas. Desse período
ressalto como da maior importância o apoio
que recebi do amigo Amaro Cesar Bucher”.
Elio reconhece que as três datas mais importantes de sua vida ocorreram apoiadas na
estabilidade e no suporte financeiro propor-

Elio e a esposa Carmem em viagem
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cionados por Furnas: “24 de março de 1984,
quando me casei com Carmen Lúcia da Silva
(‘que é a base da minha vida’); 24 de agosto
de 1989, data de nascimento do meu filho
Marcel, hoje oficial da Marinha Mercante; e
26 de março de 1997, quando passei por um
transplante renal, com a doação do meu irmão Eraldo, que continua gozando de ótima
saúde”, relata.
Após se casar, Elio foi morar em Jacarepaguá,
zona Oeste do Rio, onde chegou a comprar
um apartamento, mas como já trabalhava
em regime de turnos, depois de cinco anos a
distância e o trânsito viraram um transtorno
para seus deslocamentos.

“

...espero que a
Empresa olhe com
carinho para essa
questão da saúde dos
aposentados...

“

“No sistema de turnos você trabalha três dias
à noite, folga dois, três dias à tarde, folga dois,
três dias de manhã e folga dois. Nesse ritmo,
morando longe, as viagens eram muito desgastantes. Quando você é jovem, até consegue, mas com a idade chegando...”
A solução foi alugar o imóvel de Jacarepaguá e
mudar para um local mais próximo de Furnas.
“Conseguimos alugar um apartamento no Humaitá (zona Sul do Rio), o que já facilitou bastante. Com a venda do apartamento de Jacarepaguá, depois de quitado com o desconto de
50% que a Caixa Econômica oferecia na época
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e o uso do FGTS, tivemos a oportunidade de
comprar outro ainda mais perto, na Rua São
Clemente (em Botafogo, bairro da sede da Empresa), onde moramos até hoje. Este também
já está quitado, graças a Deus, e me garante
uma vida tranquila, sem prestações”.
Elio hoje possui também moto, carro, uma
casa em Miguel Pereira e o barco a motor
Carbrasmar 26, em sociedade com um amigo, ancorado na Baía de Guanabara.
“Eu gosto mais de usar como lazer, mas meu
filho adora pescar. Ele está para se casar, mas
ainda mora comigo e passa um mês no mar e
outro em terra. Quando vem ao Rio saímos de
barco ou vamos para a casa de Miguel Pereira,
onde minha esposa adora cuidar dos jardins”.
Próximo de deixar Furnas, ainda este ano pelo
Plano de Readequação do Quadro de Pessoal
(Preq), Elio ainda não tem planos bem definidos para o futuro.
“Devo dividir meu tempo entre Botafogo e
Miguel Pereira. Eu sei que não dá para ficar
parado. O início vai ser ótimo, está na hora de
descansar, mas depois preciso procurar alguma coisa para fazer. Comprei uns terreninhos
em Miguel Pereira e acho que vou construir,
de repente viver disso, vender ou alugar, viajar..., vamos ver.”
Sobre a sua visão do período em que trabalhou
em Furnas ele acredita que a época da construção da Usina Nuclear de Angra foi o mais difícil.
“Acho que a Empresa gastou muito e teve uma
queda, foi o único tempo ruim. Atualmente, vejo
Furnas se mexendo muito, sendo reestruturada, modernizada, ocupando espaço na mídia,
na internet, mas só com o tempo saberemos se
as mudanças propiciaram bons frutos. Pessoalmente, espero que a Empresa olhe com carinho
para essa questão da saúde dos aposentados,
não os deixando desprotegidos. Eu preciso de
um bom plano que não tenha preço exorbitan-

Elio de Azevedo Filho

te, como a grande maioria. Muita gente deixou
de entrar no Preq por causa disso”, revela.
Aos novos colaboradores, Elio diria que a Empresa não é mais como em sua época, com
muitas vantagens e benefícios, embora ainda
seja das melhores para desenvolver uma carreira.

da política que pressiona a diretoria a ir por
outros caminhos. Mas ainda é uma boa Empresa que eu indicaria aos mais jovens. Só que
são outros tempos e você não pode esperar
também que Furnas seja como antigamente,
com todas àquelas facilidades”, admitiu ele.

“Furnas tinha muitas coisas a nosso favor, nos
dava uma boa base para
crescer, tanto que pude ter
uma vida estável, cuidar
da minha saúde, comprar
bens, criar e formar meu
filho. Hoje, muita coisa mudou, não sei se por causa

Almoço em família

Em viagem

Formatura do filho
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Pronta para
novos voos
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Eloisa Barroso de Mattos

“Foi meu irmão, Oswaldo Barroso de Mattos,
que trabalhou em Furnas durante muitos anos,
quem me avisou da vaga na obra. Contratada
como técnica especializada, foi uma trabalheira fiscalizar 20 mil refeições por dia, café da
manhã, almoço, lanche, jantar, ceia e o biguá,
um lanche servido à noite. Era muita gente,
muito homem, brabo!”, brinca.
Eloisa lembra que veio parar em Furnas por
um desses caprichos do destino. Por conta da obra, ela passou a morar com o irmão

“

em Itaorna (Angra dos Reis). Foi nesta época
que sua amiga Virgínia Santos de Kuijper, nutricionista na sede de Furnas, precisou acompanhar o marido transferido para a obra de
Angra 1 e propôs a ela que trocassem de local
de trabalho. No dia 28 de fevereiro de 1978,
Eloisa começou a trabalhar em Furnas e nunca mais saiu.
“Eu ainda fiquei em dúvida, mas fizeram minha cabeça dizendo que o salário era muito
melhor, tinha 13º, 14º salário, aquelas coisas,
sem falar que eu seria contratada como nutricionista. E foi uma festa”.
Nesses 35 anos na Empresa, ela reconhece
que sempre vivenciou ótimos ambientes de
trabalho, com muitas oportunidades de crescimento profissional, que proporcionaram inclusive uma guinada em sua área de atuação.
“Fiquei 22 anos na cozinha do subsolo do
bloco A, na cozinha da diretoria, na lancho-

Tenho até medo desse meu
atavismo com a Empresa e como
será depois da saída
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Carioca e cidadã do mundo, Eloisa Barroso
de Mattos tem como lema de vida Viajar é
Preciso, já tendo realizado 19 viagens internacionais. Iniciou sua vida profissional em
1962, como professora primária. Com formação também em Nutrição, atuou na merenda
escolar como técnica de educação alimentar.
Em 3 de abril de 1978, começou a trabalhar
na Norberto Odebrecht durante a construção da Usina Nuclear de Angra 1.
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nete que havia no oitavo andar e na copa
de café. Em 2000, consegui transferência
para a área médica, um antigo sonho, onde
permaneceu até sua saída em agosto pelo
Plano de Readequação do Quadro de Pessoal (Preq)”.
Após um período apoiando o trabalho dos
médicos, enfermeiros e assistentes sociais
ainda como nutricionista, em obras como as
das usinas de Simplício (MG/RJ) e Batalha
(MG/GO), Eloisa passou a integrar um projeto
específico do setor de saúde.
“Acompanho um trabalho chamado SBV, Suporte Básico de Vida, onde são ministrados os
primeiros socorros em casos de queimaduras,
quedas, ataques de animais peçonhentos, aos
trabalhadores que atuam principalmente em linhas de transmissão. Também visitamos os hospitais, analisamos suas condições de oferecer
assistência rápida e eficaz em caso de acidente”.
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A proximidade do fim de uma etapa de vida com
a saída de Furnas causa um certo frisson, mas
nada que altere seus planos de curtir a liberdade
e escolher sem pressa o que fazer daqui para
frente, além das viagens já programadas.
“Em Furnas eu me dei de corpo e alma, sempre
foi bom, não tenho do que reclamar, muito pelo
contrário. Eu tenho até um medinho de não ter
agora uma coisa mais direcionada para continuar o trabalho, mesmo tendo opções no mercado de Nutrição. Mas olha, no curto prazo, não
quero não, só viajar. Estou voltando da África do
Sul, em setembro vou para a Itália e no Rèveillon
estarei em Cartagena, na Colômbia”.
Eloisa conta que “depois de dar uma respirada
e aproveitar bastante, inclusive nos clubes de
dança que frequento há muito tempo”, pretende fazer um trabalho voluntário na Fundação
Osvaldo Cruz (Fiocruz), na área de alimentação natural. Hoje, morando na Tijuca (zona

Eloisa Barroso de Mattos

Norte do Rio), ela também se orgulha de manter uma rotina saudável de 21 anos praticando
yoga e caminhadas no entorno do Maracanã.

anos e hoje tem uma família que muito orgulha Eloisa. E mais uma vez o destino e Furnas
conspiraram para isso.

Aos jovens que pretendem ingressar em Furnas só tem elogios à Empresa e ao tratamento dispensado aos colaboradores:

“Olha como são as coisas. Eu tenho uma
nora querida que não é qualquer nora que
apareceu. Tinha saído de férias e deixei minha então estagiária de nutrição, Karla Andrea Dulce Tonini, no meu lugar. O banco me
ligou para resolver um problema e eu estava
no SPA Maria Bonita, em Friburgo (região
serrana do Rio), que adoro e para onde já
fui 16 vezes. Pedi ao meu filho que fosse a
Furnas resolver a situação. Ele veio e deu
de cara com quem? Com a minha estagiária.
Começaram a conversar, a namorar, noivaram e hoje estão casados há dez anos. De
uma relação anterior, ganhei um lindo neto,
Leonardo, hoje com 16 anos. Ah! Coloca aí
que meu filho tem o rosto da mãe tatuado
em seu braço”, arrematou Eloisa, com uma
alegria contagiante de quem está de bem
com a vida e pronta para novos voos.

“Tudo que conquistei devo a esta Empresa,
amo Furnas. Tenho até medo desse meu atavismo com a Empresa e como será depois da
saída. Veja, quando estou de férias e vem aquele monte de contas para pagar, fico ‘ai meu
Deus, o que eu faço?”, porque aqui você tem
um banco ao lado, preenche um papel e pronto, é muita facilidade, Furnas nos dá tudo. Eu
diria que foi uma benção quando meu irmão
me convenceu a fazer uma experiência para
ver se eu iria gostar. Eu agradeço até hoje”.
Outra conquista que ela credita a Furnas foi
a criação e formação do filho, o médico veterinário Márcio, que perdeu o pai aos nove

Márcio e a
nora Carla

Em viagem
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Uma história
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Eriovaldo Santos de Azevedo

Eriovaldo Santos de Azevedo, 60 anos,
nasceu em Cumbe, interior de Sergipe (SE).
Sua história se confunde com a da maioria dos moradores daquela região em busca
da sobrevivência e de novas oportunidades.
Trabalhou duro desde a infância apoiando os
pais no plantio e cultivo da roça de milho e
feijão, ao mesmo tempo em que concluía o
curso primário.
Por uma dessas surpresas do destino, sua tia
Izilina, que já morava no Rio de Janeiro, esteve visitando os parentes em Cumbe e convidou o sobrinho, então com 17 anos, para vir
morar com ela e os três primos.

“Ela morava na Rua Paissandu (bairro do Flamengo, zona Sul do Rio) e fiquei vivendo no
porão do prédio. Era um lugar bem insalubre,
ruim mesmo, muito quente e úmido (conta,
emocionado, enxugando as lágrimas). Mas eu
tinha, e me orgulho disso, uma enorme vontade de vencer na vida e consegui concluir o
curso de Técnico em Contabilidade”.
Um mês depois de formado, Eriovaldo teve
seu primeiro contato com Furnas. Por indicação do primo Antonio, que trabalhava na
Empresa terceirizada de alimentação Ceia,
ele foi contratado como faxineiro pela Conservadora Fluminense. “Comecei por baixo

Eriovaldo com sua esposa Rosa e seus filhos Rafael e Katarina
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mesmo e durante uns cinco anos limpei banheiros, vidraças, enfim, fazia todo trabalho
de faxina. Depois, sai para trabalhar em uma
distribuidora, mas era ainda mais difícil já que
não tinha horário fixo”.
Em 1978, após passar em uma prova de seleção,
Eriovaldo voltou definitivamente a Furnas, sendo contratado como mensageiro, trabalhando
no 2º andar do bloco A do Escritório Central.
“Em seguida, fui transferido para a área do antigo telex, equipamento de telecomunicação
que acredito nem exista mais, no 6º andar, onde
permaneci por cinco anos”.

Foi no período em que morava na Rua Sorocaba que ele conheceu Rosa Pereira da Conceição, moradora na mesma rua e também
aluna do curso de Técnico de Contabilidade.
Começaram a namorar e hoje estão casados há 28 anos. Da união nasceram Rafael,
28 anos, clínico geral fazendo especialização
em Cardiologia, e Katarina, casada, 23 anos e
cursando Engenharia de Produção.

Nesse período, ele passou a morar na Rua Sorocaba, também em Botafogo, em um casa-

“Assumimos o casamento quando ela ficou
grávida e fomos morar na Praia de Botafogo, mas o prédio era muito mal frequentado
e após três meses mudamos para a Rua do
Riachuelo, no Centro do Rio.”

Aqui é o ambiente
que eu gosto...e
não trocaria por
qualquer outra
empresa”

Como a esposa também trabalhava e o dinheiro era curto para contratar uma babá,
Eriovaldo trazia o filho para a creche em
Botafogo e levava para casa ao final do expediente. Com a estabilidade oferecida por
Furnas e a certeza do salário no final do mês,
as coisas começaram a melhorar.

“

“

rão antigo onde uma senhora alugava quartos. “Dividia um pequeno espaço com mais
dois rapazes. Como não sabia cozinhar e tinha
pouco dinheiro, o que me sustentou na época
foi a ótima alimentação fornecida por Furnas”.

66

época, não havia computadores. Com o tempo, cheguei ao cargo de técnico de contabilidade, que é minha função atual, cuidando do
controle patrimonial”.

“Quando Rafael completou três anos, com o
que consegui poupar e o dinheiro de alguns bicos que fazia por fora, comprei meu primeiro
apartamento e nos mudamos para a Avenida
Amaral Peixoto, em Niterói. Depois, comprei
outro na Rua Indígena, no bairro São Lourenço.”

Desde 1983, Eriovaldo atua na atual Gerência
de Custos e Controle Patrimonial, passando
por todos os processos de modernização
tecnológica do setor.

Com a venda do pequeno apartamento da
Amaral Peixoto e a renda do outro na Rua
Indígena, foi possível comprar um dois quartos no bairro Santa Rosa, também em Niterói,
onde mora até hoje, ampliado em mais um
quarto e quitado.

“Comecei com a parte do patrimônio, numerava todos os equipamentos da Empresa.
Era tudo na mão, tinha que escrever. Naquela

Embora tenha a Baia de Guanabara entre a
sua casa e Furnas, Eriovaldo há muito tempo
abdicou de ter carro e só anda de bicicleta:
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Eriovaldo no café
com a família

Em sua mesa
de trabalho

Eriovaldo e os filhos
Katarina e Rafael

“Faço diariamente o percurso de ida e volta
entre Niterói e Furnas, o que alivia o estresse,
me dá saúde e qualidade de vida. Levo de 15
a 20 minutos de casa até as barcas e mais 40
a 50 minutos até Furnas.”
Inscrito no Plano de Readequação do Quadro
de Pessoal (Preq) com desligamento em
agosto deste ano, o colaborador pretende
iniciar uma nova etapa de vida morando na
Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. “Comprei uma casa em Cabo Frio, que ainda estou
pagando, e gostaria de trabalhar com aluguel
de bicicletas. Se não for em Cabo Frio, poderá
ser na Região Oceânica, em Niterói mesmo”.

Eriovaldo não hesita em apontar aos que pretendem ingressar e aos novos colaboradores
de Furnas a excelência da Empresa no tratamento dispensado ao quadro funcional.
“Furnas está passando por mudanças, uma
fase de transição, mas continua sendo aquela
ótima Empresa para se trabalhar. Paga o salário em dia, nunca atrasou. Hoje em dia é
difícil arranjar um lugar assim. Dizem que têm
empresas melhores, como Banco Central,
BNDES, só que eu nao faria diferente. Aqui é
o ambiente que eu gosto, tenho contato com
todas as áreas, e não trocaria por qualquer
outra”, concluiu.
O uro

da Casa

2013

67

De Cataguases
para o mundo

68

O uro

da Casa

2013

Geisa Werneck de Morais

Em 1978, ainda cursando a faculdade de Letras
(Português-Inglês), Geisa prestou concurso
e foi aprovada para uma vaga de recepcionista na Empresa. Logo após sua efetivação,
foi destacada para atender estrangeiros que
participavam de seminários técnicos na sede
de Furnas.
Corria a década de 80 e a construção da Usina Nuclear Angra I trouxera a reboque um
fluxo intenso de viagens de engenheiros de
Furnas ao exterior e de troca de informações

“

entre técnicos da Empresa e especialistas
alemães, norte-americanos e franceses.
A necessidade da então existente Diretoria
Nuclear de contar com um profissional com
bom conhecimento de Inglês para auxiliar
seus gestores levou Geisa, em 1984, à Coordenação de Programação e Contratos. Como
assistente administrativo e, posteriormente,
secretária, Geisa organizava a correspondência recebida de fornecedores internacionais e
dava suporte ao escritório que Furnas mantinha em Washington (EUA). “A Coordenação
foi um dos primeiros lugares da Empresa a ter
aparelho de fax. As pessoas ficavam impressionadas com aquela máquina que transmitia um documento e ele saía, na mesma hora,
nos Estados Unidos”, lembra.
Cedida ao Comitê Brasileiro do Conselho
Mundial de Energia, Geisa teve a honra de
trabalhar diretamente com John Cotrim, fundador e primeiro presidente de Furnas. Na
época, Cotrim já havia deixado o comando da

É extraordinário aprender sobre outras
culturas, outros costumes e estreitar os
laços de amizade com profissionais do
Setor Elétrico de diversos países
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Mineira de Cataguases, Geisa Werneck de
Morais, 55 anos, poderia ter seguido o legado
de seu pai, Djalma, e se tornado farmacêutica
como alguns de seus irmãos e sobrinhos. Mas
o conhecimento da Língua Inglesa, adquirido
em cursos no Brasil e durante um intercâmbio cultural por 12 meses nos Estados Unidos,
pavimentou o caminho para que completasse
uma carreira de 35 anos como secretária de
Furnas e do Comitê Brasileiro do Conselho
Mundial da Energia.
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Com os filhos Rafael e Marcelo

Empresa, mas se mantinha atuante no Setor
Elétrico Brasileiro como presidente do Comitê, que ajudou a criar. A entidade funciona,
até hoje, nas instalações de Furnas e conta
com o apoio de quadros da Empresa. Geisa
era responsável pela digitação de discursos
que Cotrim proferia em seminários no Brasil
e no exterior.
Em 1992, a secretária foi transferida para o
Gabinete da Presidência de Furnas. Sua nova
função consistia em assessorar o chefe de
gabinete, Hugo Magon, no trâmite de documentos relacionados a viagens de funcionários ao exterior. Foram 12 anos de trabalho no
setor até receber, em 2005, um convite para
retornar ao Comitê, já então presidido por
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Norberto Medeiros, ex-diretor Financeiro e
presidente Interino de Furnas.
Além de verter para o Inglês documentos e
publicações sobre o mercado brasileiro de
energia, Geisa participa da organização de
eventos no Brasil e em outros países. Em
2010, trabalhou em Montreal, Canadá, no XXI
Congresso Mundial da Energia, promovido
pela Entidade. “É extraordinário aprender sobre outras culturas, outros costumes e estreitar os laços de amizade com profissionais do
Setor Elétrico de diversos países”, diz ela.
No retorno ao Brasil, uma escala na pequena
Clayville, no estado de Nova York, serviu para
que Geisa revisse a família que a hospedou

Geisa Werneck de Morais

A secretária lembra que, à época do intercâmbio, um de seus maiores desejos era conhecer a neve. “E nevou durante nove dos
doze meses em que fiquei lá”, diz. “No primeiro dia que nevou, acho que a escola inteira
ficou atenta para ver qual seria minha reação.
Queria brincar com a neve. Parecia, para eles,
uma pessoa de outro planeta”.
Mãe dos administradores Rafael, 31 anos e
Marcelo, 24, Geisa diz que procura dar a seus

filhos uma educação à moda antiga. Geisa
ressalta a importância do apoio dado por
Furnas a suas colaboradoras. Segundo ela,
foi graças ao benefício do auxílio-creche que
pode retornar tranquila ao trabalho após suas
duas licenças maternidade.
Mesmo com a rotina de trabalho e afazeres
domésticos, a secretária não descuida da
saúde. Jogou vôlei pela equipe de Furnas,
participou de corridas de rua, pratica natação
diariamente e pedala nos fins de semana.
Orgulhosa de sua trajetória profissional, Geisa
afirma: “Se for possível, gostaria de continuar
trabalhando em Furnas por mais 35 anos, lotada
no Gabinete da Presidência e cedida ao Comitê”.

“

Se for possível,
gostaria de
continuar
trabalhando em
Furnas por mais
35 anos, lotada
no Gabinete da
Presidência e
cedida ao Comitê
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“

e as amigas que fez no período em que morou nos Estados Unidos e cursou a Sauquoit
Valley Central High School, uma típica escola
norte-americana. “Foi emocionante”, afirma
ela sobre o reencontro após 35 anos.
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Um eterno
aprendiz
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Geraldo Luiz Priori

Geraldo Luiz Priori fazia o curso de eletrotécnica em Mococa (SP), quando recebeu de um
dos coordenadores da escola, o engenheiro e
então empregado de Furnas Wildmer Pereira de Andrade, o convite para fazer um teste
para trabalhar na Usina de Furnas (MG). “Naquela época, eu estagiava como professor
de eletrotécnica e máquinas elétricas e não
sabia o que era Furnas. Fui até a usina e conheci o gerente do Centro de Treinamento de
Furnas (CTFU), que depois se tornou superintendente de Recursos Humanos, Geraldo
Andrade Filho. Ele me explicou sobre a criação do quadro permanente de instrutor. Fiz a

prova, passei e ingressei na Empresa em 18 de
dezembro de 1978”, conta Geraldo.
Nesse período, a Empresa estava a todo vapor com a construção de usinas e, por esta razão, recebia empregados de todas as regiões
do Brasil. Muitas vezes, estes novos colaboradores não tinham o conhecimento técnico
necessário para o trabalho. Mas, com vontade de aprender, passavam por um período de
treinamento para exercer suas funções.
Segundo Geraldo, o então diretor de operação de Furnas, Luiz Carlos Barreto de Car-

Geraldo e sua família
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valho, visitava rotineiramente todos os laboratórios do Centro. “Ao todo, éramos mais
de 30 instrutores. Os diretores gostavam de
acompanhar e dar sugestões de melhorias
nos cursos”, afirma.
Como instrutor, Geraldo lembra que teve que
estudar e se aprimorar nas áreas de proteção,
controle, sistemas de potência e máquinas
elétricas para ministrar cursos para os novos
empregados. Após dois anos na área, começou a lecionar em cursos de reciclagem.
“Costumo dizer que transmiti conhecimento,

“

“

Furnas oferece
condições
para que todos
tenham um bom
desenvolvimento
profissional

mas também aprendi muito com as turmas
que passaram por mim”, diz o empregado,
que se formou em Engenharia pela Faculdade de Passos (MG).
Geraldo casou-se em 1984 com Arlete Fávero
Priori e teve quatro filhos: Gabriela, formada
em Administração de Empresas; Laura, que
cursa Letras; Lucas que é estudante de Propaganda e Publicidade; e Marcelo, aluno do
Ensino Médio.
Entre 1989 a 1992, Geraldo deixou a vida pacata e bem estruturada que tinha em Minas
Gerais, para trabalhar em Angola, num pe74
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ríodo em que o país africano vivia o ápice
da guerra civil. Em parceria com o Grupo de
Aproveitamento do Médio Kwanza (Gamek),
Furnas enviou um grupo de instrutores a Angola com a missão de montar um minicentro
de treinamento para operadores e técnicos
em manutenção do complexo hidrelétrico de
Capanda. “Tive que deixar a esposa e duas
filhas para trabalhar num ambiente onde
não havia nem mesmo uma barbearia para
cortar o cabelo”. Morou na Vila Residencial
do Gamek e trabalhou na área operacional,
ambos na capital Luanda. “Enfrentamos momentos de perigo, como a explosão de um
paiol de munições do exército do governo,
numa ação dos rebeldes, que atingiu uma
casa vazia bem próxima à área onde estavam os funcionários de Furnas. Para sair do
país só de avião ou navio. Eu andava sempre
com um aparelho de rádio para ouvir o programa A voz do galo, que informava sobre
a movimentação das tropas e a situação da
região”, explica.
Em 1999, trocou o CTFU pelo Centro de Operação Regional Minas. No novo setor, tornouse gerente-substituto. Ele considera sua equipe um grupo coeso e bem entrosado.
Durante 35 anos de trabalho em Furnas, Geraldo colecionou amizades e se considera
realizado em sua profissão. Para os novos
empregados aconselha: “Se você acredita
no seu trabalho e quer ter sucesso profissional, vista a camisa da Empresa porque será
reconhecido. Furnas oferece condições para
que todos tenham um bom desenvolvimento
profissional. Seja feliz”.
Geraldo é fascinado por culinária e por aviação. “Gosto de cozinhar. É uma terapia. O
meu prato preferido é feijoada de frutos do
mar, com feijão branco. Também adoro ver os
aviões e de estar no ambiente de aeroportos.
Quero aproveitar mais esses hobbies quando
estiver fora da Empresa”, diz.

Geraldo Luiz Priori

Geraldo e família

Visita do então Presidente Camilo Pena ao CTFU

Ministrando curso em Angola

Aulas no CTFU
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Gilberto de Paula e Silva

Carioca, nasceu no bairro do Jacaré em 7 de
fevereiro de 1952. Morou em uma das milhares
de vilas típicas da cidade do Rio de Janeiro.
“Tinha muita criança. Jogávamos bola, rodávamos pião. Não fui criado no carpete, soltava pipa na rua mesmo”. Seus pais migraram
do Espírito Santo muito jovens. O pai, Adir de
Paula e Silva é original de Conceição de Castelo e Dona Leonídia Vieira da Silva, sua mãe,
de Muqui. Eles se conheceram no Rio de Janeiro e além de Gilberto, o casamento rendeu
uma filha, Shirley de Paula e Silva. Seu pai era
atacadista e vendia cereais em sacas e sua
mãe vendia roupas femininas. “Lembro quando chegava da faculdade e ajudava minha
mãe a dobrar aquela montanha de roupas”.
Católico, se orgulha da formação fundamental
que recebeu no Colégio Salesiano. Passou no
vestibular para Engenharia Mecânica em 1976,

“

da Universidade Gama Filho, que concluiu em
1980. Nessa época já trabalhava como programador de computador concursado na Companhia Estadual de Gás (CEG). Trabalhou lá
por pouco mais de um ano, quando um amigo, Moacir Mata Higino, o convidou para prestar concurso para Furnas. Gilberto se recorda
que compareceu ao concurso apenas para fazer companhia. “Eram três vagas para muitas
pessoas inscritas. Nós trabalhávamos na CEG
lado a lado e ambos recebíamos telegramas
convocando-nos para as próximas provas. No
final do concurso só ficaram quatro pessoas,
duas meninas, Célia e Zelinda, que garantiram
suas vagas e a última foi disputada por mim e
pelo Moacir. Nós dois fomos sabatinados por
uma equipe de Furnas. No final, só eu recebi
o telegrama de convocação”. Hoje ele presta
serviço para Furnas como contratado.
Gilberto não conhecia Furnas. Ele apenas
acompanhou o amigo e não tinha a menor
ideia que trabalharia na Empresa por tantos
anos. Foi programador e Analista de Sistemas
em todos os níveis, de 1978 até 1992. Nesse
período, ajudou a desenvolver sistemas que
permitiam o acompanhamento das usinas e
subestações da Empresa. O trabalho que mais
teve prazer em atuar nessa época foi uma espécie de treinamento, que realizava com estagiários. Um deles foi José Dias Lins, atualmente, fotógrafo da Gerência de Comunicação
Social de Furnas. “Ele dizia que eu rabiscava
todo o trabalho dele em vermelho. O engraçado é que chegou uma hora em que não conse-

Nasci para ser feliz e ninguém vai me impedir
de sê-lo. Isso só depende de mim
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Gilberto de Paula e Silva ingressou em Furnas
em 9 de novembro de 1978. Completando 35
anos de carreira, é o substituto da Superintendência de Desenvolvimento de Novos Negócios.
Ele considera seu momento profissional fantástico e ressalta que está no auge da sua carreira.
Novos negócios relacionados à geração e transmissão tradicionais, bem como energia renovável, Pequenas Centrais Hidrelétricas, Térmicas a
lixo e Energia eólica e solar são iniciados em Furnas por sua superintendência. “Estou feliz e meu
trabalho é gratificante. Mas, estou saindo agora
em dezembro em função do Plano de Readequação do Quadro de Pessoal (Preq).”

2013

77

Gilberto de Paula e Silva

guíamos identificar se o sistema tinha sido feito por ele ou por mim, tamanha a semelhança
na forma de trabalhar, na organização”.
Ao final da carreira de informática, em 1992,
a área de Engenharia convidou Gilberto para
trabalhar na implantação de um projeto que
teria como meta tirar o engenheiro da prancheta e modernizar todo o arquivo técnico de
Furnas. “Mudou a minha carreira de patamar.
Eu entrei nesse projeto como analista de sistemas e sai como gerente. Previa digitalizar
as plantas de engenharia”. Ele lembra que antes do projeto ser implementado, as plantas
seguiam em papel em voos particulares de
Furnas sujeitos aos horários disponíveis. Dessa forma, poderia atrasar, inclusive, a construção dos empreendimentos.
Com a implantação do Sistema de Gerência
de Documentação Técnica, liderado por Gilberto no Arquivo Técnico, o documento era
digitalizado e enviado em formato digital. “Importamos o processo inteiro, com softwares
específicos. Eram Workstations com enormes
monitores e manutenção cara. Nós desenvolvemos novos softwares e transferimos o
processamento para PC’s, com custo muito
menor para a Empresa. Montamos um site
em cada empreendimento, transmitíamos a
informação e lá os técnicos plotavam o documento”. As primeiras obras que contaram
com essa tecnologia foram as usinas de Corumbá (GO) e Serra da Mesa (GO), em meados da década de 90.
Em seguida, Gilberto foi convidado para ser
substituto da gerência da antiga Assessoria de
Administração de Contratos, Normatização e
Arquivo Técnico. Ele recorda que o superintendente confiava muito na sua equipe. “O pessoal
até brincava: quando o superintendente tinha
um problema de difícil solução, deixava com a
Assessoria que a gente dava conta”. Assim que
o superintendente Mário Márcio Rogar passou
a diretor, a equipe da Assessoria foi convidada.
78
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“Eu sai de assistente da Assessoria para assistente do Superintendente de Engenharia e registro aqui minha gratidão”. Nessa época, foi
ele o responsável técnico de Furnas como Engenheiro de Segurança do Trabalho e fez suas
primeiras pesquisas na área renovável, iniciando
na Empresa os estudos para utilização do lixo na
geração de energia. “Trouxe para a Casa a ideia
da existência dessa nova forma de geração”.
O interesse pela inovação o levou, em 2012,
para a nova diretoria de Furnas, a Diretoria de
Gestão de Novos Negócios e Participações,
que trata, também, de novas tecnologias. Hoje,
a geração de energia utilizando o lixo está se
tornando uma realidade. Diversos empreendimentos com geração eólica são desenvolvidos
e a energia solar está no caminho da redução
de custo em relação à produção. “Furnas já
tem um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em andamento para transformar o
lixo de uma localidade onde atua em energia.
Estamos acompanhando o desenvolvimento
de tecnologias, conversando com os fabricantes para quando se tornarem economicamente viáveis nós podermos utilizá-las”.
Paralelo a Furnas, Gilberto se destacou nos
anos de 2004 a 2009 como diretor de Tecnologia da Informação do Clube de Regatas do Flamengo. Ele foi convidado por um
amigo de Furnas, Paulo Gomes, que estava
sem tempo para trabalhar para o Flamengo.
“Quando cheguei, o clube estava arrasado,
não tinha nem talão de cheques. Saí com as
contas equacionadas graças à administração
Márcio Braga, fomos tricampeões estaduais e
hexacampeões brasileiros. Peguei a parte de
informática arrasada e deixei cinco servidores de última geração, que consegui fazendo
trocas de imagem do fornecedor por equipamentos. Usei muito a criatividade. Sou rubronegro desde criança. Desde que meu avô paterno me levou para assistir ao primeiro FLA
x FLU. Sou a ovelha negra de uma família botafoguense”, brinca.

Gilberto de Paula e Silva

Prêmio Pró Equidade de Gênero, presente o
vice-presidente José de Alencar

Gilberto em reunião com representantes da
empresa chinesa State Grid

Multifacetado, Gilberto foi diretor Técnico da
Sociedade de Propósito Específico Serra do
Facão Participações e, o primeiro representante masculino no Grupo Pró-Equidade de
Gênero. Além disso, em 2008 e 2009, encontrou tempo para ser diretor do Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de
Mangueira. “Sou um cara que gosta de coisas
diferentes. Estou parando, mas há uns 12 anos
sou o engenheiro responsável pela estrutura
dos carros alegóricos de diversas escolas de
samba. O maior incentivo em trabalhar com
isso foi resolver problemas técnicos de formas simples”. Para manter a forma física, jogou durante muitos anos futebol de salão e
praticou judô e karatê. Hoje, optou pela corrida de rua para manter a saúde e arrisca alguns passos na dança de salão e no forró. Seu
cantor predileto é o Djavan, mas possui um
gosto eclético em relação à música. “Gosto
de rock, dos Beatles, MPB e até de funk.”

Com orgulho, lembra do sonho que realizou
para a sua mãe, que recebeu um terreno improdutivo do tamanho de cerca de 70 campos de futebol como herança e que, com o
seu apoio, transformou em uma plantação
de café. “Minha mãe gerenciou todo o projeto com 78 anos de idade. Ela tomou conta
de 12 homens por dois anos. As terras foram
limpas, irrigadas e corrigidas com adubação,
gerando cerca de 15 mil pés e produzindo
um café de alta qualidade. Isso é dar vida à
terra. Eu não vejo isso como uma plantação
de café, eu vejo como um meio de vida para
mais de 20 pessoas da região”.

Gilberto destaca que tudo que construiu na
sua vida foi devido ao trabalho que desenvolveu na Empresa. Se casou no mesmo ano
em que ingressou em Furnas e teve dois filhos, Thiago, que trabalha com informática
com 34 anos, e Diogo, advogado, com 31.
“Constituí minha família aqui. Furnas me deu
casa própria, carro zero. Mudei de vida ao
longo dos anos trabalhando nesta Empresa”.

Para Gilberto, quanto mais o tempo passa,
mais a sua carreira e os assuntos ligados ao
seu negócio ficam interessantes. Ele afirma
que o grande incentivo profissional que possui são as novidades tecnológicas. “Na vida
você tem que ir carimbando onde você passa. Eu coloquei alguns carimbos em áreas
diversas. Nasci para ser feliz e ninguém vai
me impedir de sê-lo. Isso só depende de mim.
Minha meta é sair de Furnas após a implantação de um sistema de geração de energia
a partir do lixo. Quero deixar uma forma de
mudar o pensamento das pessoas em relação à destinação do lixo. Quero sumir com o
lixo, transformar água em vinho, fazer desse
um negócio lucrativo para a Empresa”.
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Furnas

Heloísa de Andrade

Em tempos de reestruturação, quando setores
são extintos e outros criados levando ao surgimento de novas siglas, Heloísa de Andrade se
orgulha de estar há 35 anos no Departamento
de Equipamentos e Linhas de Transmissão de
Alta Tensão. Ao ingressar na Empresa como
datilógrafa pelas mãos de uma prima já aposentada, Heloísa não imaginou que iria trabalhar a maior parte da sua vida em um ambiente
onde os homens imperam e a força da amizade é tão grande que, para ela, não justifica
pensar no Plano de Readequação do Quadro
de Pessoal (Preq). “Eu trabalho feliz em um lo-

cal onde todos se ajudam e ninguém pensa
em se dar bem. É uma equipe unida que visa o
tempo todo, o sucesso da Empresa. Aposentar pra quê?”, reconhece.
Ela não poupa elogios aos colegas, ao trabalho e chega a pensar que as pessoas com as
quais convive, foram colocadas num mesmo
local com uma única missão: elevar o nome
da Empresa. “Parece que Deus escolheu as
pessoas certas para este lugar. Todos aqui se
sentem bem, até os mais novos que são muito
bem acolhidos e que chegam para ficar”, rela-

Heloísa com a filha
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A ex-datilógrafa conta que se formou em Educação Física pela Faculdade Castelo Branco,
pois sempre gostou de esportes. “Queria saber quais as práticas que podiam contribuir
para melhorar o meu físico e mente”. Ela fala
que jogou vôlei e correu pela Empresa, mas
confessa que as atividades coletivas nunca foram o seu forte: “Eu era muito ruim, não era a
‘minha praia’ ”. Toda essa disposição não ficou
esquecida no passado. Heloisa ressalta que
nunca abriu mão dos exercícios e que os pratica até hoje. “Vou à academia todos os dias
para fazer spinning, musculação, ginástica etc.

Acho que já nasci com a tendência de ser uma
desportista. Esse é o meu hobby”.
Ao relembrar sua trajetória profissional e compará-la com os tempos atuais, ela não economiza palavras ao se referir ao comprometimento que havia naquela época. “Não posso
generalizar, mas esse sentimento de ‘vestir a
camisa’, de gratidão, era vivenciado com muito mais intensidade”. Heloisa se emociona ao
mencionar uma frase que escutara e que norteou a sua conduta pessoal e profissional: “A
gente nunca deve se ater àquilo que tem que
ser feito e, sim, o se pode vir a fazer”. Para ela,
Furnas faz parte de um universo que contempla todos os seus empregados. Para os insatisfeitos, Heloisa dá um conselho: “Não adianta
ficar aqui reclamando, triste e até adoecendo.
Procure outra opção e deixe Furnas com quem
realmente a ama”.

“
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Eu trabalho feliz
em um local onde
todos se ajudam
e ninguém pensa
em se dar bem. É
uma equipe unida
que visa, o tempo
todo, o sucesso
da Empresa

“

ta ao citar o exemplo de um ex-estagiário que
fez concurso e foi absorvido pela área. “Uma
decisão que somou e agradou as duas partes.
O meu gerente, Antonio Costa, diz que o quadro de colaborares do departamento é o que
mais o motiva a gerenciá-lo”.

Heloísa de Andrade

Degustando um bom fondue

Heloísa em vários
momentos com a filha
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Empresa

Ivan Nunes da Silva

O motorista Ivan Nunes da Silva lembra
com orgulho dos anos em Furnas. Nascido na cidade de Frutal (MG), mudou com
cinco anos para a vizinha Fronteira, onde
começou bem cedo a trabalhar em lavouras
de algodão e cana-de-açúcar. Em seguida,
atuou na extração de areia para a construção da Usina de Marimbondo (MG/SP).

Em 1975, teve a oportunidade de prestar serviço na área de manutenção da hidrelétrica
por meio de empreiteiras como a AR Nascimento. “Nessa época, a primeira unidade
geradora da usina já estava pronta para entrar em operação comercial”. Após um ano
e seis meses, recebeu um convite do então
gerente da subestação da hidrelétrica, Louri-

Com a família
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Ivan Nunes da Silva

Na Usina de Marimbondo

val Bárbara, para trabalhar como zelador da
unidade. “Lourival era como um pai para mim
em Furnas. Ele tinha total confiança no meu
trabalho e dizia que eu estava apto a cumprir
qualquer atividade que me fosse dada”.
Ivan foi incentivado a concluir o primário e
garantir o diploma para novas propostas de
emprego. “Lembro-me até hoje quando tive
que ir à escola para conversar com a diretora, dona Julia, para emitir o meu certificado
do curso de primário. Ela me ajudou muito”,
conta Ivan.
Em 1º de agosto de 1978, ele foi efetivado
como empregado de Furnas e transferido
para a estação de tratamento de água, próxima à casa de visitas da usina. “No início, ficava
sempre atento às atividades do operador do
turno da manhã para aprender a sua rotina de
trabalho. Por lá, fiquei 25 anos”.
O empregado lembra que integrou também,
pelo período de um ano, a equipe de ma-
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nutenção de Marimbondo. “Em seguida, apareceu uma vaga para o almoxarifado, onde
trabalhei por mais um ano e meio. E, por fim,
ingressei na área de transporte, como profissional de nível fundamental, na função de
motorista, onde atuo até hoje”, explica Ivan.
Por cinco vezes, foi membro da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa)
da Usina de Marimbondo, onde teve a oportunidade de atuar na prevenção de acidentes e na melhoria das condições de trabalho
tanto dos empregados efetivos quanto dos
contratados.
Ivan é casado com Silmara Ludete de Brito,
com quem tem uma filha: Ana Patrícia, de 10
anos. De seu primeiro casamento, o motorista é pai de Alessandro, de 31 anos, e Aline,
de 28 anos.
Ele revela que conquistou vários amigos em
Furnas e que se reúne com eles em churrascos em sua casa. Nas horas de folga, Ivan, que

Ivan Nunes da Silva

cria cinco cachorros, gosta de curtir a natureza. “Visito frequentemente minha chácara,
em Fronteira, onde mora minha mãe, Edith
Nunes da Silva”, diz.
Ivan já definiu muito bem seus passos futuros:
“Quero ter outra chácara e uma casa boa pra
morar. Antes, meu maior medo era não ter
onde morar. Estou pensando em comprar um
apartamento no litoral, na cidade de Ubatuba (SP), para alugar na alta temporada”.
Quanto aos novos empregados, Ivan espera
que todos se realizem profissionalmente e
preservem o que os mais velhos ajudaram
a construir. “Furnas é a melhor Empresa do
mundo para se trabalhar”, declara.
Ivan e Silmara

“

Furnas é a melhor
Empresa do mundo
para se trabalhar

“

O uro

da Casa

2013

87

Uma oportunidade
que mudou a vida
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Jacob Pinto Araújo

O inicio da trajetória de Jacob Pinto Araújo,
de 61 anos, em Furnas começou por intermédio e ajuda de um amigo. Até então sem conhecer a Empresa e o que ela produzia, Padão como é conhecido, foi avisado, por esse
amigo, que uma Empresa do Setor Elétrico
estava anunciando vagas de emprego na
rádio local de Campo Grande, Mato Grosso
do Sul. No início, Padão não deu importância, mas passados 15 dias, Furnas fez novo
anúncio na rádio e como estava precisando
trabalhar decidiu participar do processo seletivo para vaga de operador. “Quando resolvi
ir tinha muita gente se candidatando para as
vagas oferecidas. Na época estava meio desestruturado, há muito tempo sem trabalhar.
Fiz a prova e vi que meu nome estava na lista
de aprovados, fiquei muito feliz”.
Ao fazer, em 27 de fevereiro de 1978, o Curso de Treinamento Básico (CTB), na Usina de
Furnas (MG), Padão começou a ter noção do
que era Furnas. Mas, quando estava prestes a

começar na subestação em Campo Grande, o
Ministro de Minas e Energia da época, Cesar
Cals, passou seu comando para a Eletrosul,
que tinha seu próprio grupo de operadores.
Padão, então, foi designado para trabalhar
junto com os demais 16 operadores na Subestação de Rio Verde (Goiás). Por ser uma
subestação pequena, em 1979, Padão e mais
três operadores foram para a Subestação de
Itumbiara (MG/GO) onde ficou por um ano e
três meses. Em 1980, foi transferido junto com
o operador Cléber Barbier para a Subestação
de Itutinga (MG). Os dois começaram a ter dificuldades com o adjunto da subestação e, na
mesma época, Furnas abriu para os empregados fazerem visitas técnicas entre as áreas da
Empresa. E foi numa dessas visitas, que um
colega, ao voltar da Subestação de Poços de
Caldas (MG), o alertou que tinha duas vagas
para operador na subestação. “Nós éramos o
próximo grupo a fazer visita técnica naquela
cidade. Quando chegamos conversamos com
o supervisor e ele falou que as vagas de ope-

Em família
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Jacob Pinto Araújo

meio de um desses, o mecânico de manutenção Odeval dos Reis Soares, que conheceu
sua esposa, Nicéias Fernandes Araújo. “Fui
visitar meus parentes no Maranhão e o Odeval me emprestou uma mala. Quando fui devolver conheci sua cunhada. Nós começamos
a conversar, num outro dia dei carona para
ela até sua casa. Em 12 de maio de 1983, começamos a namorar e dois anos depois nos
casamos”, recorda.

“

Furnas é o meu
patrimônio material
e espiritual e no
futuro ela será o de
vocês também

“

rador eram nossas”. Em primeiro de janeiro
de 1981, Padão foi trabalhar na Subestação de
Poços de Caldas onde permanece há 32 anos.

Em 2001, passou a ser encarregado de turno,
onde gerenciava uma equipe de dois empregados. Neste cargo ficou por dez anos. Em
2010, pediu para sair do trabalho em turno e
como estava tendo uma obra de modernização e ampliação na subestação, passou a ser
o responsável por essa atividade. “Não sou
técnico de segurança, mas fui treinado pelo
engenheiro de segurança Inanimar, que me
especializou nos sistemas de gestão ambiental e de gestão de qualidade. Tinha muita máquina e mais de 200 pessoas trabalhando na
obra. Minha missão era proteger os operários
e principalmente o nosso sistema”.
Todos esse anos que trabalhou em Poços
de Caldas, Padão fez muitos amigos. Foi por
90
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Dessa união de 28 anos, nasceram seus três
filhos. Frederico, de 27 anos, médico veterinário, formado pela Universidade Federal do
Paraná; Guilherme, de 26, estudante de Engenharia Mecânica na Universidade Estadual
Paulista (Unesp) – Campus de Bauru e Gustavo, de 22, formado em Engenharia de Materiais pela Universidade de São Paulo (USP)
- Campus Lorena. Padão tem orgulho de dizer que todos seus filhos se formaram em
universidades públicas. “Foi graças a Furnas
que pude dar uma boa educação para eles
terem base para estudar em universidades
gratuitas”, enfatizou.
Outro importante amigo para Jacob foi o supervisor de operação Paulo Fernando Correia, o Maguila. Muito centrado, afirma que
Maguila sempre estava disposto a ajudar. “Ele
é muito equilibrado, não gosta de ver ninguém sendo prejudicado e, assim como os
outros, é um grande amigo que tenho dentro
e fora da Empresa”.
Com o tempo mais livre, Padão se desligou
de Furnas em maio deste ano. Pretende aproveitar mais a vida e se dedicar ao seu hobby
favorito: o de cozinhar. “Primeiramente, vou
para o Maranhão visitar meus parentes, só
com a passagem de ida e sem o compromisso de retornar. Também quero levar minha
esposa para passear em Paris. Quando voltar
vou me dedicar a cozinha. Meus amigos me
cobram muito para que eu abra um restaurante. Quem sabe eu não monto um?”

Jacob Pinto Araújo

Colegas de trabalho

Em viagem com os filhos

Subestação
de Poços

A esposa Nicéias

Com a
mãe Rosalina

Bastante emocionado, Padão afirma que tudo
o que construiu foi graças ao seu trabalho e
dedicação a Furnas. “Toda minha vida devo
a Furnas. Tudo o que construí foi pelo meu
trabalho nesta Empresa. Dediquei minha vida
em tempo integral. Vesti a camisa de Furnas”.
Para os novos empregados que estão começando, ele pede que tenham amor por Furnas

e não pensem só no dinheiro. “Eu fiz a minha
parte. E vocês tem que fazer a de vocês. Tenham paciência, dedicação, responsabilidade
e honrem essa Empresa para que vocês e ela
cresçam juntos, principalmente neste período de mudança. Furnas é o meu patrimônio
material e espiritual e no futuro ela será o de
vocês também”, finaliza Jacob.
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Atlântico

João Batista Oliveira Coelho

João Batista Oliveira Coelho, 60 anos, ingressou em Furnas em 1978. Logo se especializou
em gestão de contratos com fornecedores de
equipamentos e prestadores de serviço. Somente há dois anos, quando se transferiu para
a Gerência de Engenharia Elétrica, é que o empregado se reencontrou com sua área de formação. “A experiência está sendo muito rica
em termos de conhecimento”, resume ele.
A cancha obtida na área de administração de
contratos fez com que João Batista percorresse vários órgãos de Furnas. Sua primeira
“casa” foi o antigo Departamento de Controle
Contratual, ligado à extinta Diretoria Técnica.
No início dos anos 90, com a determinação
do governo federal de descentralizar as áreas de compras das empresas estatais, João
Batista se transferiu para a Superintendência de Empreendimentos de Geração. Sua
missão foi implantar núcleos de contratação

de serviços em departamentos responsáveis
pela construção de empreendimentos como
as hidrelétricas de Serra da Mesa e Corumbá,
ambas no Centro-Oeste.
Para buscar outras experiências profissionais, o
engenheiro foi para a área de operação em 1998.
Trabalhou no Departamento de Planejamento
da Operação, que era responsável pelos contratos de compra e venda de energia da Empresa.
A larga experiência no relacionamento com
fornecedores levou o empregado ao outro
lado do Atlântico. Entre 2003 e 2005, João
Batista trabalhou em Angola, onde Furnas
fiscalizava a construção da Usina Hidrelétrica
de Capanda. Ele era o responsável pela administração da área de suprimentos. Recebia
no canteiro de obras do empreendimento, a
300 km da capital Luanda, os produtos – de
alimentos a geradores elétricos – e autorizava
o pagamento aos fornecedores.

João e a esposa Ana Lúcia
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João Batista Oliveira Coelho

vivido o dia a dia de uma obra de hidrelétrica. Mas a missão no país africano também
trouxe benefícios. Os profissionais de Furnas
deslocados a Angola recebiam um aumento
substancial de salário, sem desconto do Imposto de Renda. “Cheguei a Angola no dia 7
de setembro de 2003. Brinco que foi o dia
da minha independência financeira”, comenta
o engenheiro, fazendo piada com a Independência do Brasil.

No período em que o engenheiro viveu em
Angola, o país não estava mais em guerra
civil. No entanto, a lembrança dos conflitos
sobrevivia nas carcaças dos caminhões e máquinas de Capanda, incendiados pela guerrilha, presentes no canteiro de obras. A imensa
quantidade de minas terrestres remanescentes da guerra impedia o deslocamento seguro pelo território angolano, razão pela qual
os técnicos que participavam do empreendimento evitavam deixar seu local de trabalho.
Além dos aspectos políticos e sociais, a cultura local também causou certo estranhamento
a João Batista. “O povo angolano é extremamente alegre e festeiro. Tudo é motivo para
festa. Mas seus costumes ainda guardam traços tribais. Tanto que é comum homens com
várias esposas, o que, para nós, pode parecer
promiscuidade”, conta ele.
Trabalhar em Capanda representou um desafio para João Batista, que até então não havia
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“

Furnas para mim é
tudo. Devo todo meu
patrimônio à Empresa.
Fiz muitas amizades aqui

“

Filhas de João: Gabriela, Camila e Ana Carolina

Em compensação, João Batista contraiu malária durante sua estada em Angola. A doença, típica de países tropicais, é transmitida
pelo mosquito Anopheles e provoca febre
alta, dores pelo corpo, cansaço e falta de apetite, entre outros sintomas. O engenheiro de
Furnas foi submetido a tratamento médico
no próprio canteiro de obras. Ele conta que
a medicação “limpou” seu organismo do protozoário causador da malária, mas prejudicou
o funcionamento do fígado. Uma lembrança
amarga dos anos na África.

O pé de meia constituído por João Batista em
Capanda serviu para saldar as prestações de
sua casa, em Niterói (RJ), e também mobiliar o
imóvel. O engenheiro gozava 15 dias de férias
no Brasil a cada três meses. Com isso, conta ele,
houve mudanças no relacionamento com a esposa, Ana Lúcia, e as filhas Gabriela, de 32 anos;
Camila, 26; e Ana Carolina, 24. “Voltava ao Brasil
cheio de amor. Não tinha briga”, conta.
Outro momento da vida profissional de João
Batista intrinsecamente ligado à África ocorreu entre 2010 e 2011. O engenheiro partici-

João Batista Oliveira Coelho

pou de processo seletivo, envolvendo todas
as empresas do Sistema Eletrobras, para preenchimento dos cargos de gerente dos escritórios de representação das empresas no
Peru e Uruguai.
Cerca de 150 profissionais, de acordo com
João Batista, chegaram à fase final do processo. Mesmo não tendo sido escolhido, o engenheiro caiu nas graças do gestor da área
internacional da Eletrobras, que o convidou a
integrar sua equipe.

João Batista conta que se inscreveu na primeira etapa do Plano de Readequação do
Quadro de Pessoal (Preq), mas desistiu de se
desligar da Empresa. Pesou na decisão o fato
de contar com os benefícios de saúde e educação de Furnas para dar apoio a seu neto
Ricardo, de 7 anos, que sofre de autismo. “O
Ricardo é paparicado por todos lá em casa.
É muito amado, idolatrado”, diz o avô coruja,
acrescentando que, graças ao suporte oferecido pela Empresa, o garoto, que mora em
São Paulo, tem acesso aos melhores recursos
terapêuticos existentes no país.

O projeto de internacionalização da Eletrobras tinha como um de seus alvos a África.
A empresa planejava investir na construção
de uma linha de corrente contínua que cortaria o território de Moçambique para suprir
a África do Sul. Por isso, estava prevista a
abertura de um escritório em Maputo, capital de Moçambique, e João Batista seria o
representante no país.
Ele realizou quatro viagens a Moçambique
para estudar o projeto da linha de transmissão e preparar o terreno para a chegada da
companhia brasileira à nação. No entanto, segundo João Batista, a nova diretriz de relações exteriores do Brasil, no governo Dilma
Rousseff, e mudanças na administração da
Eletrobras fizeram com que o projeto de expansão para a África ficasse em banho-maria.
O engenheiro voltou então a dar expediente
em Furnas, passando pela antiga Gerência de
Capanda, responsável pelo contrato de Furnas com o empreendedor da usina angolana, e
pelo Departamento de Engenharia Ambiental
até chegar à Gerência de Engenharia Elétrica.
Para João Batista, é difícil falar de seus 35
anos de carreira sem revolver os laços afetivos criados com os companheiros de jornada. “Furnas para mim é tudo. Devo todo meu
patrimônio à Empresa. Fiz muitas amizades
aqui. Só que hoje as pessoas que entraram
comigo, que se tornaram minhas amigas, já
saíram ou estão saindo da Empresa”, diz.

João Batista e sua esposa Ana Lucia em viagem
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João de Alencar da Silva Veiga

Quando completou 18 anos João não teve dúvidas. Motivado, conversou com o irmão e veio
para o Rio tentar realizar seu sonho. “Meu irmão me apresentou ao gerente do então Departamento de Administração do Escritório
Central, que anotou meu nome e pediu que
eu aguardasse um comunicado. Voltei ansioso
para nosso sítio e, depois de um ano e meio,
fui chamado para ser mensageiro contratado,

“

em 1977. Depois de 90 dias tive a oportunidade de passar a auxiliar de escritório no setor
do arquivo financeiro, subordinado à Superintendência de Contabilidade”.
Assim que entrou para Furnas, João foi morar com o irmão em Realengo. Acordava de
madrugada, pegava o trem até a Central do
Brasil e, de lá, um ônibus para o Escritório
Central. Após a jornada de trabalho ia para o
colégio Celestino da Silva, que ficava na Rua
do Lavradio, perto da Praça Tiradentes. Esta
rotina durou uns dois anos. “Aquela época foi
bastante difícil, porém, tive a oportunidade
de conhecer um ser humano maravilhoso, o
então gerente do setor de arquivo financeiro, Ézio Soares. Ele era uma pessoa fora de
série, nos mostrava os caminhos do trabalho,
orientava a todos tanto na vida profissional
quanto na pessoal. Ele tinha um grande carinho com as pessoas que trabalhavam com
ele. Foi o Ézio que me indicou para ser efetivo em Furnas”.

“

De tanto escutar o irmão Luiz Sales da Veiga falar sobre a importância de Furnas e a
segurança que ela proporcionava a todos os
empregados, João de Alencar da Silva Veiga
passou a sonhar sobre o dia em que ele, também, faria parte daquela turma. “Meu irmão
mais velho era eletricista da Light e foi indicado para Furnas pelo amigo Carlos Alberto
Godoy. Em 1973, ele estava de férias em nosso sítio em Friburgo(RJ) e me chamou para
acompanhá-lo ao Rio de Janeiro, onde faria
os testes. Nesta época, eu tinha 16 anos e foi
a primeira vez que visitei a cidade”.

Quem passa pela nossa
vida nunca vai só e nunca
nos deixa só
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João de Alencar da Silva Veiga

ma fazem neste ano, 30 anos de casados.
Desta união nasceram Joana e Guilherme.
Nos finais de semana João e a família vão
para o sítio na estrada Teresópolis-Friburgo
para descansar. “Minha mãe mora no sítio até
hoje. Gosto de ir para lá. É o lugar onde nasci
e me sinto bem”.
Nesses 35 anos de Empresa João fez grandes amigos. Sempre trabalhando na área
financeira, relembra emocionado sua trajetória profissional, e deixa um recado: “Há
bastante tempo li um pensamento que achei
interessante. Talvez eu não me lembre com
exatidão, mas o que memorizei foi a men-

“
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Quando entrei em
Furnas, não tinha
nenhuma experiência
profissional. Tive as
oportunidades e as
aproveitei. De certo
modo foi uma coisa
em que acreditei e
gostei... Furnas é
uma Empresa que dá
oportunidades

“

Depois de concluir o 2º Grau, João decidiu
fazer Contabilidade. Neste tempo já estava
morando no bairro do Flamengo e começou
a namorar uma menina de Teresópolis (RJ).
O relacionamento se tornou sério e eles decidiram se casar. João foi morar na cidade serrana. “No início não era muito difícil vir para
o Escritório Central. Juntamos um grupo e
fretamos um ônibus que levava cerca de 1h
40 para fazer o percurso. Hoje, com mais de
30 anos de ida e volta já me sinto cansado.
Os congestionamentos são constantes. Saio
de Teresópolis às 5 horas, entro em Furnas
por volta das 8 horas e chego em casa às 20
horas. Estou persistindo, porque falta pouco
para me aposentar”. João e sua esposa Nor-

João de Alencar da Silva Veiga

Em família

sagem. Ela dizia mais ou menos o seguinte:
quem passa pela nossa vida nunca vai só e
nunca nos deixa só. Leva sempre um pouco
de nós e deixa sempre um pouco de si mesmo. Digo isto para as pessoas que fizeram
parte da minha vida nesta Empresa. Não sei
avaliar o que eu deixei para elas, mas sei o
quanto recebi de cada um dos amigos da
Superintendência de Contabilidade, principalmente nesses últimos tempos. Só posso
dizer muito obrigado por tudo”!
João relembra que também passou por momentos delicados. “Aquele período de tentativa de privatização foi muito difícil não só
para mim, mas para as outras pessoas também. Eu trabalhava na área financeira e queriam dividir a Empresa em três (geração 1, ge-

ração 2 e transmissão). Os boatos surgiam a
todo momento e o ambiente de trabalho era
insuportável”.
Para os que ficam em Furnas, João deixa um
ensinamento. “Primeiro temos que fazer a
nossa parte. Procurar estudar, se dedicar. Com
as oportunidades surgindo fui aproveitando
e tive a felicidade de trabalhar com pessoas
que me ensinaram muito. Quando entrei em
Furnas, não tinha nenhuma experiência profissional. Tive as oportunidades e as aproveitei.
De certo modo foi uma coisa em que acreditei e gostei. As oportunidades não vieram só
para mim, mas para todos que corriam atrás.
Da minha turma praticamente todos estão em
uma situação boa, confortável. Furnas é uma
Empresa que dá oportunidades”.
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Furnas

José Antônio Cardoso

Foi por intermédio do amigo, o técnico em eletromecânica José Barbosa, que José Antônio
Cardoso, de 57 anos, entrou para Furnas. Cardoso, como é mais conhecido tinha na época
22 anos e pediu ao amigo que o avisasse caso
surgisse uma vaga na Usina de Marimbondo
(MG/SP). A oportunidade apareceu e ele entrou em Furnas, primeiro como terceirizado e
quatro anos depois foi admitido, como servente, em 1º de novembro de 1978.
No início dos anos 80, ainda na Usina de Marimbondo, mudou de cargo e passou a trabalhar como auxiliar de manutenção eletro-

mecânica. Em 1992, buscou novos rumos em
Furnas e pediu transferência para trabalhar
na Usina de Itumbiara (MG/GO), onde permanece até hoje. “O início aqui em Itumbiara
foi difícil, pois fiquei três meses sozinho sem
conhecer ninguém e longe de toda a minha
família”. Com o tempo, mais entrosado com
seus colegas, Cardoso passou a ser querido
por todos. “Sempre tive uma boa convivência com meus colegas de trabalho e gerentes. Sou um cara muito extrovertido e sempre brinco com todo mundo. O que posso
fazer para ajudar e para melhorar no dia a
dia de trabalho de todos, eu faço”.

Cardoso e os amigos de trabalho
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José Antônio Cardoso

Foi neste período que Cardoso conheceu sua
atual esposa, Sandramar Borges. Em 1995 ela
trabalhava como terceirizada na limpeza da
Usina de Itumbiara. “Sempre fui um cara que
trazia frutas e lanches para todo mundo e foi
assim que a conheci. Começamos a namorar e
dois meses depois ela saiu de Furnas e foi ser
dona de casa.”
Cardoso é pai de três filhos e avô de oito netos. Seu filho Marcio, de 34 anos, tem cinco
filhos, Wilia de 32, tem um filho e a Lilia Cristina, de 30, tem dois filhos. Do seu casamento
com a Sandramar, Cardoso passou a ter três
enteados: Ricardo Luiz, Vilmar Henrique que
tem um filho e Tulio Jacinto que tem três filhos. “Sempre fui um pouco afastado da minha família, mas hoje como estou aposentado, tenho tempo para me aproximar e visitar
meus filhos e netos”.
Das amizades que conquistou em Furnas, Cardoso se lembra de três que sempre o apoiaram
e deram força: os auxiliares de manutenção Vicente de Paula, José Antônio da Silva conhecido por todos como Zé Pombo e o José Júlio.
“Sempre que precisei eles estiveram presentes. Todos frequentam sempre a minha chácara. Nós temos uma amizade muito grande”.
Apelidado por seus amigos como “Lobo Guará”, Cardoso afirma que isto se deve ao fato
de gostar de ficar junto à natureza. “Sempre
que tenho tempo vou para o meio do mato
buscar fruta, vou para horta plantar e colher
verduras e trago para todo mundo. E como o
Lobo Guará fica entranhado na natureza eles
me deram esse apelido”.
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Flamenguista e cantor nas horas vagas, Cardoso tem o futebol e a música como seus
maiores hobbies. “Já joguei muito futebol
quando era mais novo, mas hoje só assisto
e acompanho o Flamengo”. Amante do sertanejo, além de cantar, toca violão e teclado.
“O que eu mais amo fazer é cantar sertanejo.
Participo de todas as confraternizações de
final de ano. Já fica até na programação oficial da festa. Se eu falo que não vou cantar as
pessoas ficam me cobrando”.
No inicio deste ano, Cardoso se aposentou pelo Plano de Readequação do Quadro
de Pessoal (Preq). Agora com mais tempo,
além de poder visitar os filhos e netos cuida
da chácara onde mora com sua esposa. “La
tem a horta, os animais e os poços com peixes que a minha esposa adora pescar”. Aliás
é a pescaria o que o casal mais gosta de fazer junto. “Saímos de manhã cedo e ficamos
até o finalzinho do dia. Ela fica pescando e eu
descansando e admirando a natureza”.
Mesmo aposentado e há alguns meses longe da Empresa, sente tanta falta que sempre
que pode visita seus colegas. “Furnas para
mim sempre foi minha segunda casa e uma
mãe. Dediquei-me à Empresa e vesti a camisa
de Furnas com muito orgulho. Sei que cumpri
meu objetivo”.
Para os novos empregados, Cardoso deixa a
seguinte orientação: “Trabalhem bem, se dediquem a Furnas, se preocupem com a sua
segurança, principalmente para quem trabalha em usina, e não tenham pressa que Furnas dá o retorno que todos esperam”, finaliza.

José Antônio Cardoso
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Dediquei-me à Empresa e vesti a
camisa de Furnas com muito orgulho.
Sei que cumpri meu objetivo
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José de Melo Mota

“Viajei para fazer a prova e a entrevista. Éramos sete candidatos e a vaga foi preenchida
por um que estava desempregado. Após o
resultado, o gerente do setor de pessoal, Sr.
Antonio Araújo, comentou sobre o meu bom
desempenho e disse que me contataria para
uma próxima oportunidade. Voltei para São
Paulo”, lembra Mota.
Em setembro de 1977, foi convidado para
ocupar uma vaga de auxiliar de escritório no
setor de transportes da Usina de Furnas. “Sr.
Altino disse: Você pode começar amanhã?

“

Fiquei assustado, sem acreditar no que tinha
ouvido. Expliquei que, como trabalhava em
São Paulo, precisaria de pelo menos uma semana para pedir demissão e dar baixa na carteira profissional. Ele concordou”, conta.
Mota começou a trabalhar em Furnas, como
contratado. Passou para o quadro efetivo em
agosto do ano seguinte. “Tinha tanto orgulho
de trabalhar em Furnas que colocava sempre
um envelope com a logomarca da Empresa
debaixo do braço para mostrar que era empregado da Empresa”, diz.
Em sua trajetória profissional, atuou por
nove anos no setor de transporte da hidrelétrica, onde dava apoio a 40 motoristas e a uma frota de aproximadamente 90
carros e máquinas. Trabalhou também no
setor de Almoxarifado, fazendo o controle patrimonial dos bens da Empresa. Em
seguida, trabalhou por três anos no setor
de Pessoal, acumulando a função de agen-

Agradeço por Furnas ter acontecido em minha
vida. Deus me proporcionou muito mais do
que eu precisava para viver. Sou uma pessoa
plenamente realizada
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O técnico em contabilidade José de Melo
Mota se considera um homem plenamente
realizado ao completar 35 anos de Furnas.
Nascido em Passos, no sul de Minas Gerais,
morava e trabalhava em São Paulo quando
soube, em 1977, por meio do Sr. Altino Catanha, que haveria uma seleção para a Usina de
Furnas, em São José da Barra (MG), próximo
à sua cidade natal.
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José de Melo Mota

Um dos momentos marcantes que viveu em
Furnas, foi quando passou para o quadro efetivo da Empresa e esteve pela primeira vez
no Escritório Central, no Rio de Janeiro, em
1992. “Participei de um curso de informática
na sede da Empresa durante uma semana.
Foi maravilhoso! Pouco depois, voltei ao Rio
para mais um treinamento de duas semanas,
e levei minha família”, diz.
Casado com Cleuza Rosa de Melo Mota, ele é
pai de Luciana, 29, e de Carlos Eduardo, 26,
ambos formados em Publicidade. Tem também dois netos: João Gabriel, três, e Miguel
de dois anos.
Ele conta que a Empresa superou as expectativas que tinha quando começou: “Agradeço por Furnas ter acontecido em minha vida.
Deus me proporcionou muito mais do que eu
precisava para viver. Sou uma pessoa plenamente realizada”.
De uma coisa Mota tem certeza quando se
aposentar: além do trabalho, sentirá falta das
pessoas. “É um prazer estar com elas. Somos
uma verdadeira família.” Para quem começa sua carreira em Furnas, dá um conselho:
“Trabalhe com honestidade, porque vale a
pena ser um funcionário dessa grande Empresa. Temos benefícios, como por exemplo,
o plano de saúde. E se você fizer a sua parte,
Furnas fará a dela”.
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É um prazer
estar com elas.
Somos uma
verdadeira
família. Para
quem começa
sua carreira
em Furnas, dá
um conselho:
Trabalhe com
honestidade,
porque vale a
pena ser um
funcionário
dessa grande
Empresa. Temos
benefícios, como
por exemplo, o
plano de saúde.
E se você fizer a
sua parte, Furnas
fará a dela

“

te da Fundação Real Grandeza. Em maio
de 2003, foi transferido como supervisor
da Contabilidade, permanecendo lá até a
data desta entrevista.

José de Melo Mota
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José Marcio Fernandes

Foi na escola que José Márcio se deparou com
um anúncio informando que, no início de dezembro de 1977, haveria a visita de um representante de Furnas à instituição para aplicar
testes e realizar entrevistas com alunos interessados em estagiar na hidrelétrica. “Eu não sabia o que era Furnas, nem o que era a Usina de
Marimbondo. Fiz a prova e aguardei o contato.
Mas demoraram a me chamar e passei a procurar emprego, cheguei a ir até a Brasília”, lembra.
Em maio de 1978, foi contatado para realizar
os exames médicos admissionais. Ele viajou até
São José do Rio Preto (SP) para se submeter
aos exames e, em seguida, foi à Usina de Marimbondo para entregar os resultados e docu-

“

mentos. Após 15 dias, ligaram para a casa da
vizinha de sua tia Maria José, conhecida como
Neném, convocando-o para iniciar o estágio.
“Considero a tia Neném como uma segunda
mãe. Não só pelo empenho em me ajudar a arrumar um emprego, como pelo carinho e atenção que temos um pelo outro até hoje”.
Ele afirma que a busca de uma colocação
profissional foi um momento de grande ansiedade em sua vida. Antes de ingressar em
Furnas, participou de seleções na Cemig e
Telemig. “Optei pelo estágio em Furnas, pois
a admissão seria imediata. O contrato era de
oito meses”, explica.
Com 19 anos de idade, José Marcio passou a
morar no Hotel II da Vila de Furnas, em Fronteira (MG). Visitava a família nos dias de folga.
“Costumo dizer que foi aqui que amadureci
pessoal e profissionalmente. Percebo que os
jovens de hoje são mais preparados que os
da minha época”, afirma. “Conquistei meu espaço em Furnas com muito trabalho e a ajuda
de amigos como Dagoberto Nogueira, Godofredo José de Souza Dias, Geraldo Júlio da

Não existe ex-furneiro. Uma
vez furneiro, sempre furneiro

O uro

da Casa

“

José Marcio Fernandes entrou em Furnas
como estagiário da área de comunicações da
Usina de Marimbondo, entre as cidades de
Fronteira (MG) e Icém (SP). A oportunidade
apareceu quando tinha 19 anos e concluía o
curso de eletrônica na Escola Técnica Francisco Moreira da Costa, na cidade de Santa
Rita do Sapucaí (MG), onde residia com a
mãe e dois irmãos.
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José Marcio Fernandes

Jose Marcio em família

Silva, Luiz Humberto de Menezes, Fernando
Prado, Gilberto Flores, Lindemar Bóia, Claiton
Ferreira e muitos outros, aos quais serei eternamente grato”.
O técnico foi efetivado em 1º de novembro de
1978, na função de especialista em comunicações, nível II, na Seção Triângulo de Comunicações. “Confesso que eu nem acreditei. Vivia um
período difícil, pois era responsável pelo meu
sustento e dos meus irmãos menores. Meu salário triplicou. Foi muita alegria”, comentou.
Formado em engenharia eletrônica pela Faculdade de Engenharia de Barretos (SP), mas
trabalhando como técnico, José Márcio confessa que nunca experimentou uma rotina de
trabalho enfadonha. Como a área de atuação
do Departamento de Produção Triângulo é
extensa, são comuns as viagens a trabalho.
Ele explica que conheceu muitas áreas da
Empresa, mas seu porto seguro sempre foi a
Divisão de Manutenção Eletroeletrônica, formada em maio de 1986 com a união das seções de Comunicações, Relés e Serviços Au-
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xiliares. Em 1991, José Marcio foi promovido a
especialista em manutenção eletroeletrônica.
Outro degrau na carreira foi atingido em abril
de 2002, quando assumiu o cargo de supervisor de Produção.
Do casamento com Maria Marta Félix Fernandes, José Márcio teve três filhos: a fisioterapeuta Amanda; o engenheiro eletricista Evandro, que trabalhou na Usina Porto Colômbia
(MG/SP) e hoje atua na Usina Foz do Rio Claro, da Alupar; e o biólogo e estudante de Engenharia Ambiental Flávio.
Sua segunda família é formada pelos amigos que
fez ao longo de 35 anos em Furnas. “As pessoas aqui são muito unidas. Sempre nos reunimos
para uma fritada de peixe com cerveja”, diz ele.
Prestes a se aposentar, José Márcio faz projetos como curtir seu rancho à beira do lago de
Marimbondo, “vivendo um dia de cada vez”.
“Eu me desligo da Empresa como profissional, mas sempre estarei ligado a Furnas pela
emoção. Não existe ex-Furneiro. Uma vez
Furneiro, sempre xxxxxxxxxx
Furneiro”, diz.

José Marcio Fernandes

José Marcio com os filhos
Amanda, Evandro e Flávio

José Marcio e Maria Marta

Como mensagem para os que estão começando a vida profissional, ele os aconselha a respeitar os companheiros, gostar do que faz e dar o
melhor de si pela Empresa. Seguindo essa car-

tilha, afirma José Márcio, o sucesso será uma
consequência natural. “Sem dúvida, Furnas é
uma bela Empresa. Com meu trabalho, consegui formar uma família. Valeu a pena”.
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José Roberto Thaumaturgo Corrêa

Após o estágio, foi efetivado como engenheiro. Sua trajetória profissional foi toda escrita
na mesma área, fazendo o mesmo trabalho
- projetos elétricos de linhas e subestações.
Nessa função, acabou por conhecer praticamente todas as áreas da Empresa, tanto subestações quanto usinas. E as viagens
que fez ao longo desses anos acabaram resultando em grandes amizades. Para ele, a
vida ‘no campo’ fortalece a união e o compa-

“

nheirismo. “Tenho muitas lembranças dessas
viagens. Nosso espírito de grupo era muito
forte. Boas e firmes amizades surgiram nesse
tempo e permanecem até hoje”, frisou. No último ano na Empresa foi nomeado gestor de
projetos do Plano Geral de Empreendimentos
de Transmissão em Instalações em Operação.
José Roberto é casado há 35 anos com Juçara.
Do casamento nasceram os três filhos, Rodrigo,
Fábio e Amanda. Ele também tem uma neta,
Maria Júlia. Os filhos herdaram dele a paixão
pelo futebol. Quando não está em Furnas, gosta de assistir os jogos do Flamengo, seu time de
coração, pela TV. “Desde que me mudei para a
Barra vou pouco aos estádios, mas a casa para
em dia de jogo. E na segunda-feira o debate
com os amigos é inevitável, ficamos discutindo
os lances dos jogos do domingo, cada um defendendo seu time”, conta.
A paixão pelo futebol não é o único flerte que
José Roberto mantém com os esportes. Durante muito tempo fez parte da equipe de corrida

Tenho muitas lembranças dessas viagens.
Nosso espírito de grupo era muito forte. Boas
e firmes amizades surgiram nesse tempo e
permanecem até hoje
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A história de José Roberto Thaumaturgo Corrêa em Furnas começou ainda nos tempos da
faculdade, em 1977, quando cursava Engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Por meio de colegas ficou sabendo que a Empresa estava selecionando estudantes para
estágio. Fez a prova e foi selecionado para o
antigo Departamento de Engenharia Elétrica.
“Meu primeiro trabalho em Furnas foi na Usina de Marimbondo (MG/SP). Naquela época,
os selecionados para estágio em engenharia
ficavam 40 dias em área técnica, para conhecer a Empresa”, explicou.
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José Roberto Thaumaturgo Corrêa

114

O uro

da Casa

2013

José Roberto Thaumaturgo Corrêa
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de Furnas. “Com a aposentadoria, comecei a
correr individualmente, mas continuo ficando
na baia da Empresa antes da largada. É onde
eu conheço todo mundo e me sinto em casa”.

Foi meu único
trabalho, onde
aprendi tudo o
que sei. Minha
vida profissional
foi construída
em Furnas.
Se algum
dia eu voltar
ao mercado,
são esse
conhecimento e
essa experiência
que me guiarão

José Roberto se desligou da Empresa no primeiro semestre de 2013, ao aderir ao Plano de
Readequação do Quadro de Pessoal (Preq),
mas suas lembranças desses 35 anos ficarão para sempre guardadas. “Foi meu único
trabalho, onde aprendi tudo o que sei. Minha
vida profissional foi construída em Furnas. Se
algum dia eu voltar ao mercado, são esse conhecimento e essa experiência que me guiarão”, afirma, emocionado.
A dor no peito ao se desligar é grande, mas
ele afirma que chegou o tempo de encerrar
essa etapa e dar lugar a outros, deixar que a
nova geração continue escrevendo a história
da Empresa.
Para a nova vida, José Roberto não tem planos profissionais. Quer curtir e ter tempo
para se dedicar à família, às viagens e atividades que a vida profissional agitada o impedia.
Entre suas ambições futuras estão o estudo
de outros idiomas e aprender a tocar violão.
“Meu lema agora é a calma, viver sem data e
horário, sem compromissos marcados”.
Ele não descarta de todo novos trabalhos,
mas não é seu foco. “Até deixei meus contatos
profissionais com alguns colegas, caso apareça oportunidade. Mas estou tranquilo. Minha
história aqui se encerrou, é vida que segue e
é preciso tocar em frente, vivendo uma etapa
de cada vez”, concluiu.
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Judson Pedro Martins

Judson Pedro Martins começou a trabalhar
na Subestação de Campinas (SP) por meio
de uma empreiteira, no setor administrativo
da cantina, em 1977. Um ano depois, o local
foi fechado e ele passou para a área administrativa da subestação, onde ficou 15 anos.
“Quando a cantina encerrou suas atividades,
fui admitido em Furnas. Como tinha um bom
conhecimento no setor de administração,
me indicaram para trabalhar neste segmen-

to. Passei a empregado da Empresa e com
uma responsabilidade maior”.
Durante sua permanência no setor de administração, Judson iniciou e parou cinco
cursos superiores. “Cursei Economia, Engenharia Civil, Eletrotécnica, Mecânica, Elétrica, mas nunca terminei um curso, porque
nunca fui do ramo, eu acho”. Após tudo isso,
resolveu atuar na operação. “Naquela época

Judson e Lígia
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Judson Pedro Martins

pensei que eu precisava fazer algo diferente,
que me permitisse crescer na Empresa. Escolhi a área técnica onde eu achava que me
sentiria bem. Gostei e estou nela até hoje
como técnico de subestação”.
Cabe ao profissional da operação inspecionar
os diversos equipamentos existentes na subestação durante seu turno, de forma tal que
a unidade mantenha sem interrupções o fornecimento de energia para o Sistema Elétrico
Brasileiro. Não é uma tarefa das mais tranquilas, pois o operador tem que ter um conjunto
de conhecimentos e habilidades que lhe permitam acompanhar o desempenho de aparelhos como: disjuntores, transformadores,
banco de capacitores, reatores de linha, de
barra e de aterramento, compensadores estáticos e síncronos etc.
Além dessas tarefas, também é responsável
por elaborar instruções técnico-operacionais,
utilizando os manuais de instrução e operação, executar manobras nos equipamentos
visando a continuidade do fornecimento de
energia, realizar e registrar leituras dos parâmetros (ou grandezas) supervisionados do
sistema: leitura de tensão, corrente, potência
ativa e reativa, número de operações e temperatura dos equipamentos.
Nestes 20 anos de atuação na sala de controle da Subestação de Campinas, Judson
vivenciou diversas situações e, em algumas,
teve que usar todo seu conhecimento sobre
os procedimentos em situações de emergência. “Nestes momentos precisamos ter uma
atenção elevadíssima. Vamos dizer assim: durante o turno normal, não requer muito. Mas
no momento em que temos que agir, nossa
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adrenalina vai lá pra cima. É inacreditável, só
quem está lá sabe como é”.
Na definição de Judson, o operador é uma
pessoa que aparentemente parece que não
trabalha, mas está sempre antenado. “Como
falavam alguns amigos, enquanto a gente
está tranquilo no turno, a Empresa ganha dinheiro. Porém, quando temos que atuar, ela
perde. Nós temos que ficar ligados nos detalhes que podem advir de coisas externas. Isso
é muito importante para a operação”.
Judson é casado com Ligia Aparecida Wallini
Vaz Martins e tiveram três filhos, todos já formados. Um filho é geólogo formado na Universidade de São Paulo (USP), o outro fez Educação Física na Universidade Estadual Paulista
Julio de Mesquita Filho (UNESP) e a filha, Direito pela UNESP de Franca (SP). Prestes a sair
de Furnas, Judson recorda quando passou para
a Operação. “Foi um momento crucial quando
optei por largar o setor administrativo e ir para
a Operação. Fiz isto para poder ter mais tempo para minha família. Trabalhei 15 anos no comercial e não trocaria um minuto do tempo de
turno. Minha qualidade de vida mudou muito”.
Para ele, trabalhar em Furnas não tem preço. “A
Empresa é ótima. Na Subestação de Campinas
atuamos como uma grande família. Um passando a informação para o outro. Eu acho isso imprescindível para a vida da Empresa. O grupo de
trabalhadores recebe a todos os que chegam e
passa os conhecimentos. Isto está incrustado na
cultura deles”. Ao falar do tempo que passou na
Empresa, Judson diz que vai deixar muitos amigos. “Aqui criei uma forte relação de amizade.
Tenho plena certeza que eles sabem que quem
está saindo é um amigo deles”.

Judson Pedro Martins

Em família

O uro

da Casa

“

“

Foi um momento crucial quando optei por largar o
setor administrativo e fui para a Operação. Fiz isto
para poder ter mais tempo para minha família
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Lidson Bastos Ligiero

O engenheiro eletricista Lidson Bastos Ligiero só estagiou e trabalhou em um único lugar
durante 35 anos: Furnas. E tem muito orgulho
da carreira. “Sou um dos privilegiados desta
Empresa”, conclui.
Lidson nasceu na cidade fluminense de Itaperuna e, com 14 anos, foi morar em Niterói para
cursar o científico no Centro Educacional de
Niterói (CEN), cumprindo o movimento migratório natural de quem passou a infância e

início da adolescência no interior do estado
do Rio de Janeiro. Fez o vestibular e passou
para a concorrida Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), se especializando em
proteção de sistemas elétricos. Participou da
seleção para estagiários em Furnas e conseguiu a vaga em 1977. De janeiro a abril do
ano seguinte, trabalhou como mão de obra
contratada e, no dia 1º. de maio, era efetivado
na Divisão de Transmissão do Rio de Janeiro,
em Jacarepaguá.

Em família
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Lidson Bastos Ligiero

Para resolver o problema de logística, Niterói
(residência)-Ilha do Governador (faculdade)Jacarepaguá (Furnas), Lidson foi morar no
hotel de solteiros de Furnas em Jacarepaguá,
no local de trabalho. De lá, ganhou o mundo.
Como supervisor da Seção de Relés, participou do grupo de partida (comissionamento)
de Angra 1, trabalhou na Usina de Santa Cruz,
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Consegui, pensou Lidson ao
energizar São José, em meio a um
clima de incertezas na Empresa,
por conta do governo Collor

nas subestações de Grajaú, Jacarepaguá e Rocha Leão, até que surgiu a primeira grande
oportunidade na carreira, que foi a de trabalhar na recém-criada área da Subestação de
Adrianópolis, em Nova Iguaçu (RJ). Tempos
difíceis, segundo o engenheiro, pois na época – início da década de 80 – o empreendimento ficava em um local ermo e, por isso,

Lidson Bastos Ligiero

lugar de desova dos bandidos. “Era muito
comum encontrar de dois a três corpos na
estrada diariamente, quando ia para o trabalho à noite”, diz Lidson. Mas a dedicação
e o sacrifício no deslocamento valeram a
pena. Lidson Ligiero se tornou gerente da
Divisão de Manutenção Eletroeletrônica de
Nova Iguaçu.
E foi à frente desse setor que Lidson coordenou a energização da subestação de São
José, em Belford Roxo (RJ), inaugurada em
1991. Para ele, esse foi um dos momentos
marcantes dos 35 anos em Furnas. “O clima
na Empresa era tenso, pois estávamos em
pleno governo Collor e
isso criava um ambiente de incertezas. Paralelamente, o esforço
era grande para dar a
partida na subestação.
Quando São José foi
energizada, pensei, consegui’, explica.

“

a família morando na vila de Furnas, em Jacarepaguá. De lá, com os filhos já grandes, saiu
para morar na Freguesia, no mesmo bairro.
Letícia está terminando o curso de Engenharia Química também na UFRJ, mas já tem no
currículo um mestrado em Físico-Química na
Escola Superior de Física e Química Industrial de Paris (ESPCI ParisTech, na sigla em
francês). Para resolver a discrepância dos títulos (mestrado antes da conclusão da graduação) Letícia está com um processo junto ao Ministério de Educação e Cultura para
reconhecer o diploma francês. Conseguindo
isso, ela parte direto para o doutorado.

Sou um dos
privilegiados
desta
Empresa

Em abril de 2010 foi para o Escritório Central,
em Botafogo, como assistente da Superintendência de Produção Sudeste, cargo que
ainda ocupava quando deu esta entrevista.
Como muitos dos seus colegas, Lidson se casou e criou os dois filhos: Letícia, 26 anos e
Marcos, 24, já como empregado de Furnas.
Junto com a médica pediatra Rúbia, construiu

“

O
profissional
experimentou a mesma
emoção quando energizou a Subestação de
Viana em 2006, no Espírito Santo, já como gerente do Departamento de Produção Rio. A pressão, agora,
vinha do prazo muito curto dado pela ministra Dilma Rousseff, na época à frente do
Ministério de Minas e Energia.

Marcos, velocista paralímpico, está terminando o
segundo grau. O desenvolvimento do caçula dos
Bastos Ligiero ficou comprometido com a meningite que teve aos quatro meses de idade, limitação que
não para de superar com
a rotina de treinos e como
atleta do Comitê Paralímpico Brasileiro.

Lidson já sabe o que vai fazer no primeiro dia de aposentadoria: nada.
“Não vou sequer pegar o carro”, afirma.
Como projetos, pretende se dedicar mais ao
filho, viajar bastante e conhecer Fernando de
Noronha, um sonho antigo.
Enquanto a agenda livre não chega (ele saiu
da Empresa em julho), o engenheiro eletricista relaxa nas visitas mensais aos pais que
ainda moram em Itaperuna (RJ), onde costuma pescar e rever os amigos de infância, e
nos finais de semana no Recreio dos Bandeirantes, onde tem um apartamento e gosta de
caminhar pela praia. “Sinto como se tivesse
saído do Rio”, diz.
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Lucia Aparecida dos Santos Souza

Lucia Aparecida dos Santos Souza entrou
em Furnas com 19 anos, após participar de
processo seletivo e ser entrevistada pelo então gerente de Serviços Gerais da Usina Luiz
Carlos Barreto de Carvalho (MG/SP), Suzano
Agege. No dia 19 de janeiro de 1978, ela foi
contratada pela empreiteira Coual como telefonista. Após seis meses de trabalho, entrou
para o quadro de Furnas. “O trabalho em si
era ótimo e pagava muito bem. A única dificuldade era a troca de turno. Tive que me
adaptar aos horários”, diz ela, acrescentando
que permaneceu na função de telefonista por
mais de 20 anos.
Filha de uma família de cinco irmãos, Lucia nasceu em Fortaleza de Minas (MG). Em
meados de 1968, seu pai, Oliveira Francisco
dos Santos, foi contratado como armador na
construção da Usina Luiz Carlos Barreto de
Carvalho. Lucia passou a morar numa casa

que ficava próxima à entrada da hidrelétrica,
na Vila Primavera, e sonhava um dia também
trabalhar em Furnas. “Eu passava pela portaria
do prédio da central telefônica, onde ficava o
funcionário Vicente de Paula Dias, e dizia: um
dia ainda vou trabalhar nessa Empresa”, conta. Antes de entrar em Furnas, Lúcia trabalhou como babá na residência do empregado
de Furnas Paulo Mesquita e, como empregada
doméstica, para a família de outro funcionário, Afrânio Brasil Queirós. Ambos moravam na
vila residencial da hidrelétrica.
Em 1978, ela soube do processo seletivo para a
vaga de telefonista. “No início, fiquei com medo.
Pensei em não mexer com isso, mas por fim resolvi me candidatar”, diz. Segundo ela, havia
apenas quatro linhas telefônicas para atender
as vilas de Estreito, Barreira e Primavera e a
usina, sendo que os telefonemas da Empresa
eram prioridade. “Recebíamos e fazíamos liga-

Lucia em família
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Lucia Aparecida dos Santos Souza

“

“

Acho que quando
parei em frente à
portaria com 13
anos e disse: vou
trabalhar um dia
nessa Empresa,
os anjos
disseram amém

ções internacionais, a serviço e particular. No
fim do ano, ganhávamos presentes das pessoas. Acho que era uma forma de nos agradecer
por sermos prestativos. Procurei atender todo
mundo da mesma maneira, com muito respeito
e carinho”, afirma.

Em janeiro de 2000, Lúcia foi transferida
para a área administrativa. Trabalhou na tramitação de documentos como notas fiscais,
abertura e fechamento de malote e, por fim,
reserva de hotel.
Casada há 29 anos com Régis Antônio de
Souza, ela tem três filhas: a publicitária Josiene Aparecida, de 28 anos; a estilista e
também publicitária Aline Luzia, de 24 e a
estudante de serviço social Edione Beatriz,
de 21. Lúcia tem também um neto, Edson
Kiomitso Nakamura.
Um momento marcante em sua vida foi quando decidiu parar de beber e fumar. “Na época,
tive que mudar de atitude para acabar de vez
com o vício. Cheguei até a enviar uma carta
para o médium Chico Xavier. Logo depois tive
um sonho com um homem de barba branca e

126

O uro

da Casa

2013

olhar sereno que me dizia que, se não parasse de beber, iria desencarnar em breve. Acho
que foi a resposta transmitida pelo médium.
A partir daí, parei de vez com a bebida e, em
seguida, com o cigarro”, lembra Lúcia. “Minha
mãe, Celina Miranda dos Santos, ficou emocionada com esta minha atitude. Agradeço à
assistente social Sandra Maria da Cunha e a
Carmen Silvia Gera Gouvêa de Albuquerque
por me ajudarem muito nos momentos críticos da minha vida”.
Na Empresa, ela reconhece que atingiu todos
os seus objetivos profissionais e pessoais: “Foi
com o meu trabalho em Furnas que consegui formar as minhas filhas. Sou uma pessoa
privilegiada por Deus. Furnas foi uma grande
realização na minha vida. Acho que quando
parei em frente à portaria com 13 anos e disse: vou trabalhar um dia nessa Empresa, os
anjos disseram amém”.
Após a aposentadoria, Lúcia pretende esbanjar criatividade produzindo peças artesanais
em tricô, crochê, bordado e tear de mão. E, é
claro, se dedicar aos familiares. “Agradeço a
Deus a oportunidade de sempre estar ao lado

Lucia Aparecida dos Santos Souza

dos meus pais, irmãos, sobrinhos e de minha
família, que são as preciosidades da minha
vida”, diz ela.
Aos novos empregados, ela aconselha trabalhar honestamente e não tentar derrubar o
parceiro do lado para se promover. “Quando
trabalhamos em equipe, nos tornamos mais
felizes. Afinal de contas, só crescemos dentro
de uma Empresa se nos tornarmos unidos. E,
como sempre diz nosso presidente Flavio Decat, Viva Furnas!”
Lucia e suas filhas

Lucia
em família

Lucia e Régis
Lucia e Suza

Com a filha e o neto
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Luiz Batista Maroun

Luiz Batista Maroun entrou em Furnas em fevereiro de 1978, já formado em Ciências Contábeis, por indicação de um professor do Senac, Dulciliam Correia Pereira, ex-presidente da
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Empregados de Furnas e das demais empresas
do Sistema Eletrobras Ltda. (Cecremef).
Antes de vir para a Empresa, Maroun trabalhava na estatal Empresa de Engenharia e Construção de Obras Especiais (Ecex/DNER), que
construiu a Ponte Rio-Niterói. Ele foi parar no
Senac para fazer um curso de custos. Fez a
prova, passou e não teve dúvidas quanto a

investir no novo emprego. “Furnas representava um outro status. Eu vim ganhando o dobro”, conta. Maroun trabalha há 35 anos na
Divisão de Controle de Pagamentos e teve
como colegas contadores que também fizeram o curso de custos, como Milton Jacinto
Dias, que se desligou da Empresa em dezembro do ano passado, e Paulo Félix, o primeiro
dos três a sair de Furnas.
Maroun ingressou na Empresa noivo de Célia,
com quem teve quatro filhos: Marcio, 38 anos,
técnico em radiologia de tubulação industrial,
as gêmeas Liane e Lígia, 33, ambas fisiotera-

Maroun, com filhos, noras e genros
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Com a esposa Célia

Em família

peutas, e Rafael, 29, missionário da
igreja evangélica. O casal também
adotou Max Alex, 19 anos, estudante, filho biológico de uma empregada da família, Jaqueline, que morreu de lúpus
quando o menino tinha apenas seis meses.
“Quando Max completou seis anos, começamos a contar sua história e ressaltar que ele
é um filho privilegiado, pois foi escolhido por
nós”, diz, orgulhoso.
Carioca de Olaria, mas morador de Campo
Grande há 60 anos, Maroun divide seu tempo
entre a família, Furnas e a igreja, onde atua de
três a quatro vezes por semana, aconselhando
casais e organizando grupos de oração. Nos finais de semana, além de participar dos cultos,
gosta de caminhar e passear. Mas a vida de
Maroun nem sempre teve esse ritmo tranquilo.
“É como se a minha vida se dividisse antes e
depois da conversão para a igreja evangélica,
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em outubro de 1990”. Maroun diz que tinha um
perfil completamente diferente. Na Empresa,
inflamava os colegas e era um dos primeiros
a aderir às greves, sem ponderar ou discutir.
Na vida familiar, quando percebeu que estava prestes a perder Célia e os filhos, resolveu
mudar de atitude e contou com a ajuda de seu
amigo Milton, que o iniciou na nova religião.
A transformação do marido levou Célia a frequentar a mesma igreja seis meses depois
e, aos poucos, a vida voltava para o eixo. No
trabalho, o profissional começou a adotar um
outro perfil. Abandonou o estilo agitador e começou a focar nas suas tarefas, buscando ser
mais eficaz. Aos poucos essa evolução passou
a ser percebida pelos colegas. Mas faltava sen-

Luiz Batista Maroun

sibilizar o gerente, que o
deixou sem promoção
por um bom tempo em
função do seu estilo desagregador. Maroun, então, foi conversar com ele
para que mudasse seu
olhar em relação ao novo
Maroun que estava ali de
peito aberto.
A estratégia deu certo. O
gerente, no final da conversa, disse que se surpreendeu com o assunto
levado pelo funcionário,
Com a esposa Célia
pois, pela primeira vez,
ele não entrou lá para brigar. A partir daquele momento, o contador galgou mais alguns
degraus na sua carreira em Furnas. “Anos depois, conversando com o gerente, descobri
que ele também havia se convertido”, diz um
satisfeito Maroun.

No dia 1º de setembro deste ano, Maroun se
desligou de Furnas. Para o primeiro dia de
aposentadoria não tinha nada programado.
Queria descansar por um bom tempo e depois passear com a mulher, ora em lugares
mais frios – preferência da Célia -, ora na praia,

Para os jovens que estão em Furnas, o recado é
simples. “Eles devem investir profissionalmente,
pois com a saída de funcionários experientes,
com certeza eles terão progresso aqui dentro”.

“

É como se a minha
vida se dividisse
antes e depois da
conversão para a
igreja evangélica,
em outubro de 1990

“

Se a virada radical no comportamento fez
Maroun conquistar a confiança dos colegas
de trabalho e dos gerentes, por outro lado o
impediu de crescer ainda mais. Ele conta que
foi chamado por um outro gerente que queria investir nele para que pudesse, no futuro,
ocupar um cargo gerencial. Para isso, Maroun
teria que estar disponível para fazer pós-graduação, curso de liderança, ou seja, se capacitar para o cargo. A resposta veio de forma
natural e convicta: não. “Declinei do convite,
pois o que fazia na época e hoje é mais edificante para mim”.

seu tipo de descanso predileto. Enquanto
esse dia não chega, Maroun curte a família e
o apartamento que também tem no Recreio
dos Bandeirantes, bairro da zona Oeste do
Rio de Janeiro, para onde vai nos fins de semana. Nesse rol de lazer, também estão incluídos os seis netos, que gosta de acarinhar.
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Luiz Fernando Cunha Lino

Ao somar o tempo em que estagiou no Departamento de Organização e Métodos e a
sua efetivação, já são 36 anos de trabalho
com 100% de realização. “Eu tive poucas
frustrações aqui na Empresa. Tudo o que
quis fazer em termos de desenvolvimento
profissional, Furnas me apoiou. Tive oportunidade de trabalhar em projetos desafiadores. Encontrei dificuldades em alguns
momentos, mas isso é normal”, revela Luiz
Fernando Cunha Lino, administrador e ana-

lista de sistemas, lotado na Superintendência de Tecnologia da Informação.
Aposentar-se é algo que não passa pela cabeça de Luiz Fernando. Segundo ele, se isso
acontecesse em breve, certamente adoeceria.
“Brinco com meus amigos que tenho pavor
em pensar nisso agora. Financeiramente, não
vejo vantagem em sair, mas o que mais pesa
nessa decisão é a motivação para continuar
trabalhando com tantos projetos surgindo em

Luiz, esposa e filhos
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“

Tenho saúde, disposição,
vontade e desejo de continuar.
Tudo o que eu quis fazer em
termos de desenvolvimento
profissional, Furnas me apoiou

“

minha área. Tenho saúde, disposição, vontade
e desejo de continuar”, admite. Mas ele sabe
que essa atitude não pode ser encarada por
tempo indeterminado. Quando o futuro que
insiste em manter afastado do seu presente
chegar, Luiz Fernando pensa em retornar a
lecionar. “Eu dava aulas de análise de sistemas
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ) e tenho mestrado em Administração

de Empresas. Gostaria, então, de experimentar mais um pouco o meio acadêmico. Não
me vejo como um aposentado inerte”.
De olho nas transformações pelas quais a Empresa está passando, ele dá um alerta aos novos empregados: que não se contagiem com
a nostalgia dos que aqui estão há algumas
décadas. “Antigamente, a Empresa incenti-

Em viagem com a esposa
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Em família

Luiz Fernando em
Furnas com amigos

vava a ‘vestir a camisa’ e esses jovens ‘trocam de camisa’ com muita facilidade; não por
deslealdade, mas porque foram educados de
outra forma, em um mundo mais moderno.
Para eles não tem essa de estabilidade. Eles
visam o desafio, as oportunidades, o ineditismo dos projetos, a ascensão. Temos que
aprender com eles e descobrir uma maneira
de retê-los. Muitos entram, se decepcionam,
fazem outros concursos, são aprovados e vão
embora. É claro que temos o conhecimento e
a experiência profissional, mas eles são fruto
de uma cultura diferente. Precisamos incorporar a modernidade”.

Ao ser perguntado sobre lembranças que levará ao sair da Empresa, Luiz Fernando cita
os ensinamentos que lhes foram passados
por dois gerentes. Um que não mediu esforços para a sua efetivação e o ensinou a entender o que é Furnas. E outro, a entender as
pessoas. “Foram o Heraldo Cruz, do Departamento de Organização e Métodos, e o Sérgio
da Silva, do Departamento de Administração
de Pessoal. Como gerente, procurei exercitar
essas duas vertentes: fazer com que as pessoas entendessem o significado do seu trabalho para uma Empresa que é importante para
o desenvolvimento do país”.
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Luiz Roberto Guimarães Ribeiro

Nascido na cidade de Santa Rita da Sapucai
(MG), Luiz Roberto Guimarães Ribeiro iniciou
a sua carreira como técnico eletrônico na
Companhia de Telecomunicações do Estado
de São Paulo (Cotesp). “Começei a trabalhar
em 1972, quando conclui o curso na Escola
Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da
Costa, em Santa Rita”. Ele fez testes com representantes de várias empresas que naquela
época visitavam a escola e, foi aprovado por
Furnas e Cotesp. A organização paulista o
chamou primeiro e, junto com outros colegas
de escola, também aprovados, alugaram uma
Kombi para chegar até a sede em São Paulo.
A Cotesp o enviou para Jales, divisa entre São
Paulo e Mato Grosso. Após 15 dias, foi transferido para a cidade de Nhandeara (SP). Depois de

um mês, a empresa o mandou para Pereira Barreto, onde trabalhou na instalação e manutenção de equipamentos de telefonia automática,
pois até aquela época os telefones dependiam
de telefonistas para completar a ligação.
Em 1975, a Telesp incorporou a Cotesp e, dois
anos depois, Luiz Roberto decidiu que era
hora de sair. Voltou para casa dos pais no interior de Minas Gerais. Ficou trabalhando no
sítio da família e, passados dois anos, voltou
a procurar emprego. Uma oportunidade surgiu na Telemig. A entrevista foi realizada em
Montes Claros (MG), mas a oferta de trabalho
era para Curvelo (MG) no setor de energia.
Na época, ficou sabendo por meio do vizinho
Carlos Ordener Barroso, que trabalhava na

Luiz Roberto, Débora, Juliana, Alex e Bruno na formatura do filho Alex
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outras áreas de Furnas que, posteriormente,
foram atuar em Itaipu.
Em 1985, casou-se com Débora Maria de Souza Ribeiro e tiveram três filhos: Juliana, farmacêutica; Alex, formado em Educação Física e Bruno, que conclui no final deste ano o
curso de fisioterapia. Nas horas de folga, Luiz
Roberto gosta mesmo é de jogar no computador, fazer palavras cruzadas e sudoku.
Juliana na sua formatura, dançando valsa com
os irmãos Alex e Bruno

Subestação de Guarulhos (SP), da existência de uma vaga na área de telefonia. Carlos
o convidou para conhecer a subestação. Ao
chegar lá, foi apresentado ao gerente Cid
Raul Ferraz. Ele o entrevistou e ficou interessado em sua experiência profissional. Em 1º
de agosto de 1978, foi admitido para exercer
as funções de técnico eletrônico.

“

“

Tenho que
agradecer por tudo
que conquistei

Luiz Roberto conta que no início foi morar na
Avenida São João, no centro de São Paulo, e
que a adaptação em Furnas foi rápida, porque já conhecia a atividade. “Naquela época,
a subestação ficava numa área rural, mas tinha muito trabalho e o mais importante uma
equipe unida. Viajávamos muito, pois era de
nossa responsabilidade fazer manutenções
em Guarulhos, Mogi das Cruzes, Cachoeira
Paulista, Poços de Caldas, Escritório de São
Paulo e Tijuco Preto. Ainda na Subestação de
Guarulhos, teve oportunidade de participar
de vários treinamentos com profissionais de
138
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Para ele, um dos momentos mais difíceis foi
quando as atividades de manutenção foram
encerradas em Guarulhos. “Com o fim de
nosso grupo, teria que procurar outra área
para trabalhar. Tinha uma estrutura organizada para atender minha família e pensava em
como resolver este problema”. Decidiu adiar
um pouco sua transferência e, pouco depois,
seu gerente José Carlos Lisboa Jorge falou
sobre uma vaga em Campinas (SP) e o queria
atuando lá de imediato. “Resolvi sair de férias
para pensar com calma e combinar com a esposa o que decidir. Quando voltei meu cartão
de ponto já estava em Campinas”.
Durante 20 anos, Luiz Roberto acordava às
4h50 para embarcar em um ônibus da Viação
Cometa que o levava até Campinas. Lá, pegava o fretado de Furnas e só voltava para sua
casa em Guarulhos às 21 horas. Deste tempo,
ele recorda-se do desligamento da linha de Cachoeira Paulista/Taubaté. “Trabalhamos direto
três dias para atender a programação. Atribuo
o nosso sucesso a união da equipe que, apesar
do cansaço, finalizou em tempo hábil o trabalho”. Para Luiz Roberto era uma satisfação atuar
com equipes diversificadas. “Em todo desligamento de circuito são convocados profissionais
de comunicações, de relés, de equipamentos,
de linhas e operadores de sistema, sem contar
que após o serviço, tinha os encontros nos botecos para as cervejas e tira-gosto”.
Luiz Roberto recorda que gostava de apresentar o colega Aldivino Maurício Policarpo,

Luiz Roberto Guimarães Ribeiro

um praticante de boxe, aos visitantes na área.
“Aldivino era o nosso cartão de visita, um
grande amigo que, inclusive, foi meu padrinho de casamento”. Ele destaca que nesses
35 anos fez muitos amigos como João Bosco MiraMancílha e outros tantos . Ele participou também de algumas atividades fora
da Empresa com os colegas e irá levar belas
recordações dos amigos da Subestação de
Campinas; Divisão de Suprimentos Campinas
e Divisão de Centro de Operação São Paulo.
“Na área Campinas, o que mais deixou sau-

dades foram os almoços no restaurante Chão
Caipira, à beira do rio Atibaia, próximo de
nossa subestação”.
Ao analisar todos esses anos na Empresa, Luiz
Roberto conta que atingiu suas expectativas e
orienta a todos a trabalhar em equipe, respeitando o limite de cada um. “Tenho que agradecer por tudo que conquistei. Tive a liberdade
de trabalhar sem pressão e nunca estive sozinho, sempre contei com o apoio dos amigos
para as minhas atividades. Valeu a pena”.

Luiz Roberto com colegas
de trabalho na comemoração
dos 40 anos da Subestação
de Campinas

Luiz Roberto: despedida em Furnas - Maio 2013
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Luiz Valente Soares

A carreira do técnico em telecomunicações
Luiz Valente Soares, 53 anos, tem passagens
que inspirariam o roteiro de um filme com toques de drama, aventura, ação e suspense. O
enredo começa já em sua admissão em Furnas.
Em novembro de 1977, ele havia recém-concluído o curso de Eletrônica na Escola Técnica
Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, quando
decidiu participar do processo seletivo para
estágio no Centro de Operação do Sistema
de Furnas. Não contou o projeto à família,
nem mesmo ao pai, Luiz Barroso Soares, que
então trabalhava na Tesouraria da Empresa.
Luiz acordou, no dia da prova, com 40 graus
de febre. Tomou um antitérmico e rumou para
a sede da Empresa. Mesmo ainda não sabendo que contraíra rubéola, teve a iniciativa de
sentar-se no fundo da sala onde era aplicado
o teste, afastado dos demais candidatos. Respondeu às questões rapidamente. “Terminei a
prova e fui ao banheiro jogar água no corpo
para amainar o calor”, lembra Luiz, que precisou permanecer em Furnas durante toda
aquela tarde para a entrevista de estágio.
Uma semana depois, o resultado: Luiz ficara
em segundo lugar no processo. Mas, como
em todo bom filme, neste também os momentos de tensão precedem os de alegria. O
técnico em telecomunicações foi chamado à
Empresa para uma conversa. Por não ter rascunhado nenhum cálculo na folha de prova,
pairava a dúvida se tinha “colado” no exame.

Ele esclareceu que não. “Fiz as contas todas
de cabeça. Filho de contador, gostava de matemática e tinha facilidade para números”,
explica Luiz, leitor na adolescência de Malba
Tahan, pseudônimo de Júlio César de Mello e
Souza, autor de O homem que calculava e outras obras que popularizaram a matemática
entre os estudantes brasileiros.
Entretanto, mais uma questão impedia que o
candidato ganhasse a vaga de estagiário. Por
ter ainda 17 anos, Luiz não possuía o certificado de dispensa do Serviço Militar, documento imprescindível para ingressar na Empresa.
A solução encontrada foi pedir que sua inscrição fosse transferida a outro concurso da
Empresa. Haveria em breve uma prova para a
Divisão de Telecomunicação. Proposta aceita.
Luiz conquistou o primeiro lugar na nova seleção. Em 2 de janeiro de 1978, começou a atuar
no laboratório de telecomunicações da divisão.
Foi efetivado em setembro do mesmo ano.
O técnico orgulha-se de ter participado da
implantação da maioria das estações de microondas em operação na Empresa, responsáveis por grande parte das comunicações
telefônicas e de dados de Furnas. “A alegria
de ver um sistema funcionando é enorme. Vibro com a conclusão de cada etapa de um
projeto”, diz ele.
A instalação de antenas parabólicas, a dezenas de metros do solo, já colocou Luiz em
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situações de grande perigo. Logo em seu
primeiro trabalho, o cinto de segurança que
o mantinha preso à torre abriu inesperadamente. O técnico se salvou de uma queda de
75 metros agarrando-se com as pontas dos
dedos à estrutura. Em outra ocasião, em Sengés (PR), a equipe de Furnas fazia reparos
em equipamentos localizados a 92 metros de
altura quando uma rajada forte de vento e a
chuva obrigaram os técnicos a retornarem ao
chão. O grupo teve que descer pelo lado externo da torre.
“A maioria do pessoal não queria subir em
torre. Como era o mais novo, resolvi assumir
esse desafio”, brinca Luiz. “Se não fosse a experiência de acompanhar de perto os serviços, não poderia ter executado muitas das
recuperações emergenciais nos sistemas de
Furnas”, completa.
Luiz lembra que, em muitas ocasiões, os técnicos e engenheiros da Empresa precisaram
literalmente arregaçar as mangas para reparar ou modernizar equipamentos. “Para o Plano de Recuperação Emergencial do Sistema
de Telecomunicações, na década de 90, não
houve contratação de Empresa prestadora
de serviços na área. Com apoio da equipe do
Escritório de Construção de Cachoeira Paulista (SP), realizamos diversas montagens,
içamentos e instalações de antenas e guias
de onda de microondas”, conta.
Além do sistema de rádio microondas, Luiz
atuou também em projetos que empregam
as tecnologias conhecidas como SDH (Synchronous Digital Hierarchy) e PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), por fibra óptica.
Atualmente, ele se dedica à implantação do
Sistema de Sincronismo em todo o parque de
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geração e transmissão de Furnas. O sistema
estabelece o mesmo registro de hora em todas as instalações de Furnas, permitindo uma
análise precisa do momento em que ocorre
um distúrbio elétrico. Luiz esclarece que a
tecnologia respalda a defesa de Furnas perante os órgãos de controle do Setor Elétrico,
quando panes oriundas de redes de outras
transmissoras afetam o sistema da Empresa .
O técnico, que planeja se aposentar no final
deste ano, afirma que os 35 anos a serviço lhe
proporcionaram o conhecimento necessário
para se engajar em novas atividades. “Devo a
Furnas toda minha experiência em visualizar
necessidades, decidir por soluções e implementá-las”, diz.
O que fazer quando deixar de dar expediente em Furnas não será problema para Luiz.
Além da possibilidade de prestar consultoria
na área de telecom, ele almeja transformar o
gosto por tratamento acústico de ambientes em ganha-pão. Atualmente, já realiza
projetos e ministra treinamentos sobre som
e acústica. O técnico em telecomunicações
também é apaixonado por marcenaria. Cria
em sua oficina caseira bancos, armários e outros móveis.
Mas a vivência em Furnas deixará resquícios
em Luiz que vão além da formação profissional. E aqui, como um grand finale para a
matéria, entra a parte emotiva do roteiro cinematográfico que poderia ser escrito a partir de suas histórias na Empresa. Luiz não esconde o orgulho de ver o filho Tiago, de 29
anos, cerrando fileiras em Furnas. Engenheiro
de Produção, Tiago passou em concurso para
a Eletrobras e foi cedido à Empresa, em 2012,
para trabalhar com modelos matemáticos de

Luiz Valente Soares

Luiz é pai também do enfermeiro Gabriel,
31 anos, e da estudante e amazona Isabela
Cristina, 11 anos; e avô da pequena Eduarda,

“

2 anos. “Agradeço a Deus por minha família,
por ter condições de poder ajudar e orientar
meus filhos e por trabalhar com o que eu gosto. Muito da minha experiência profissional, e
de vida, eu devo a Furnas”, declara o marido
da pedagoga Raquel. “O meu maior desejo
é ver todos os meus amigos e familiares no
centro da vontade de Deus”, completa.

“

comercialização de energia. “Consegui passar para meus filhos o valor do trabalho e a
importância de se trabalhar num bom local”,
afirma ele.

Devo a Furnas toda minha experiência em
visualizar necessidades de telecomunicação,
decidir por soluções e implementá-las
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Luiza Cristina Krau de Oliveira

A engenheira civil com especialidade em recursos hídricos, formada pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), começou
a trabalhar na Empresa aos 24 anos, no Departamento de Programação e Controle de
Obras. Em 1980, foi para a Divisão de Estudos
e Projetos Hidrotécnicos, convidada por um
ex-professor da faculdade, Erton Carvalho. E
lá ficou até 2007, quando foi para a Assessoria de Políticas e Estudos Ambientais.

“

Enquanto isso, muitas correntezas e calmarias nas vidas profissional e pessoal. Luiza
Cristina se casou por duas vezes, teve Ana
Luiza, 33 anos, fisioterapeuta e professora
de educação física, e Gustavo, 24 anos, no
momento fazendo o curso de Engenharia
Elétrica. Em 2006, um convite inesperado
alcançou-a durante as férias de janeiro com
a família, em Maceió (AL). Seu antigo gerente, Danilo, foi convidado para integrar o
Núcleo Estratégico de Gestão Socioambiental (Nesa), do Ministério de Minas e Energia (MME), mas não podia assumir. Indicou
Luiza e avisou-a por telefone. A engenheira
foi sabatinada e aprovada e, durante quase
um ano, levou uma rotina “de deputado”, nas
palavras dela, pois alternava uma semana inteira em Brasília para dois dias em Furnas e
o resto da semana no Distrito Federal, novamente. “Como eu estava disponibilizada
para o ministério e não cedida, eu tinha que
também dar conta das minhas atribuições
aqui em Furnas”, explica.

A proximidade com o autoescalão me
fez pensar no bem-comum e não só
nos interesses de Furnas
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Entusiasmada com o trabalho, com a vida,
com a crença religiosa e não necessariamente nesta ordem. Luiza Cristina Krau de
Oliveira é assim, entusiasmada com tudo. Seu
relato sobre os 35 anos dedicados à Furnas
sofreu, invariavelmente, desvios de percurso.
Quando começa a contar uma passagem, sai
da rota, abre parênteses do tamanho de um
canal e retoma o leme da história. A narrativa
da sua vida parece seguir o fluxo de um rio,
com reentrâncias, galhos, pedras no caminho,
quedas, enchentes.
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Luiza em viagens

Nesse período junto ao poder, Luiza aprendeu a pensar macro, nos recursos e estratégias para o país, e não apenas nos interesses
de Furnas. “Até então, pensar no bem-comum para mim era o trabalho que fazia junto
à igreja. Com o Nesa, isso mudou”.
No MME, Luiza participou, entre outras
atividades, de reuniões com o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e
com o Banco Mundial. Também trabalhou
na Avaliação Ambiental Integrada (AAI) da
bacia do rio Parnaíba, que divide os estados
do Piauí e Maranhão. Aqui, nesse ponto, uma
parada do tipo pequena queda d’água. Em
uma viagem ao local, ficou impressionada
com a imagem de um porco muito magro,
em que as costelas apareciam. “Até então,
estava habituada a ver aqueles bois esqueléticos, tão comuns em época de seca brava
no Nordeste, mas porco, nunca”.
Outro cargo de projeção que exerceu e que,
no momento, se encontra no segundo man146
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dato, à véspera de sair da Empresa (no dia em
que concedeu essa entrevista, Luiza estava a
dois de se aposentar), é o de presidenta do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos do
Rio de Janeiro (CERHI-RJ). Foi eleita para o
biênio 2010/2012 e reeleita para 2013/2014.
Aqui uma pedra rolada e solta: “Estou preocupada, pois, ainda não foi passado o nome
de Furnas que irá me substituir e, daqui a dois
dias, não estarei mais no quadro da Empresa”, diz uma Luiza aflita.
A cruz simples e prateada em cima da blusa
branca chama a atenção. Diante da pergunta se é católica, Luiza não titubeia e diz que
retomou a prática da religião na qual foi batizada em 1998, logo após a queda do Palace
II, na Barra da Tijuca. Desde 1993, Luiza mora
em um prédio vizinho ao Palace, também
construído pela mesma empreiteira. Logo depois do acidente, o condomínio do seu edifício organizou uma oficina de oração, à qual
aderiu imediatamente. Naquele mesmo ano
foi crismada e, hoje, trabalha em eventos de

Luiza Cristina Krau de Oliveira

acolhida de adultos, viúvos, solteiros, separados e casais de segunda união. Coordena,
também, um círculo de reflexão bíblica e é tutora no programa de promoção humana para
mulheres marginalizadas e seus filhos, todos
programas ligados à Paróquia São Francisco
de Paula, na Barra da Tijuca (RJ).
Dentre os planos para aposentadoria, está
escrever um livro sobre os pais, a bióloga
Luiza Krau, e o médico Lejeune Pacheco
Henriques de Oliveira, cientistas do antigo
Instituto Oswaldo Cruz, hoje Fiocruz. Desvio
para superar um cânion:
- Passei minha infância na Ilha do Pinheiro,
próxima à Ilha do Fundão, hoje tomada pela
Vila do João. Lá funcionava um laboratório
onde meus pais trabalhavam. Está vendo
essa cicatriz (se dirigindo à repórter para
mostrar um pequeno risco branco no punho
direito)? Me cortei com os vidros da porta
do laboratório que quebrei quando estava
fugindo de uma macaca. Embora meus pais

trabalhassem com hidrobiologia, havia mais
de 100 macacos da espécie Rhesus soltos
no local para experiências na área de saúde.
Em casa, não era raro, no meio dos afazeres
domésticos, meu pai gritar minha mãe para
ver a descoberta de um micro-organismo no
microscópio. Ela parava tudo o que estava fazendo para observar a novidade.
Luiza também quer dar aula e morar junto
com o companheiro há 14 anos, Luiz Guilherme Guilhon, funcionário do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Ele mora em
Laranjeiras, com os filhos Lucas, 26 anos, e
Leonardo, 19, e ela na Barra, com a mãe, de
96 anos, e os dois filhos. Estão pensando em
como equacionar logística e individualidades.
E para o primeiro dia de aposentadoria:
“Caminhar na praia sem hora para voltar, tomar banho e ir para o trabalho”. Trabalho do
qual tem muito orgulho. “Devo à Furnas as
oportunidades de crescimento profissional, a
participação em grupos externos, a projeção
da minha carreira. Amo a Empresa.”

Momentos marcantes
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Um engenheiro
de sorte
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Marco Antônio Godoy Jurumenha

Foi numa sexta-feira de 1976 que a vida de
Marco Antônio Godoy Jurumenha, de 61 anos
começou a mudar. Estudante de Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Fluminense (UFF) Marco Antônio, neste dia,
chegou atrasado à faculdade, e viu que seu
grupo de amigos estava reunido. “Esse dia
foi interessante porque era um grupo muito
chegado e num primeiro instante não deixaram eu chegar na rodinha. Mas, mesmo assim, como éramos amigos entrei e vi que eles
estavam conversando que aquela sexta-feira
era o último dia para se inscrever no concurso
de Furnas para estagiário. Eles abriram essa
informação para mim porque pensaram que
não ia dar em nada. Só que como eu ia fazer
um outro estágio e já tinha toda a documentação pronta resolvi fazer minha inscrição.
Foi engraçado porque consegui me inscrever
e eles não, pois faltavam documentos e Furnas não aceitou”.
Após a inscrição, Marco Antônio participou de
três etapas de provas e foi aprovado em janeiro de 1977. Ele ficou 45 dias na Usina de Marimbondo (MG/SP) para conhecer o que, na
realidade, era uma usina hidrelétrica. “Foi muito proveitoso porque quando chegamos à usi-

Ao voltar, ficou um ano estagiando no Departamento de Engenharia Mecânica e no final
de 1977, como estava se formando, foi avisado que entraria para os quadros da Empresa.
Mas como o contrato demorou a sair, Marco
Antônio só foi efetivado em Furnas em 1º de
junho de 1978.
Dois meses depois, Furnas passou por uma
reestruturação e ele foi transferido para o
Departamento de Engenharia Elétrica, onde
começou na Divisão Mecânica atuando em
subestação e linhas de transmissão. Neste
departamento, Marco Antônio permaneceu
por dez anos. “Para mim esse período foi uma
sorte, pois na década de 80, a década perdida, Furnas parou com a construção de usinas.
O Departamento de Engenharia Mecânica
também ficou parado. Nós, do Departamento de Engenharia Elétrica, trabalhamos muito,

Furnas é uma grande Empresa. Ajudou
muito o Brasil. Ajudou muito os funcionários.
Essa Empresa tem um grande valor, tem um
histórico fabuloso

“

“

na duas máquinas estavam em operação, as
outras duas estavam sendo instaladas e mais
duas sendo construídas. Então num período
curto eu presenciei todas as etapas de construção e implementação das máquinas, turbinas e geradores. A partir daquele período comecei a ter uma noção do que era a Empresa”.
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porque teve os linhões de Itaipu até aqui o
Rio de Janeiro. Éramos uma equipe pequena,
de oito pessoas mas com muitas atribuições”.
Foi nesse período que Marco Antônio se recorda de que a equipe de sua divisão chegou
a ganhar uma homenagem da Empresa. “Recebemos uma homenagem, como uma das
melhores divisões de Furnas, porque trabalhávamos muito e muito bem”.
Após dez anos, numa nova reestruturação e
a equipe da qual Marco Antônio fazia parte
voltou para o Departamento de Engenharia
Mecânica. Nesse retorno, passaram, também,
a trabalhar com reconstruções de usinas. “Fomos muito bem recebidos, pois além de voltarmos com toda a equipe, ainda trouxemos
muitos serviços. E naquela época o departamento estava muito parado”, recorda-se.
Marco Antônio, esposa Viviane, filhos Diego e Julia
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Desde então, passados 25 anos, Marco Antônio permanece no Departamento de Engenharia Mecânica. Ele afirma que esses
anos foram os melhores em Furnas. “Além
de voltar para o meu departamento de origem, nesses últimos anos voltei a estudar, fiz
MBA em Engenharia Econômica e Financeira, Mestrado de Engenharia Mecânica e hoje
estou quase concluindo meu Doutorado em
Engenharia Mecânica, todos na Universidade
Federal Fluminense”.
Durante sua trajetória em Furnas, Marco Antônio, em 1981, casou-se com Viviane de Souza Jurumenha e teve dois filhos, Diego, de 28
anos, formado em Engenharia e Julia, de 20
anos, estudante de Medicina. “O meu reinado
é a minha família. Furnas é o meu segundo
reinado e minha segunda família”.

Marco Antônio Godoy Jurumenha

Marco Antonio e família em viagem à Nova York

Dos amigos que conquistou na Empresa o que
mais o marcou foi o, hoje aposentado, Francisco Carlos de Souza Neto, o Chico. “Gosto muito do Chico. Foi ele que me recebeu e
apresentou a Furnas. Eu era estagiário do Chico e quando cheguei e ele me recebeu muito
bem. Era interessante porque ele me passava
os serviços. Nessa época de estagiário fiquei
pouco tempo trabalhando com ele. Depois de
muitos anos voltei a atuar ao seu lado, foi a
época que mais rendi, porque o Chico tem um
conhecimento técnico muito grande”.
Fissurado em conhecer novos lugares, Marco Antônio afirma que seu grande hobby
é viajar. “Já viajei para os Estados Unidos,
Europa, Mar Mediterrâneo, Turquia e até já
conheci as Pirâmides do Egito. Quero muito

voltar a Veneza. Fiquei encantado por aquele lugar. Dos lugares que não fui e quero conhecer estão Chicago e Boston por causa
das faculdades que tem lá. E o meu grande
desejo é fazer a Rota 66”.
Marco Antônio considera Furnas uma grande
Casa, uma grande oportunidade, pois possibilitou que trabalhasse efetivamente como
engenheiro. “Furnas é uma grande Empresa.
Ajudou muito o Brasil. Ajudou muito os funcionários. Essa Empresa tem um grande valor,
tem um histórico fabuloso. Desses 56 anos de
Furnas, participei de 35 anos. E eu me considero um cara sortudo, pois fiz engenharia
e trabalhei 35 anos em engenharia. Isso é
um luxo e eu estou aproveitando muito esse
luxo”, finaliza Marco Antônio.
O uro
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Maria Amélia Braghirolli Serrano

A gaúcha Maria Amélia Braghirolli Serrano,
engenheira eletrônica, veio para o Rio de Janeiro em 1976 para fazer Mestrado em Engenharia Nuclear, no Instituto Militar de Engenharia (IME), na Praia Vermelha, no bairro da
Urca. Dois anos depois, iniciava sua carreira
na Empresa. “Ao final do curso, meu orientador disse que Furnas era uma das melhores
opções de trabalho. Cheguei num momento
muito bom, porque a Empresa estava estruturando a área nuclear”. Com um sorriso largo, Maria Amélia lembra que fez uma apresentação de sua dissertação de mestrado
para uma banca e foi muito elogiada. “Minha
formação era em análise de acidentes, uma
área onde Furnas tinha interesse. As coisas
foram se casando, se alinhando, se ajustando
e dessa forma eu cheguei, passei pela banca
e fui aprovada para trabalhar em Furnas”.

o meu colega e fiquei aguardando. Um dia
fui à Empresa para saber como andava minha contratação e aí a dona Gilcéia, secretária do departamento que tratava do processo de admissão, me disse: o diretor de
Operação não quer liberar o seu processo
de contratação porque você é mulher. Disse que contrata mulher como secretária, administradora, enfermeira, mas não contrata
mulher como engenheira, porque esse não é
um papel feminino e vai causar problemas no
futuro. Sempre tive essa dificuldade, muitas
vezes velada, porém, me habituei a conviver
em ambientes eminentemente masculinos.
Dentro da minha turma de graduação eu era
a única estudante mulher de engenharia. Depois no IME eu era a única aluna de mestrado
em minha turma. Em Furnas, eu também era
a única engenheira no departamento”.

Ela recorda que desde que optou pela Engenharia Eletrônica, naquela época segmento
exclusivamente masculino, sofreu discriminações. “Iniciei meu processo de admissão
em Furnas dois meses antes de um colega.
Nós tínhamos a trajetória muito parecida.
Viemos do Sul, éramos formados em Engenharia Eletrônica, ambos pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, tínhamos feito
o IME. Quando chegou setembro, chamaram

Quando entrou na Empresa, Angra I estava
em testes de partida. “Era o sonho de todo
engenheiro nuclear trabalhar naquele empreendimento. Tive esta grande oportunidade.
Participei de todos os testes funcionais de
partida da usina. Sempre conto que estive
dentro do vaso de pressão de Angra I. Eu e
um colega entramos no vaso de pressão para
medir e desenhar todos os internos existentes. Nosso objetivo era modelar o reator de
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Angra I para então fazermos os estudos e a
análise de um conjunto de acidentes. Acredito
que muito pouca gente no mundo teve esta
oportunidade. Foi uma experiência ímpar”.
Maria Amélia explica que no interior do vaso
de pressão fica o elemento combustível mergulhado em água pressurizada e onde será
desencadeada a reação nuclear em cadeia
de fissão do urânio. Esta reação produz uma
quantidade significativa de energia, absorvida pela água, que ao passar pelo gerador de
vapor troca calor com o secundário, gerando
vapor e produzindo energia elétrica na saída
do conjunto turbo gerador.
Segundo ela, a fase inicial da nuclear foi uma
das mais agradáveis em sua vida profissional.
“Era uma área nova e todos nós éramos recémchegados das universidades, do Instituto Alberto Luiz Coimbra (COPPE) ou do IME. Chegamos todos juntos. Tínhamos aquele ambiente
acadêmico, fraterno, de companheirismo. À
medida que era tudo novo, tínhamos um campo enorme para agir, para experimentar, para
testar o que a universidade nos havia ensinado.
Fomos um dos primeiros grupos com mestrado em engenharia nuclear chegados a Furnas.
Como sempre digo, nós éramos “sócio-fundadores da nuclear”. Eu diria que essa foi um das
fases mais interessantes, mais instigantes e desafiadoras; havia uma união muito grande entre
todos nós. Éramos uma verdadeira equipe”.
Em 1989, o programa nuclear brasileiro começou a ser desacelerado e as atividades de
Maria Amélia ficaram reduzidas. Então, ela
decidiu buscar novos desafios em Furnas.
“Gostava do que fazia, mas tudo estava muito
parado. Busquei então o setor de Informática. Fui para o Departamento de Desenvolvimento de Sistemas, onde atuei na equipe de
implantação da metodologia de desenvolvi-
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mento de sistemas com o uso de microcomputadores que estava iniciando na Empresa”.
Sempre na busca de informação, Maria Amélia foi fazer Doutorado em Engenharia de
Software, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Durante os
anos de curso ela dividia seu tempo entre o
trabalho e a sala de aula. “Fiz minha especialização em cinco anos porque era em tempo parcial. Alguns trabalhos de Furnas foram
feitos com suporte da universidade, por meio
dos requisitos do meu orientador, que veio a
Furnas estabelecer um programa de trabalho
de interesse da universidade e da Empresa.
A definição de minha tese de doutorado foi
resultado de acordo entre as necessidades
estabelecidas por Furnas e as exigências de
meu orientador. Apenas a tese de doutorado,
uma modelagem para ambiente de negócios,
não pode ser aplicada a Furnas, porque teve
início a desestruturação da Empresa pelo governo Collor e todo o projeto foi paralisado e
posteriormente cancelado”.
Como sua tese se relacionava a ambientes
de aprendizado, como ferramenta propulsora à gestão de conhecimento, foi convidada
para trabalhar na então Diretoria Técnica. Lá,
estavam iniciando um trabalho de gestão do
conhecimento tecno-científico. “Fiquei nesta
área por mais de dez anos. Primeiramente fazendo parte do projeto de modelagem de sistemas especialistas para retenção do conhecimento, e trabalhando na especificação de
projeto para implantação de iniciativa corporativa de gestão do conhecimento em Furnas.
Depois, ainda na Diretoria Técnica, fui para a
Assessoria de Pesquisa & Desenvolvimento,
que estava sendo criada. Fiquei ali durante uns
três ou quatro anos. Quando ia me aposentar,
fui convidada pela Eletrobras para integrar
uma área nova que estava sendo criada”.

Maria Amélia Braghirolli Serrano

Cedida à holding desde 2008, Maria Amélia
foi trabalhar no recém-criado Departamento
de Gestão Tecnológica, gerenciando a Divisão de Planejamento e Acompanhamento de
P&D+I e Eficiência Energética. “Com a reestruturação da Eletrobras, em 2012, o departamento foi extinto e criaram uma Divisão da
Gestão da Inovação. Fui convidada para gerenciar esta unidade e estou aqui até hoje”.
Na divisão, atualmente, entre outras atividades, ela coordena o programa de gestão de
ideias inovadoras, em implantação na holding,
coordena o Comitê de Avaliação de Ideias e
dá suporte ao Comitê Gestor do Sistema de
Inovação Eletrobras.
Durante toda sua trajetória em Furnas Maria
Amélia trabalhou com tecnologia de ponta
e com informação. Para ela, o conhecimento sempre leva a uma mudança de cultura
e, muitas vezes, incomoda os que procuram
manter o status quo. “É muito difícil fazer
mudanças. Existe uma resistência grande ao
novo. Você precisa do patrocínio da alta direção e isso nem sempre acontece. Acho que
as nossas empresas são tradicionais e existe
certa resistência em aceitar mudanças”.

Segundo ela, o plano de transformação da
Eletrobras e as medidas recentes do governo para o Setor Elétrico criaram uma gama
de oportunidades para que as empresas do
grupo se tornem organizações de vanguarda. “A inovação é um fato, as mudanças são
cada vez mais rápidas e inevitáveis. Vivemos um momento favorável ao crescimento e espero que nossas empresas prestem
atenção a este cenário e voltem a ocupar
posições pioneiras como já aconteceu em
passado recente. Se a gente não aproveitar
as oportunidades que se fazem presentes e
não começar a pensar diferente, a agir diferente, colocando tudo isso em prática rapidamente, vai ser difícil nos mantermos em
posições de vanguarda. A gente já percebe
essas novas tendências nas grandes empresas que se reformulam cada vez com maior
rapidez e que, portanto, já estão ditando as
regras do jogo”.
Sempre otimista, Maria Amélia deixa um recado para quem está entrando em Furnas.
“Aos novos eu diria Acreditem sempre! Acredite em você, acredite nos seus sonhos, não
desista. Acredite - é possível!”.

Durante a
entrevista
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Maria Consuelo de Jesus Mazzini

Seu pai, Paulo Mazzini, mineiro de Barbacena
e sua mãe, Léa Mazzini, carioca da gema, gostavam de dançar e se conheceram na década
de 40 durante o baile de gala do Clube de Regatas do Flamengo. Puxou dos pais a paixão
pela música. “Se este mundo fosse mudo não
seria bom. Ouço qualquer música, do clássico
ao pop”. Consuelo é a filha do meio e possui
um casal de irmãos, Maria Luiza e Paulo José.
Ela foi criada com uma mistura de educação
de origem italiana e portuguesa na casa formada por três apartamentos construída pelo
avô anos antes. “Meu avô morava no térreo,
minha mãe em um apartamento e minha tia
no outro, mais as respectivas famílias”.

“

Consuelo se recorda que a integração familiar que viveu na juventude foi muito saudável. “Eram doze pessoas no total. Dessas,
seis eram crianças. Na hora do jantar era uma
maluquice, todo mundo junto, muito bom”.
Para ela, o convívio com a família se refletiu
na forma como se relaciona no ambiente profissional. “Sou gregária e percebo Furnas assim. Gosto de trabalhar com pessoas, gosto
de relações-públicas”. Na época de colégio,
ela poderia escolher qual formação básica seguir: científica ou clássica. Optou pela segunda e, em 1973, iniciou a faculdade de Psicologia, na Universidade Gama Filho.
Assim que se formou, aprofundou seus conhecimentos em Psicanálise muito mais para
um autoconhecimento, já que nunca esteve
nos seus planos profissionais clinicar. “A psicanálise é importante para todos. A gente
aprende muito, revê os nossos medos, limitações. O interessante de estudar a matéria
é perceber que esses receios fazem parte do
ser humano, que todos temos um pouco e
isso, sem duvida, me ajudou muito no meu
trabalho em Furnas”. Anos mais tarde fez um
MBA em gestão empresarial na Empresa.

Quero ver as coisas acontecerem.
Meu futuro é agora
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Maria Consuelo de Jesus Mazzini ingressou
em Furnas como estagiária de psicologia em
novembro de 1975 e foi admitida na Empresa
em 1º de janeiro de 1978. Se existem pessoas
com o sangue de Furnas nas veias, Consuelo,
como prefere ser chamada, é uma boa representante, já que esta foi a única Empresa em
que trabalhou ao longo de sua vida. A carioca
nascida e criada no bairro de Botafogo sempre teve família grande e não foi difícil para
ela se incorporar à vizinha, Furnas.
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Seu foco ficou voltado para os Recursos Humanos de Furnas. “Trabalhei em todas as
áreas: em seleção, treinamento, acompanhamento, carreira e remuneração. A parte de
acompanhamento, de ver as pessoas se colocando em uma dinâmica, uma das funções do
psicólogo, é a que me deu mais prazer, pois
vemos a evolução das pessoas”. Consuelo
recorda que, principalmente nos anos 80, a
equipe de RH de Furnas foi referência para
outras empresas, como Petrobras e White
Martins. “Fazíamos identificação de potencial,
visitávamos as áreas, intervíamos nas carreiras. Era muito prazeroso”.
Ela sente orgulho das vezes que realizou trabalhos nas áreas regionais e só não conheceu
a Usina de Corumbá (GO). “O que me dava
mais prazer na época de psicóloga era ir às
áreas e fazer um trabalho legal. Quando chegávamos lá, éramos sempre muito bem recebidos, o que acontece até hoje. Ouvir as pessoas faz muita diferença. Traz retorno para
a Empresa e para os colaboradores”. Furnas
significa muito em sua vida e diz que sentiu a
mudança da marca. “A estrela de Furnas nunca saiu do meu coração. Fiquei feliz com o
resgate feito pelo nosso Presidente, que hasteou a nossa bandeira novamente. Isso faz
parte da nossa história! Me senti mobilizada”.
Durante sua carreira, enfrentou diversos desafios. Recentemente, um empregado de
uma área regional estava prestes a ser demitido pelo seu gestor. À época, a Assessoria de
Relações Sindicais solicitou seu apoio para intervir no caso. “Conversamos e conseguimos
convencer ambas as partes de que toda história possui dois lados. A negociação durou
um pouco mais de um mês. Ligava para o empregado de tempos em tempos para acompanhar seu desenvolvimento. Me senti muito
gratificada e responsável depois que ele conseguiu permanecer na Empresa. Ele está desenvolvendo bem suas atividades até hoje”.
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Possui anos de contribuição para se aposentar, mas isso não está nos planos de Consuelo. Antes pretende vencer mais desafios. Ao
longo da vida em Furnas, admite se sentir
muito respeitada. “Sempre fui convidada para
desenvolver trabalhos junto a outras pessoas.
Estamos trabalhando para agilizar os processos em Furnas e acredito que a reestruturação da Empresa irá colaborar para isso. Estou
no auge da minha carreira. Prezo pela transparência, competência e confiança, mas não
imaginava que iria assumir a Divisão de Carreira e Remuneração”. Hoje, seu maior desafio
é o projeto de Mobilidade Interna de Furnas,
com previsão de lançamento ainda em 2013.
Para ela, Furnas é sua segunda casa e declara
que fez muitos amigos na Empresa. “Tenho
pessoas ao meu lado que me acompanham
por muitos anos, que visitam a minha casa.
São pessoas em quem confio”. Consuelo se
considera festeira. Durante a entrevista, a sala
de reunião da sua unidade organizacional estava repleta de bolas de aniversário. “A festa
deixa as pessoas mais à vontade. Misturamos
todo mundo e não existe divisão social. Por
exemplo: a última festa de Furnas realizada
na região do porto do Rio de Janeiro foi linda.
As pessoas mais simples puderam confraternizar com os diretores em um ambiente muito diferente do seu dia a dia e naquele momento, todos se sentiram iguais”.

Consuelo e amigos da Empresa

Maria Consuelo de Jesus Mazzini

Consuelo é uma pessoa muito ligada à família e aposta nas
relações. Por isso, está no terceiro casamento. Casou-se aos
23 anos com seu primeiro namorado, viajaram pelo mundo
e ficaram juntos até os 29 anos.
Pouco tempo após o final do relacionamento, casou-se de novo
com um argentino que trabalhava junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), e em 1987, pediu uma licença sem vencimenEm família
tos e foi morar na Guatemala por
um ano. “O país é lindo, conheci
toda a América Central, México e Caribe. Lá a
desigualdade social é enorme. Vivíamos bem,
mas não me acostumei com a ideia de não trabalhar”. Pouco tempo depois de voltar ao Brasil, terminaram o relacionamento.
Há 19 anos, em uma festa de casamento, conheceu seu atual marido, Roberto Rosa. Aos
quase 40 anos de idade, após seis meses de
relacionamento, foram morar juntos. Ele já
tinha um filho, Gustavo. “Ganhei um filho do
casamento anterior dele, na época com doze
anos”. Se o assunto é criança, a maior conquista de sua vida foi o privilégio de ser mãe.
Três anos após a união com Roberto, ela iniciou o processo de adoção. Um ano e meio

depois, seguiu em direção a Salto do Lontra,
no Paraná, para buscar a Giovanna.
“Recebi a ligação numa segunda-feira: ‘sua filha chegou’. Ela tinha oito meses e meio e assim começou minha vida de mãe. Sabia que
seria bom. Neste momento, Furnas me deu
todo o suporte necessário. Hoje, com 15 anos,
é o maior orgulho da minha vida”. Emocionada, Consuelo se recorda do carinho da Giovanna por ela. “Outro dia ela postou no Facebook uma foto minha de quando eu era bebê
e escreveu uma linda declaração de amor. Tenho um amor incondicional por ela”.
Consuelo considera que sua carreira foi de
sucesso. Começou como estagiária e hoje
é gerente. Dentre os sonhos concretizados,
a maioria é relacionada a viagens. “Quando
vou aos lugares, faço uma pesquisa anterior
e reparo a diferença de cultura e costumes.
A Indonésia me impactou pela beleza natural. Fiquei encantada com aquele povo alegre, mesmo vivendo na pobreza. Não tenho
religião. Sou filosoficamente budista. Acredito que seja o Deus interno de cada um que
faz com que a gente vá em frente. Sou uma
pessoa positiva e vou continuar investindo a
minha energia em Furnas. Quero ver as coisas
acontecerem. Meu futuro é agora”.
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Mário Marcio Rogar

O engenheiro, discreto e de fala tranquila,
que se diz avesso a microfones e holofotes, formou-se em 1974 pela Escola de Engenharia do Rio de Janeiro. Percorreu todos
os cargos gerenciais da Empresa e chegou
a diretor de Engenharia, permanecendo no
cargo por seis anos consecutivos. “Passei
por quatro presidentes: José Pedro Rodrigues de Oliveira, Luiz Paulo Conde, Carlos
Nadalutti Filho e, por último, Flávio Decat.

“

Costumo brincar que fiquei esse tempo todo
como diretor porque me tornei personagem
do filme Esqueceram de Mim”.
Com quase quatro décadas de Furnas, uma
comparação entre a Empresa do passado e a
atual se torna inevitável. Mário Marcio observa que o quadro atual mostra uma realidade
bem diferente da dos anos 80. “Naquela época, a rotatividade era muito baixa e os empregados entravam para realmente fazer carreira
no setor”. Mas ele acredita também ser salutar e necessária a sinergia dos novos com os
mais experientes.
Ao lembrar do passado, Mário Marcio reconhece o valor de duas pessoas que muito o
marcaram, e diz que seria ingratidão se não
os citasse, pois os considera fundamentais
na sua formação profissional: Paulo Fernando Veiga do Amaral, ex-diretor Técnico, que,
quando superintendente, lhe deu a oportunidade de assumir a Assessoria Técnica de

Desejo ver Furnas gerando lucro,
competindo em igualdade com grandes
empresas e formando técnicos capazes e
competentes como sempre o fez
O uro
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Desde 1975 em Furnas, o engenheiro Mário
Marcio Rogar explica, em poucas palavras, sua
trajetória de mais de 30 anos na Empresa. “Entrei por meio de uma seleção para trabalhar na
Subestação de Adrianópolis (RJ), uma das subestações do primeiro sistema de 500 kV da
Empresa”. Ele conta que em 1976, aceitou o desafio de ir para a iniciativa privada contratado
pelo Grupo Odebrecht. Em 1980, foi convidado
a retornar a Furnas, ingressando na Superintendência de Obras de Transmissão, na implantação do Sistema de Transmissão de Itaipu.
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Transmissão; e Dimas Fabiano Toledo, ex-diretor de Planejamento, Engenharia e Construção e ex-presidente, “que dedicou 37 anos
ininterruptos de sua vida a Furnas, sendo responsável pela maioria dos técnicos da Empresa”. Durante o tempo em que trabalharam
juntos, Mário Marcio era comparado ao exjogador Zagallo, pois “eu jogava para o time
sem muito aparecer”.
Mário Marcio reconhece que não fez muitos
amigos, principalmente ao alçar o posto de
gerente, a partir de 1985. “Para poder exercer a minha função, desagradei a muita gente. Pelo tempo que estou na Casa, era pra ter
uma legião maior de amigos, fato que só pude
observar quando deixei a Diretoria em 2011”.

Inauguração da Subestação São José

Treinamento no Japão

Estrada de acesso Linha de Transmissão 750 KV

Treinamento em Energia Eólica Áustria
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Prêmio Bronze de Qualidade

Quanto ao futuro, Mário Marcio confessa que
parar, por enquanto, não faz parte de seus planos. “Acredito que ainda tenho muito a contribuir, principalmente nesse momento em que
Furnas passa por uma ampla reestruturação.
Pretendo ficar mais uns três anos”. Mas quando esse dia chegar, pensa em se dedicar mais
a eventos esportivos, o que já vem fazendo
como benemérito da Associação dos Jogadores de Beach Tennis. E deseja “ver Furnas
gerando lucro, competindo em igualdade com
grandes empresas e formando técnicos capazes e competentes como sempre o fez, desenvolvendo projetos precursores para o país”.

Mário Marcio Rogar

“

Para poder exercer a minha função, desagradei a
muita gente. Pelo tempo que estou na Casa, era
pra ter uma legião maior de amigos, fato que só
pude observar quando deixei a Diretoria em 2011

“
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Superando
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Milton Panico Júnior

Milton Panico Júnior entrou em Furnas como
estagiário de telecomunicações em Jacarepaguá (RJ), na Divisão de Transmissão, em
1977, e foi efetivado em 1978. Ao longo de
sua carreira foi gerente de seção, divisão, departamento, superintendente de Produção
Sudeste, coordenador do grupo responsável
pelo projeto de redução de custos (PMSO) e,
atualmente, superintendente dos Centros de
Serviços Compartilhados.

processo de instalação de esferas de sinalização em cabos para-raios com a utilização de
robô, desenvolveu um sistema de plug para
troca de transformadores e reatores, e uma
grua para trabalhos em linhas energizadas.
Se tudo isto não bastasse, ele implantou, ainda,
a inspeção em linhas utilizando motos e foi o
primeiro a realizar trabalhos noturnos em linhas
de transmissão, atividade desenvolvida em 1979
na linha Adrianópolis/Campos, Circuito 2. Com

Sempre envolvido com iniciativas que geraram prêmios como: Furnas de Excelência,
Qualidade Rio e Paulista de Qualidade de
Gestão, Panico também se aventurou pelos caminhos da inovação. Detém a patente
de invenção, compartilhada com Furnas, do

Sua esposa Leliane
e sua filha Rafaela

Milton com os filhos, Diogo e Bruno
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Milton Panico Júnior

um sorriso largo, diz que suas criações não são
somente suas, mas sim, compartilhadas com os
companheiros de trabalho. “Ninguém faz nada
sozinho e eu não sou diferente, nunca fiz nada
sozinho. Eu falo que sempre tive gente ao lado
para realizar meus devaneios”.
O caso do desenvolvimento do plug é emblemático. O processo facilita a troca dos transformadores, diminuindo consideravelmente
o tempo da ação. Naquela época não se falava em parcela variável, valor deduzido pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
da receita das empresas devido a interrupção
dos serviços de transmissão. “Buscamos uma
solução para resolver o problema de indisponibilidade das unidades de transformação.
Conseguimos. Só que hoje o plug se tornou
uma coisa muito importante para Furnas. Com
ele conseguimos diminuir erros, o estresse, o

“

Antes de cortar
qualquer coisa,
temos que diminuir
o desperdício
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tempo e a incidência da parcela variável”. Hoje
Furnas já solicita a seus fabricantes o envio
das unidades com os plugs instalados.
Nascido em São Paulo, capital, Panico veio
para o Rio de Janeiro devido ao trabalho de
seu pai, que na época era gerente da loja de
departamentos Sears. Aqui fez Engenhaira de
Telecomunicações na Sociedade Universitária
Professor Nuno Lisboa e depois pós-graduação em Administração na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Casado há 32
anos com a publicitária Leliane, ele tem três
filhos: Bruno de 31 anos, Diogo de 29 e Rafaela de 25, que seguiram a carreira da mãe.
Analisando os 35 anos que passou na Empresa, Milton Panico diz que até o momento
é uma relação de trabalho e prazer. “Divirtome muito trabalhando em Furnas, tenho muitos amigos. Foi uma relação muito prazerosa e
até hoje está sendo. É uma relação de desafio,
inovação, melhoria, de busca de coisas novas”.
Panico ressalta que hoje temos um desenho
de uma nova Empresa e precisamos apertar
mais o cinto. “Antes de cortar qualquer coisa, temos que diminuir o desperdício”. Como
gestor dos Centros de Serviços Compartilhados, diz que o objetivo da criação destas
unidades, foi eliminar os trabalhos administrativos das diretorias de Operação e de Engenharia, fazendo com que os profissionais
se concentrem em seus objetivos. “Nosso trabalho é uma prestação de serviço, que deve
ter qualidade e tem que ser avaliado. É uma
empresa dentro da própria Empresa para
prestar serviços. Eu tenho o conhecimento
da importância desse trabalho e quero que
o pessoal que esteja trabalhando comigo tenha essa mesma sensibilidade. Não podemos
nos esquecer que Furnas é uma Empresa de
energia elétrica e sua função é a venda de
megawatt. Esse é mais um desafio em minha
carreira que está sendo facilitado pelo enorme apoio que estou recebendo de todos”.

Milton Panico Júnior

Inventores
do Robô

Milton com
a turma
da Gerência
de Produção
Nova Iguaçú
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Um venezuelano

de verde e amarelo!
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Omar Antônio Santiago Suarez

No entanto, depois de 35 anos exercendo
funções técnicas em Furnas, Santiago acaba de assumir uma nova responsabilidade:
desde junho último é o responsável por comandar a zeladoria na Gerência de Serviços
Gerais. “Em termos de rotina profissional, significa uma guinada de 360º. Eu desempenhava uma função técnica e agora passei a atuar
administrativamente. Mas estou feliz e muito
estimulado a fazer o melhor”.
Os 35 anos de história e dedicação em Furnas acabaram dando a Santiago uma segunda família, como ele mesmo diz, formada
pelos amigos que fez aqui. “Tenho tantos colegas queridos que nem dá para citar. Muitos
até já se aposentaram”, frisou. Mas tentando
prestar uma homenagem a essa grande lista,

Santiago cita alguns nomes, cuja amizade ultrapassou os muros da Empresa. “Alguns são
mesmo muito especiais, companheiros de
uma vida inteira, entre eles Ricardo Américo,
Iuri Campos, Nelson Lopes, Silvio Ferreira e
Carlos Agenor da Trindade”. A popularidade de Santiago fez com que ele fosse o presidente da Associação dos Empregados de
Furnas (Asef) mais votado em 30 anos de
história do órgão.
Quando não está em Furnas, a atenção principal de Santiago é voltada para a família. Casado há 37 anos com Luci, com quem teve
os filhos Felipe e Renata, ele comemora o aumento da família, curtindo a chegada dos netos. A filha Renata já tem um menino, Pedro,
de três anos, e agora espera uma menina, que
irá se chamar Manuela. “É uma alegria maravilhosa, mágica mesmo, ter a oportunidade de
ver novamente uma criança crescer, 35 anos
depois de ter me tornado pai”.
Santiago afirma sem titubear que é uma pessoa 100% realizada, satisfeito tanto na vida
pessoal quanto na profissional. “Minha fa-

“

“

A história de Omar Antônio Santiago Suarez
em Furnas começou em 1978, quando foi contratado para trabalhar na Subestação de Adrianópolis (RJ). Ao longo desse tempo, assumiu
diversas funções, fazendo desde trabalhos de
construção em linhas de transmissão até atividades na área financeira da subestação.

Eu plantei meus sonhos e com o suor do meu
trabalho aqui pude colher 90% deles. Mas é
preciso dedicação e comprometimento
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Omar Antônio Santiago Suarez

Venezuelano de nascimento, Santiago veio
para o Brasil com dois anos de idade. O amor
pelo país de origem pode ser visto na sua coleção, formada apenas por selos da Venezuela. Sua coleção, com mais de cinco mil unidades - muitas delas raras e de significativo
valor - já foi exposta naquele país, com tranporte organizado e segurado pelo próprio
consulado.
Santiago diz que tem muito orgulho de trabalhar numa Empresa como Furnas, que investe
e sempre investiu na valorização e na evolução do empregado. Ele afirma que veste essa
camisa e não entende como alguém pode
agir de maneira diferente. “Eu plantei meus
sonhos e com o suor do meu trabalho aqui
pude colher 90% deles. Mas é preciso dedicação e comprometimento”.

trasformação, que vai desde sua estrutura organizacional até seu corpo técnico. “Com as
aposentadorias, muitos empregados antigos
estão saindo, levando parte do conhecimento técnico. É preciso que os novos profissionais, que estão entrando agora, entendam a
grandiosidade da Empresa, que tenham amor
por ela e ajudem a continuar a tocar o barco”,
concluiu ele.

“

Com as aposentadorias,
muitos empregados
antigos estão saindo,
levando parte
do conhecimento
técnico. É preciso que
os novos profissionais,
que estão entrando
agora, entendam
a grandiosidade
da Empresa, que
tenham amor por ela
e ajudem a continuar
a tocar o barco

“

mília me completa e o trabalho me estimula a ser sempre melhor”, destaca. Mas quem
pensa que seus interesses param por aí está
cometendo um grande engano. No tempo livre, Santiago se dedica a hobbies muitos especiais, que exigem cuidado e dedicação: a
marchetaria, que consiste na arte de trabalhar com folhas de madeira usadas para decoração; e a filatelia, que é muito mais do que
apenas a arte de colecinar selos, mas estar
atento ao seu valor histórico e aos aspectos
geográficos que originaram sua criação.

Com 35 anos de Casa, ele sente que a Empresa vem enfrentando um momento de intensa
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Paulo Cesar Bernardini Basto da Silva

Eterno morador de Copacabana, bairro da
zona Sul do Rio cantado em verso e prosa,
Paulo Cesar Bernardini Basto da Silva, 58
anos, compôs sua vida profissional como
uma ode de amor à Empresa. Em Furnas, ele
entrou como estagiário e atualmente lidera a
Gerência de Comercialização de Serviços.
Criado em um lar de união, Paulo nasceu filho
do então bancário Renato Neves Basto da Silva e da dona de casa Alzira Bernardini Basto
da Silva, com outros três irmãos. A casa era
simples e o dinheiro contado, mas as recordações são de dias felizes. “Lembro da minha
mãe ajustando a camisa do filho mais velho
para que o mais novo pudesse usar. Mas isso
nunca nos traumatizou. Nos divertíamos muito, vivíamos em paz”, conta Paulo.
Lapidado em escolas públicas com ensino de
boa qualidade, estudou nas unidades Cícero
Penna, Cocio Barcellos e no colégio estadual Pedro Álvares Cabral, de onde saiu, aos 17
anos, para cursar Engenharia, com especialização em Telecomunicações, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Ilha

do Fundão. Estudando pela primeira vez longe de casa, e vivenciando as dificuldades de
locomoção, ele pensava o quanto gostaria de
trabalhar perto de sua residência.
Sem saber, o destino de Paulo já estava traçado. Quase que diariamente uma carona na
volta da faculdade o deixava no ponto de
ônibus em frente a Furnas. Ele observava o
prédio, e o símbolo da Empresa, uma “estrela” diferente, imaginando que companhia era
aquela. Quando começaram as provas para
estágio, foi aprovado para Furnas e Embratel.
Diferente de grande parte dos seus amigos
de telecomunicações, ele optou pela Empresa que por tanto tempo admirou do outro
lado da calçada.
O primeiro dia de estágio o impressionou:
com o auditório lotado, os novos estagiários
foram recebidos em um evento. A Empresa
estava em plena expansão, com grandes projetos, e desenvolvia novos sistemas em telecomunicações. “Havia em Furnas uma equipe
jovem, competente, um clima de entusiasmo”,
afirma Paulo.

“

Tenha intenção, atenção e ação voltadas
para os objetivos de Furnas, buscando o
equilíbrio entre as necessidades individuais
e coletivas das pessoas. Temos que pensar e
agir grande, diferente e antes

da Casa
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Com o fim do estágio, em 1977, Paulo passou
três meses como contratado até ser efetivado, em abril de 1978. Por 15 anos, atuou
como engenheiro de Telecomunicações, na
área de teleproteção e fibras ópticas. Em
1982, viajou por dois meses pelos Estados
Unidos e Canadá, realizando programa de
treinamento para soluções em Telecomunicações aplicáveis a sistemas de transmissão
de energia elétrica em corrente contínua.
A experiência também incluiu estágio em
consultorias, empresas de energia e fornecedores do mercado. Em 1992, foi a vez do
Japão, onde participou de um programa de
cooperação técnica por meio de bolsa oferecida pelo governo desse país. Paulo foi em
busca de conhecimento por novas tecnologias - neste caso, as fibras ópticas. “O mais
importante foi perceber o ambiente profissional dessas empresas, o que me inspirou a
entender como deveria ser o nosso comportamento”, explica. O processo de aperfeiçoamento continuou quando, em 2000, fez
um curso de gerência em telecomunicações
na Fundação Getúlio Vargas.
Em 1993, assumiu a gerência da Divisão de
Engenharia de Transmissão de Telecomunicações, onde permaneceu por 17 anos, até
2010, quando foi indicado para gerente do
Departamento de Engenharia de Telecomunicações. “Estou tendo uma carreira positiva, feliz, em constante evolução. Até a minha
saúde agradeço a Furnas”, afirma.
Uma reestruturação fez o departamento voltar a ser uma divisão dentro da área de Engenharia Elétrica. Foi então que a carreira de
Paulo passou por uma guinada. Reconhecido
pelos bons serviços prestados, ele recebeu o
convite para ser gerente do Departamento de
Comercialização de Serviços, uma atividade
nova, parte importante da então recém-criada Diretoria de Planejamento, Gestão de Ne-
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gócios e de Participações. O voto de confiança, dado pela diretora Olga Simbalista, foi o
coroamento de uma vida dedicada à Empresa. “Meu primeiro sentimento foi de orgulho
pelo convite, depois, ansiedade. Hoje, sintome confortável no cargo”, lembrando que entre as explicações que recebeu para a escolha
foi a de que teria o perfil adequado para criar
um modelo de gestão inovador para a área.
“Furnas é uma escola. Quem for responsável
e trabalhar, aprende muito. Tive a oportunidade de trabalhar com gerentes que valorizavam o planejamento, a gestão e as pessoas,
o que foi de grande importância em minha
formação”, afirma.
Em sua trajetória, muitas pessoas deixaram
gratas recordações. A engenheira Marly Raphael Bastos, supervisora que o orientou durante sua fase como estagiário; o engenheiro
José Torquato Pedrosa de Sousa, especialista
em teleproteção e que, generosamente, dividiu seu conhecimento. Do criador do Departamento de Engenharia de Telecomunicações, Helder Passos Gomes, veio a inspiração
para o perfil de gerente, assim como de outros gerentes aos quais foi subordinado, Ivo
Ricardo Wanderley e Ênio Silveira Júnior.
Para os novos empregados, Paulo deixa uma
lição aprendida: “Tenha intenção, atenção e
ação voltadas para os objetivos de Furnas,
buscando o equilíbrio entre as necessidades
individuais e coletivas das pessoas. Temos
que pensar e agir grande, diferente e antes”.
Ele defende a importância do planejamento.
Na vida pessoal, Paulo guarda uma experiência transformadora: em 1993, durante 33
dias, fez o caminho de Santiago de Compostela, 732 quilômetros de estrada na Espanha
repletos de símbolos históricos e religiosos:
“Aprendi a não dar tanto valor a coisas materiais. Entendi como podemos ser felizes com

Paulo Cesar Bernardini Basto da Silva

“

Furnas é uma escola. Quem for responsável e
trabalhar, aprende muito. Tive a oportunidade
de trabalhar com gerentes que valorizavam o
planejamento, a gestão e as pessoas, o que foi de
grande importância em minha formação

“
Paulo Cesar
na Espanha

pouco”. Em 19 de junho daquele ano, após realizado o caminho, ele concluiu a elaboração
de um diário com as suas experiências nesta
aventura, que só voltou a abrir em 2013, 20
anos depois.

Tendo como hobby aquários marinhos, ele é
fascinado pelo mar. Eterno aprendiz de música e torcedor do Botafogo, seus planos são
continuar servindo a Furnas e ajudando os
novos profissionais a se desenvolverem.
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Paulo Roberto Gomes

Filho da costureira Catarina Ferreira, mineira
de Sete Lagoas, e de Geraldo Gomes, trabalhador da área têxtil original de Bom Jardim
(RJ), Paulo passou boa parte de sua vida no
bairro de Engenho Novo, zona Norte da cidade do Rio, com cinco irmãos. Sua formação deu-se nas escolas Francisco Campos,
no Grajau, e República do Peru, no Meier, de
onde saiu técnico em Contabilidade.
Seu primeiro emprego, aos 13 anos, foi uma
artimanha de sua avó materna Aurora Liboredo. Ela queria que o neto aprendesse cedo
o valor do dinheiro e a importância da responsabilidade e, por isso, pediu uma vaga em
uma farmácia no bairro do Engenho Novo.
“Passei meu curso para noite e, com isso,
perdi um pouco da minha adolescência. Mas
aprendi a viver a realidade da vida, lidando
com representantes de laboratórios e o público”, afirma Paulo.

“

Também nessa época começou uma de suas
paixões: a bicicleta. Ele sempre admirou um
modelo trazido por seu avô, quando voltou
da luta na Primeira Guerra Mundial. Por isso,
adorava o momento de fazer entregas aos
clientes, pedalando para cima e para baixo.
Em seu segundo emprego, no banco Intercontinental, entrou como office-boy e logo foi
promovido, passando pelas áreas de Contabilidade e Caderneta de Poupança. Já auxiliar de
cobrança, foi para a Caixa de Pecúlios Militares
(Capemi), onde assumiu seu primeiro cargo
de gerente. Dando continuidade a sua formação, em 1977 ingressou no curso de Ciências
Contábeis, na Faculdade Moraes Júnior. Analisando a evolução do mercado, percebeu a
ascensão da auditoria nas grandes empresas.
Coube a um amigo, Adilson Leite, avisar que
Furnas havia divulgado em jornal vagas para
o cargo de auxiliar de auditoria. Entre 17 concorrentes, ele foi um dos dois escolhidos depois de três meses de provas e entrevistas.
Em 1978, assumiu sua vaga, dois anos depois
foi promovido a assistente. Em sete anos, tornou-se assessor, especializando-se em auditoria operacional, contábil e analítica. Cursou
MBA em tecnologia da informação no Insti-

Não devemos desistir nunca,
às vezes, você é competente e
acaba injustiçado, mas o valor do
trabalho ninguém derruba
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Empenho, perseverança e paixão são os pilares que sustentaram o caminho do Auditor Paulo Roberto Gomes, 57 anos. Com o
perfil engajado, ele lembra com orgulho o
seu início de vida, em uma família humilde,
até chegar ao cargo de gerente da Auditoria Interna de Furnas.
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Paulo Roberto Gomes

Bicicletas: sua paixão

Paulo e seu filho Diego
Evento na Argentina

Em visita a áreas regionais
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Seu maior orgulho é o único filho, Diego, 32
anos, formado em Marketing e gerente de projetos. “Ele é esforçado, estudioso, um grande
companheiro”, diz, com brilho nos olhos.
Atualmente morador do Leblon, fora do trabalho ele gosta de tocar violão e compor. Seus
talentos, inclusive, já foram colocados a serviço de Furnas, quando criou uma música para
tranquilizar a população do entorno da região
da Usina Hidrelétrica Serra da Mesa (GO), em
uma letra que avisava que a cidade de Uruaçu
viraria um cartão-postal. Sócio benemérito do
Flamengo fez o jingle da candidatura vitoriosa
do ex-presidente Marcio Braga: “Eu imagino
a letra e a música, ao mesmo tempo. Depois
pego o violão e faço o teste. Gosto de investir
em refrãos fortes, marcantes”.
E a paixão belas bicicletas, nesse tempo, só
fez aumentar. Das pedaladas com o filho adolescente na Lagoa, eles foram esticando o caminho, até chegarem à Barra da Tijuca e Praça XV. Em 1993, comprou duas bicicletas de
competição nos Estados Unidos. Seu primeiro
desafio foi realizar o percurso Petrópolis-Três
Rios-Petrópolis, com um total de 160 quilômetros. Em 2005, ele fez o caminho de Santiago de Compostela com a namorada Andrea

Bisaggio, de bicicleta. Empolgado, em 2007,
começou a se preparar para o Tour de France, percurso realizado em 2010 e em 2013.
“Ser determinado é uma característica minha.
Quando vou para uma competição treino cerca de mil quilômetros por mês e, para manter
a forma, treino a metade. Em qualquer atividade o treinamento é essencial para executar
bem o desafio”, afirma.
E essas características, ele levou para a sua vida
profissional: “Não devemos desistir nunca. Às
vezes você é competente e acaba injustiçado,
mas o valor do trabalho ninguém derruba. Você
não pode ficar de braços cruzados, se lamentando. Vencer é uma questão de tempo”.

“

Sempre fiz questão
de conhecer a parte
operacional da
Empresa. Só assim
podemos auditar
com qualidade,
entendendo as
necessidades
técnicas e o
funcionamento
das unidades

“

tuto Brasileiro de Administração Municipal
(Ibam) e em auditoria e controladoria pela
Fundação Getúlio Vargas. Também estudou
gestão empresarial na Universidade Cândido Mendes. Em 2003, assumiu a gerência do
Departamento de Programação de Auditoria. “Sempre fiz questão de conhecer a parte
operacional da Empresa. Só assim podemos
auditar com qualidade, entendendo as necessidades técnicas e o funcionamento das unidades”, explica Paulo.

O uro

da Casa

2013

1 79

Superação

em busca

de desenvolvimento

180

O uro

da Casa

2013

Roberto de Oliveira

Roberto de Oliveira, 62 anos, ingressou em
Furnas em 18 de dezembro de 1978, sendo
mais conhecido como “Robertinho”. Aposentado desde Fevereiro de 2013, considera uma
etapa boa da vida transitar de uma fase de
muito movimento para uma fase diferente,
em que é necessário construir coisas novas e
planejar o seu tempo. “Na vida de aposentado
temos tantas coisas a resolver e mais tempo
para cuidar da família. Agora estou começando a me situar neste espaço”. Neste novo período, o advogado da área trabalhista e cível
aproveitou para voltar aos estudos e já está
fazendo cursos de reciclagem na área. Essa
experiência ampliou sua visão de mundo já
que seus colegas de classe são, em sua maioria, jovens. “Essa mescla de ideias, da forma
de transmitir opinião, que é bem diferente da
minha geração, é muito boa. Faz com que eu
abra mão de alguns conceitos e isso tem me
dado conforto, pois me situa em um mundo
do qual andava um pouco afastado por conta da responsabilidade profissional. Descobri
um horizonte novo e mais abrangente”.
Nasceu em Madureira, bairro da cidade do
Rio de Janeiro. No início da vida, Roberto morava em Vigário Geral com seus pais e cinco
irmãos. Ele não era o filho mais velho, porém
já era considerado referencial para os demais.
“Vivíamos em uma comunidade de ajuda mútua. Apesar de não ser o mais velho eu ajudava em tudo e a todos, material e financeiramente, com uma responsabilidade enorme
já que era o principal suporte da família”. Ele
declara que a maior incentivadora foi sua
mãe, Dona Raimunda, hoje com 92 anos de
idade. “Ela sempre dizia: você vai aonde você
quiser. Tenha fé. E eu acreditei”.
Originais de Ponte Nova, Minas Gerais, seus
pais, Agostinho e Raimunda, vieram jovens
para o Rio de Janeiro, em 1946, trazendo o filho mais velho de 1 ano de idade. Se a realida-

de da juventude de Roberto foi difícil, a dos
seus pais, analfabetos em uma cidade grande,
com seis filhos para criar foi muito mais. Em
Minas Gerais eles trabalhavam na lavoura de
café numa grande fazenda, em regime quase que de escravidão. “Minha mãe é a pessoa
que quero sempre lembrar nas minhas realizações, nos meus sonhos, na minha vida”.
Seu pai, Agostinho, faleceu quando Roberto
tinha 18 anos. “Meu pai era uma pessoa muito
alegre, de muita comunicação. Ele considerava o Rio de Janeiro o paraíso e dizia: aqui
você tem tudo atrás da porta. Queria dizer
que tudo poderia ser alcançado, que as coisas eram mais fáceis do que a realidade que
eles viveram em Minas Gerais. Eu tinha que
sacar essas dicas e usar para alguma coisa”.
Em 1975, Roberto teve seu primeiro contato com o Setor Elétrico, quando trabalhou
na Eletrosul como Analista Contábil. À época, um decreto transferiu a sede da empresa
para a cidade de Santa Catarina. Com isso,
Roberto teve que se mudar e morar sozinho pela primeira vez. No mesmo período foi
aprovado no Vestibular Unificado para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e
se viu dividido. Não sabia se permanecia com
o sonho da estabilidade do grande emprego
de sua vida ou se assumia o desafio de voltar ao Rio de Janeiro para cursar sua primeira
faculdade. Como Roberto sempre teve visão
de futuro, tomou a difícil decisão de “retroceder” e pedir demissão da Eletrosul. Largou o
plano de seguir carreira em Santa Catarina e
investiu nos estudos. Passou por anos complicados, com poucos recursos.
Em 1978, Furnas iluminou sua vida. Solteiro,
universitário, ingressou na Empresa como assistente de contabilidade. Em 1980, se formou
em Ciências Contábeis na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Animado e com
o incentivo de trabalhar numa grande Empre-
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sa, em 1981, iniciou o curso superior de Direito
na UFRJ, e se formou bacharel em 1985. Em
1987, conquistou a habilitação profissional
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
“Quando eu cheguei aqui eu não sonhava nem
em ter um curso superior e consegui me formar em dois. Era muito difícil. As condições
eram muito complicadas para quem não tinha
recursos. Uma faculdade particular não poderia fazer parte dos meus sonhos e as públicas
eram muito difíceis. Eu estudei muito, dia e
noite, inclusive no trajeto casa-trabalho-casa.
Encarei provas discursivas dificílimas. Mas a
gente busca, a gente luta e consegue!”
Roberto declara que, trabalhando, a pessoa se
sente forte. Para ele, o empregado valorizado
tem condições de mirar outros caminhos, com
mais responsabilidade. “Eu sempre pude contar com o meu emprego, que me dava tranquilidade para seguir, e me sentia forte para
criar a minha família”. Casou-se com Maria da
Luz em 1988 e, mais adiante, se tornou pai de
Julio Cesar e Débora, hoje estudantes universitários de Educação Física e Administração,
respectivamente. Para Roberto, a forma como
Furnas influenciou sua vida acabou refletindo
na maneira como criou os filhos. “Prezo pela
amizade, pelo diálogo, sobretudo priorizando
a formação. A Empresa é grande e faz você se
sentir grande, inspira a buscar o crescimento”.
O trabalho de Roberto contribuiu para a construção da Usina Nuclear de Angra I, do Sistema de Transmissão de Corrente Contínua e
implantação do primeiro Sistema de Controle
de Custo de Furnas. “O que nós temos hoje é
a continuidade do que foi plantado. Trabalhei
na área contábil e na àrea de custos e controle
patrimonial durante muitos anos e, em seguida, no desenvolvimento profissional, ambos
direcionados para toda a Empresa. Nós não
tínhamos hora para sair. Havia meses que passávamos a noite trabalhando e no dia seguinte
estávamos presentes novamente. O apoio da
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Filho Julio Cesar e a avó Raimunda

informática e a qualidade da mão de obra melhorou muito esse quadro nos últimos anos”.
Para Roberto, Furnas foi um casamento de
muito sucesso. É aquele casamento que não
se desfaz. “Furnas foi o meu porto seguro.
Cheguei, venci, alcancei as metas, realizei
muitos sonhos, meus e da família. Com essa
grande estrutura de Furnas não tem como
você não alcançar metas, realizar sonhos”.
Dentre as realizações Roberto destaca suas
formações, seu casamento e a possibilidade
de ajudar sua família. “Furnas dá oportunidade de você crescer, de se valorizar mais. Sinto
que atingi as metas traçadas por isso, agradeço muito por ter vivido essa parceria com
Furnas por mais da metade da minha vida.
Minha mãe sempre sonhou ter uma casa própria digna e eu sempre busquei o crescimento
para proporcionar isso para ela. Eu consegui”.
O advogado acredita que existem algumas
coisas que nascem dentro de cada pessoa.
“Algumas características, dons, talentos, vontades parecem que fazem parte de você e o
direcionam a seguir caminhos intuitivamente,
instintivamente. Em seguida, você percebe que
tem mais à frente e que aquele ponto que você

Roberto de Oliveira

está não é o final da linha, que tem mais para
caminhar”. Ele reconhece que uma das grandes características que o motivaram a seguir foi
a observação. “Você constata que as pessoas
não estão paradas, estão indo mais longe”. Outro ponto que ele considera determinante para
o seu sucesso foi o interesse pela cultura e leitura. “Sempre gostei de ler tudo que aparece à
minha frente. Com isso, você descobre novos
horizontes, que acabam se transformando em
sonhos a serem conquistados”.
Além da leitura, seu principal hobby é o esporte.
Declara seu amor ao futebol. Ele recorda que a
primeira vez que jogou futebol de salão foi em
uma quadra oferecida por Furnas para treino. O
Vasco da Gama é o seu clube de coração. Com
orgulho, rememora o título internacional que
mais o emocionou, o Torneio IV Centenário do
Rio de Janeiro, conquistado em 1965. “Naquela
época eu torcia muito, aliado à vontade de mudar de vida. Então este título conquistado pelo
Vasco me motivou muito”.

mo advogado e estão surgindo oportunidades. Estou buscando me especializar ainda
mais para atender os clientes da melhor forma. Furnas significa proporcionar oportunidade de crescimento, de realização de sonhos
meus e de muitas pessoas ligadas a mim, me
deu uma formação muito boa e vou levar esta
qualidade para toda a minha vida. O vínculo e
a marca não se apagarão jamais”.
Vendo hoje essa trajetória, Roberto considera
ter tomado uma decisão acertada. “Se tivesse escolhido o mais cômodo, talvez tivesse
perdido meu emprego com a privatização da
Eletrosul. O bom da vida é isso: ela nos impulsiona a buscar o crescimento, dá alegrias, às
vezes dá algumas tristezas, mas não permite que a gente adivinhe tudo, mas, às vezes,
você tem que tomar uma decisão. E eu decidi
voltar para o Rio com o objetivo de me formar. Cheguei a pensar se tinha feito a escolha
correta, mas hoje tenho certeza que fiz o que
tinha que fazer e me orgulho”.

Roberto não aparenta ter a
idade que possui. “O elixir da
longa vida é não esquentar
muito a cabeça com qualquer coisa. Se tiver alguma
situação de abalo profundo,
não fique pensando só nela.
Sofrer todo mundo sofre,
mas a vida continua. Ocupe
a cabeça com coisas boas”.
Roberto planeja aproveitar o tempo de aposentado para investir em mais
conhecimento. Além dos
cursos na área jurídica,
está focado em aprender
um idioma. A prioridade é
o inglês, mas também pretende investir no espanhol.
“Continuo trabalhando co-

Roberto e família na formatura da filha
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Rudenilson Antônio Andrade Costa

Rudenilson Antônio Andrade Costa, da Gerência de Recrutamento e Gestão de Carreiras, ainda estava na faculdade quando surgiu
o interesse em trabalhar em Furnas. Na época, cursava Ciências Contábeis na Faculdade
Celso Lisboa, no Rio de Janeiro, e tinha como
colega de sala um empregado da Empresa,
chamado Marcio Antônio Corrêa.
Determinado a conseguir o emprego, perguntou ao amigo se havia em Furnas alguma vaga disponível na área contábil, para que
pudesse se candidatar. “Ele me explicou que
para fazer parte do quadro da Empresa, era
necessário passar por uma prova de seleção.
Fiz a prova e fiquei muito honrado e satisfeito
em passar”, contou Rudenilson, que foi admitido em setembro de 1978, indo trabalhar
coincidentemente com Márcio Antônio na
Fundação Real Grandeza.

Ele diz que sempre gostou de política. “Ainda
criança eu trabalhava com meu pai em uma
sapataria em Realengo, zona Oeste do Rio
de Janeiro, onde se debatia muitos assuntos como política, trabalho e justiça. Eu me
espelhei nesses ideais”. Quando entrou na
Empresa, Rudenilson não esqueceu as lições
aprendidas e continuou a lutar pelos direitos
dos trabalhadores, fazendo parte dos movimentos sindicais. “Eu tenho muita convicção
da responsabilidade que é trabalhar em uma
Empresa pública, que funciona com o dinheiro público”, destaca. Uma das bandeiras levantadas por ele ao longo desses anos - e
que se orgulha por ter sido uma luta vitoriosa
- foi contra a privatização de Furnas. “Precisávamos manter o que é nosso, a nossa independência. Mais de 40% da energia gerada
no país passa por essa Empresa. Não podíamos abrir mão disso”.

Rudenilson em
família (infância e
dias atuais)
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Ele destacou, ainda, os
investimentos que a Empresa vem fazendo em
energias renováveis. “Observo os avanços que Furnas tem feito nessa área e,
em termos de futuro, é a
única forma de continuar
mantendo essa independência”, diz.

Ele revela que tudo o que conquistou em termos de bens
materiais foi fruto dos anos
de trabalho e isso ele deve
a Furnas. “Hoje moro numa
casa confortável, tenho carro
e pude educar meus filhos em
boas escolas. Isso se deve ao
suor do meu trabalho aqui”.

Muito fã de música e da cultuSobre os 35 anos dedicara popular brasileira, Rudenildos a Furnas ele diz só ter
son era ouvinte fiel do prograboas recordações, tanto
ma do Ricardo Cravo Albim,
com relação às realizações
considerado por ele a maior
Com os amigos Nésio e
profissionais quanto aos
autoridade em MPB do país.
Luís Antônio
amigos que fez, dentre os
Essa paixão o levou, juntaquais destaca Nésio Teobaldo, Luiz Soares,
mente com a esposa Cleise, dar aos dois filhos
Paulo Baggio e Gilberto Braga. “São grandes
os nomes de Vinicius e Marina, em homenaamigos, por quem eu tenho o maior carinho.
gem aos cantores e compositores Vinicius de
E como não dá para citar todos, quero por inMoraes e Dorival Caymmi, respectivamente.
termédio destes, tentar prestar uma homena“Queríamos que nossos filhos, desde cedo, já
gem aos companheiros de Empresa, de luta,
se identificassem com a cultura do Brasil, seu
de militância e, claro, da cervejinha gelada”!
povo e sua raça”, explicou.
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Precisávamos
manter o que é
nosso, a nossa
independência

Inscrito no Plano de Readequação do Quadro
de Pessoal, Rudenilson deixará a Empresa
em breve. Seus planos futuros consistem em
continuar fazendo o que gosta, defendendo
os interesses da Empresa e dos trabalhadores do Setor Elétrico. “Com o tempo livre vou
poder me dedicar mais as minhas atividades
no Partido Democrático Trabalhista (PDT), do
qual sou afiliado, lutando pelos trabalhadores”, concluiu.

Rudenilson Antônio Andrade Costa

Na escola, em 1961

Com o pai Ruy

Em família

Primeira comunhão com a
irmã Marli

No carnaval com amigos
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Ruy Bicego Junior

Ruy Bicego Junior entrou em Furnas em 11
de fevereiro de 1978, como estagiário técnico
mecânico na Usina de Luiz Carlos Barreto de
Carvalho (MG/SP). Após três meses de estágio, foi contratado pela empreiteira Coual na
função de Mecânico de Manutenção de usina
hidrelétrica e subestações, para trabalhar na
Usina Mascarenhas de Moraes (MG/SP). Em
12 de setembro de 1978, passou para o quadro de empregados da Empresa.
“A oportunidade apareceu depois que fiz o
curso de técnico em mecânica na Escola Técnica Júlio Cardoso de Franca (SP) e recebi
três propostas de emprego nas cidades de
São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
Nessa época, escolhi a vaga do Rio e quando
estava tudo certo para começar na Empresa
a minha mãe me ligou para falar de uma vaga
de estágio em Furnas; como já tinha interesse
voltei para casa”.

deu Rios para saber os detalhes sobre a vaga
de estágio e se iria para a usina de Mascarenhas ou para a usina de Marimbondo (MG/SP).
“Na época, o gerente José Ubaldo me sugeriu
a Usina de Mascarenhas e aí resolvi que seria a
melhor opção para iniciar em Furnas”.
Ruy não conhecia a usina e ao chegar lá, ficou assustado com a sua localização, porque
não tinha estrada, telefone, televisão, ou seja,
não tinha nada. A fase de adaptação foi rápida apesar de tudo. Como não tinha família
por perto e recém-chegado, percebeu que as
pessoas tentavam se aproximar. O primeiro
contato foi na festa junina da Vila de Furnas.
“A festa foi boa e o papo rendeu um cargo na
diretoria de esportes do clube. Depois iniciei
um trabalho como voluntário em projetos e
ações sociais da Empresa e a partir daí me
envolvi mais com os colegas”.

Ao retornar para a sua cidade natal, Pratápolis
(MG), Ruy sofreu um acidente de ônibus quando ficou muito machucado, mas, mesmo assim,
entrou em contato com o empregado João Ta-

Ele coleciona momentos significativos como
a construção de uma capela na Vila da Usina
de Mascarenhas parceria com um grupo de
religiosos. “Foi uma vitória porque nos unimos para procurar parceiros e realizar ativi-

Ruy e sua esposa Angela

Ruy e sua filha Tarcila
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Ruy com sua mãe e seus irmãos

dades para arrecadar dinheiro e construir a
Capela de São José”.
Também participou como voluntário das ações
sociais de Furnas em especial da Campanha
Fome Zero. Ele conta que por muito tempo
arrecadava tíquetes dos funcionários da usina
para a compra de cestas básicas que, posteriormente, seriam distribuídas para a comunidade
da Laje, que ficava no entorno da Empresa. “Eu
e meu amigo Rigo Martelo fazíamos questão
de acompanhar a distribuição das cestas e visitar aquelas famílias, pois descobri que precisavam mais do que alimentos, eles precisavam
também da nossa presença, da nossa atenção
e isso sim fez a diferença”.

parte técnica e pessoal, trabalhou nas Usinas Luiz Carlos Barreto de Carvalho (MG/
SP), Furnas (MG), Porto Colômbia (MG/SP),
Marimbondo, Funil (RJ), Santa Cruz (RJ) e
Angra 1(RJ), com destaque para duas usinas
que foram de grande importância no início
da sua carreira: “a primeira, Mascarenhas,
pela diversidade das unidades geradoras nas
quais tive que dedicar não somente tempo
para estudar muito bem como colher informações com o pessoal antigo da Companhia
Paulista, como o Sebastião Atanásio de Moraes “o Carneirinho”, uma pessoa que tinha
poucos estudos, mas de uma competência técnica invejada. A segunda, Itumbiara
(GO), com tudo de moderno para a época.
Tive participação ativa em todas as etapas
da construção da usina, desde a implantação das comportas da tomada d’água e vertedouro até as comportas do canal de fuga.
Trabalhei junto com o melhor especialista em
turbina Francis, o alemão Bernardo, da Empresa Voith, na montagem dos geradores GE
Canadá/Brasil, experiência incontestável”.
Casado com Angela Maria Mendes Barbosa
há sete anos, tem uma filha do primeiro casamento: Tarcila, 28 anos, formada em Fisioterapia e, do segundo, os enteados Lyvia e Roberto, além dos netos Bianca de dois anos e
Pedro Joviano, com sete.

Em 2004, Ruy recebeu um convite do superintendente Ricardo Medeiros e do gerente do
Centro Técnico de Ensaios e Medições, Luiz
Antonio Gouvea de Albuquerque para participar da fase de reestruturação da área daquela
unidade “implantando” uma oficina de disjuntores e de uma unidade móvel de atendimento
a emergências em linhas de transmissão.
Segundo ele, entre 1978 e 2004, esteve lotado em Mascarenhas de Moraes, participou
de vários treinamentos e especializações na
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Ruy com a turma do Motoclube de Furnas

Ruy Bicego Junior

Fora de Furnas, ele gosta mesmo é de se aventurar
em trilhas para apreciar as belezas naturais da Serra
da Canastra (MG) e também é motociclista e integrante do Moto Furnas Clube.
Ao longo destes 35 anos de Furnas, conquistou vários amigos e, se tiver que citar todos os nomes, com
certeza poderia esquecer alguém. Amigos são aqueles que, mesmo distante como o Zacarias, que está
em Porto Velho (RO), na Usina Santo Antônio, é lembrado com alegria. “Trabalhamos juntos por muitos
anos. Fizemos muitos trabalhos sociais nas comunidades carentes próximas a Usina de Mascarenhas;
ele também foi uma das pessoas que me ajudou a
construir a Capela de São José, na Vila de Peixoto”.
Outro momento marcante em sua vida foi o acidente
do colega Wesley Assis Domingos. Ele caiu dentro
da chaminé de equilíbrio de uma altura de 19 metros. “Tiramos ele do local do acidente e o mandamos
imediatamente para o hospital local e, posteriormente, para Santa Casa de Franca. Hoje, ele está trabalhando praticamente sem nenhuma sequela”. Outra
recordação foi a homenagem recebida do então presidente José Pedro Rodrigues em 2004, por seu trabalho voluntário, em evento no Escritório Central.
Ao analisar todos esses anos na Empresa, Ruy define emocionado: “Furnas é a minha vida. Eu gosto de
chegar à Empresa e dar um bom dia para a equipe
que trabalha comigo. É meu estilo de trabalho. Estar
junto dos colegas faz a diferença. Eu dou minha vida
por Furnas porque acredito e quero ver o resultado.
Além de contribuir com os aspectos técnicos que
são positivos para a Empresa. Não podemos esquecer que a Empresa somos nós. Ter sempre bom relacionamento e boas práticas com comprometimento.
Gosto do que faço e sou feliz assim”.
Aos novos empregados o experiente Ruy recomenda: “Aproveitem a Empresa e dediquem-se mais a ela.
Está é uma Empresa de excelência. Talvez as pessoas
não saibam aproveitar isso e nem usar os benefícios
que ela proporciona. Realizem suas atividades com
segurança e prazer porque vale à pena”.

Trilhas de jeep
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Luanda

Sergio Augusto Terra

Carioca do bairro Flamengo – com apenas
seis meses de vida ele saiu de Corumbá, no
Mato Grosso do Sul, e veio morar no Rio de
Janeiro – Sergio Terra divide em quatro fases
sua trajetória em Furnas. A primeira, claro,
quando ingressou na Empresa, no dia 4 de
setembro de 1978, para trabalhar na Divisão
de Arquivo Técnico, “que existe até hoje no oitavo andar do Escritório Central”, faz questão
de frisar. Nessa época, Sérgio era estudante
de Administração da Universidade Santa Úrsula e trabalhava no Banco Nacional.

vaga e foi para o país africano em setembro
de 1985, depois de sete anos trabalhando na
Divisão de Arquivo Técnico.

Por meio de um amigo da família, frei Marcos,
soube que estavam contratando em Furnas.
Sergio logo ficou interessado e se lembrou de
um professor de Estatística da faculdade que,
invariavelmente, chegava cansado às aulas por
conta das constantes viagens que fazia pela
Empresa em que trabalhava: Furnas. Naquele
momento, tudo o que ele queria era um emprego diferente, que lhe desse a oportunidade
de conhecer outros lugares e atividades.

A rotina do administrador em Luanda era recepcionar os empregados e organizar suas vidas junto à Empresa com relação à prestação
de contas, contato com as famílias, regularização de passaporte e carteira de motorista,
controle de horas dedicadas ao trabalho, programação das viagens. Nos finais de semana,
o programa era praia, com direito a frescobol,
vôlei, futebol e peixe assado na brasa. Como
companheiros, italianos, suecos, brasileiros e
angolanos. “Era uma turma boa e o jeito carioca ajudou a fazer amizades”, conta. Quando havia uma trégua no toque de recolher
(Angola se encontrava em plena guerra civil),
ele e os companheiros se arriscavam em outras paisagens como a ilha Mussulo. No projeto Capanda, Sergio ficou oito anos, sendo
dois na cidade de Luanda e o restante no Escritório Central, no Rio de Janeiro.

Com esse objetivo na cabeça e no coração,
Sergio não titubeou quando Furnas abriu o
escritório em Luanda, capital de Angola, para
apoiar os engenheiros que iriam fiscalizar a
obra da hidrelétrica de Capanda. Pleiteou a

Em 1992, o administrador se casou com a arquiteta Adriana. Logo depois, a esposa começou a trabalhar nos projetos da Rede Sarah
(Kubitschek) de Hospitais de Reabilitação,
em Brasília. No início, as viagens se resumiam
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a uma semana por mês, mas foram se tornando cada vez mais constantes e demoradas.
Ao mesmo tempo, as oportunidades de trabalho no Rio estavam escassas para Adriana.
Diante dessa conjuntura, resolveram mudar
para o Distrito Federal. “Eu falei com ela. Ou
a gente muda junto, ou o casamento não vai
funcionar”. No feriado de 15 de novembro, os
dois se instalavam na capital do país. Era o
início da terceira etapa da vida de Sergio Terra em Furnas.
Dessa época, as melhores lembranças são o
nascimento dos dois filhos mais novos – João,
16 anos, e Gustavo, 14. Sergio ainda tem o
Raphael, 24 anos. “O lazer era mais restrito
em Brasília. A gente gostava de praticar ciclismo de montanha, mas era difícil encontrar
um lugar com esse relevo em pleno Planalto
Central. Só conseguimos uma única vez, em
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Em compensação, o trabalho lá teve suas
atrações, como os contatos que estabeleceu
no Congresso Nacional, nas comissões, especialmente a Mista de Orçamento, no antigo
Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica (DNAEE), hoje Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) e nos ministérios de
Minas e Energia e do Trabalho, além das Embaixadas. “Trabalhar no Escritório de Representação de Brasília foi importante também
pelo contato e suporte aos presidentes, diretores e demais colegas de Furnas que toda
semana passavam por lá”, completa.
A saudade da família começava a apertar
quando um fato novo surgiu para ajudar na
decisão de voltar para o Rio: a Rede Sarah iria
construir uma unidade em Jacarepaguá. Em
2001, Sergio reassumiu no Escritório Central,
onde está até hoje, lotado na Diretoria de Administração.
Bom planejador e sempre pronto para novos
desafios, Sergio se prepara para sair no próximo Plano de Readequação do Quadro de
Pessoal (Preq). “Cumpri uma etapa nesses 35
anos e acho que novos neurônios devem assumir para renovar a Empresa”, justifica.

“

“

Trabalhar no
Escritório de
Representação
de Brasília foi
importante
também pelo
contato e suporte
aos presidentes,
diretores e demais
colegas de Furnas
que toda semana
passavam por lá

Pirinópolis (GO), uma espécie de Itaipava de
Brasília”, compara.

E o projeto já está pronto. Ele e Adriana querem criar uma Empresa de reformas, de olho
no mercado que, segundo Sergio, está crescendo. “Tem muita gente querendo mudar a
casa, mas tem dificuldade em conseguir bons
prestadores de serviço”.
O momento de maior emoção da entrevista
ficou por conta da mensagem aos novos talentos. Depois de dizer que a Empresa é maravilhosa e que Furnas é um lugar para conquistar bens e habilidades, Sergio resolveu
resumir tudo lendo um trecho do discurso do
presidente John Cotrim, proferido no dia 10 de

Sergio Augusto Terra

Registro de duas das quatro etapas da
trajetória de Sergio Terra em Furnas.
Em Brasília ao receber prêmio pelo resultado de programa de coleta seletiva
e conservação de energia e diante do
umbuzeiro, árvore muito comum na
paisagem de Angola

Em família

março de 1987, durante cerimônia em comemoração aos 30 anos de Furnas: “(...) Caberá,
talvez, muito mais a vocês do que aos dirigentes lutar para que se mantenha nesta Empresa
o padrão de administração e trabalho que fez
de Furnas motivo de orgulho para quem aqui
trabalha, agindo e persuadindo autoridades
competentes para que deem sempre, a Fur-

nas, a tempo e a hora, os instrumentos necessários ao cumprimento da nobre missão que
tem perante à sociedade e, sobretudo, para
que a preservem dos males que afligem outros
setores da administração pública tão castigados pelas lutas político-partidárias (...)”. “Essa
frase é tudo”, conclui Sergio. “Leio-a, pelo menos, uma vez por mês”.
O uro
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Sidnei Rosado Machado

Hoje, acumula muitas experiências positivas
na Casa. Após 13 anos trabalhando como
mensageiro, foi transferido para a tesouraria,
onde era responsável pelas ordens de pagamento na Empresa. Segundo ele, seu bom relacionamento com os funcionários dos bancos gerou muitos benefícios para Furnas. “Era
a época da construção da Usina de Angra I
e a movimentação financeira era muito grande. Eu ia com frequência aos bancos e acabei
ficando amigo dos funcionários, que me davam várias dicas”, explicou.

“

Passado um tempo, Sidnei foi designado
para a Sala de Painéis, onde, até hoje, trabalha como zelador. E, ao que parece, era
mesmo o destino de Sidnei trabalhar com as
áreas de controle e segurança da Empresa.
Durante sua carreira, participou ativamente
do combate a três incêndios no Escritório
Central (RJ).
O primeiro deles aconteceu quando ele ainda
era mensageiro e ocorreu durante as obras
de construção do bloco C. “Ficamos sabendo
do incêndio e quem podia ajudou”, conta. O
fogo foi controlado e não houve feridos. Pela
inciativa, Sidnei e seus companheiros receberam o equivalente a R$ 500 de bônus. “Como
mensageiro eu ganhava pouco mais que um
salario mínimo e, além da satisfação de ter
sido útil, esse dinheiro foi de grande ajuda e
motivo de festa na minha família”, lembra.

Gosto muito de Furnas. Visto e
sempre vesti essa camisa. Acho
que a usarei para sempre
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primo que trabalhava no Departamento de
Pessoal de Furnas sugeriu que ele fizesse uma
prova de seleção, que na, época, era aplicada
pela Fundação Real Grandeza. Foi aprovado
e contratado como mensageiro.
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Outro incêndio aconteceu no oitavo andar do
bloco A, onde funcionava uma lanchonete, e o
terceiro nos caixas automáticos da agência do
Banco Bradesco, instalada no pilotis do bloco
C. “Em todos os casos, nós da Sala de Painéis
e da Brigada de Incêndio conseguimos conter
as chamas antes da chegada dos profissionais
do Corpo de Bombeiros do Humaitá, que sempre nos davam os parabéns pela agilidade e
eficiência do trabalho”, destacou ele.
Quando não está em Furnas, Sidnei gosta de
ficar em casa, curtindo a família. Casado há
40 anos, ele tem três filhas, nove netos, dois
bisnetos e outros dois a caminho. O passatempo preferido é ficar namorando a esposa
Fátima, seu grande amor. “Nós nos amamos e
estamos muito felizes pela família que construímos e por poder envelhecer juntos. Algumas vezes ficamos apenas nos olhando, sem
dizer nada”, fala apaixonado. Ele não deixa,
também, de contar seu amor pela Empresa.
“Gosto muito de Furnas. Visto e sempre vesti
essa camisa. Acho que a usarei para sempre”.
Sidnei, que se aposentou e deixou a Empresa
no dia 22 de junho, diz que deve muito a Furnas. “Eu sempre afirmo que poderia ter dado
mais para a Empresa, que nunca serei capaz
de retribuir tudo o que ela me deu. Hoje, tenho a minha casa própria e consegui dar uma
para cada filha. E essa oportunidade, de poder fazer mais pela minha família, eu devo a
esta Empresa”, declarou.
Morador de Campo Grande, zona Oeste, Sidnei diz não ter temperamento para ficar parado em casa. Cheio de planos para o futuro,
diz que sempre teve a ideia de comprar uma
carreta para unir o trabalho à vontade de viajar. Pensa, também, em montar uma barraca,

198

O uro

da Casa

2013

no comércio próximo de casa. “Mas são planos
em amadurecimento. A única coisa que sei,
é que quero aproveitar para dormir até mais
tarde. Há anos levanto antes das quatro horas
para chegar ao trabalho”, diverte-se!
Para aqueles que estão ingressando em Furnas, Sidnei só tem um recado: “abracem a Empresa, lutem com ela e por ela. A vitória será
do grupo e essa será a melhor recompensa”.

Sidnei Rosado Machado

“

Nunca serei capaz de retribuir tudo o que ela me deu.
Hoje, tenho a minha casa própria e consegui dar uma
para cada filha. E essa oportunidade, de poder fazer
mais pela minha família, eu devo a esta Empresa
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Valdeci de Oliveira Santana

Valdeci de Oliveira Santana conheceu Furnas
em 1972. Ao vir para o Rio de Janeiro em busca de emprego, foi levado pelo irmão a uma
firma que prestava serviços para a Empresa
na área de alimentação e foi contratado. Estava há seis anos nessa situação quando recebeu o convite para integrar o quadro efetivo de Furnas. “Nessa época não era preciso
fazer concurso e as contratações eram motivadas pela necessidade de mão de obra”,
explicou Valdeci.
Começou a trabalhar como ajudante no “bandejão” (restaurante dos empregados). Um
tempo depois, foi deslocado para a função
de copeiro e passou a servir café nos departamentos e superintendências da Empresa.
Passados alguns anos, foi transferido para
o 17º andar, onde, na época, funcionava um
restaurante que atendia a presidência e as diretorias. “Foi o local que mais gostei de tra-

balhar e onde fiquei mais tempo, Fui garçom
lá por, coincidentemente, 17 anos”. Com a terceirização da área de copa e cozinha, Valdeci
foi promovido a fiscal e sua função era organizar e coordenar a equipe de prestadores de
serviço que atenderia Furnas.
A satisfação com o trabalho de Valdeci era
tamanha que, por vezes, foi convidado a servir em festas particulares de membros da
diretoria. “Certa vez, a esposa de um superintendente queria que eu fosse trabalhar na
casa dela como mordomo. Eu respondi que
poderia, sim, fazer serviços para ela, fora do
meu horário de trabalho, mas minha vida era
aqui em Furnas e daqui eu não saía”, contou.
E Valdeci tem histórias. Revelou que enquanto estava aprendendo o oficio de garçom,
causou alguns acidentes que acabaram rendendo bons casos para contar. “No início, eu

Valdeci
em família
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ficava muito nervoso ao servir a diretoria e
isso não ajudava. Um dia, ao levar a salada
para um diretor, deixei cair um palmito de tamanho razoável no meio das pernas dele. Foi
uma situação muito constrangedora, mas todos entenderam, riram e levaram para o lado
da brincadeira”. Outra situação narrada por
Valdeci aconteceu quando ele servia café no
quarto andar do bloco A. “Estava tendo uma

“

Desde que
entrei aqui fui
bem recebido e
muito feliz. Fico
emocionado ao
lembrar o passado
e rever minha
trajetória

“

reunião e fui levar a bandeja com o café, água
e os biscoitos. Quando entrei, a mola da porta
se soltou e bateu nas minhas costas. Eu desequilibrei e arremessei a bandeja no meio da
mesa lotada de gerentes. Foi uma bagunça,
a mesa foi molhada pela água e pelo café”,
contou ele, se apressando em explicar ao superintendente que presidia a reunião que entendeu que não foi sua culpa.
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O lado prestativo e curioso de Valdeci sempre o ajudou a aprender. Mesmo tendo como
função de garçom servir o salão principal,
sempre que podia ele ‘dava uma mão’ na cozinha. Com isso aprendeu muito.
Valdeci, que aderiu ao Plano de Readequação
do Quadro de Pessoal e deixou a Empresa no
dia 21 de junho, diz que atualmente enfrenta um misto de alegria e tristeza. “Estou feliz
por ter cumprido meu trabalho com dedicação ao longo desses anos, mas saudoso da
Empresa e dos amigos. Meu tempo em Furnas foi uma maravilha. Desde que entrei aqui
fui bem recebido e muito feliz. Fico emocionado ao lembrar o passado e rever a minha
trajetória”, revelou com lágrimas nos olhos.
Morador de Duque de Caxias (RJ), Valdeci
pensa em montar uma loja de materiais de
construção quando se aposentar. O local
ainda não foi definido, diz que primeiro vai
“descansar, refrescar as ideias e as emoções
e depois avaliar o melhor local”. A intenção
é abrir o novo negócio na Região dos Lagos,
estado do Rio de Janeiro. “É uma área que
está crescendo e se desenvolvendo muito”,
explica ele, destacando Rio das Ostras e Araruama como cidades prováveis.
Fora do campo profissional, Valdeci diz que o
tempo livre vai ser dedicado à família. Casado com Ivone há 32 anos, ele tem dois filhos
e duas netas, que são seu xodó. “Meu lazer
sempre foi voltado para eles. Quando não estava em Furnas, passava o dia curtindo uma
piscina ou jogando sinuca, dados e cartas.
Com mais liberdade agora, pretendo abusar
da companhia da família”, concluiu.

Valdeci de Oliveira Santana

Fiscalizando a cozinha

Valdeci e a esposa Ivone

Como garçom no Restaurante do 17º andar

Com familiares
Valdeci e o tio Manoel
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Vanderlei Fernandes dos Santos

Nascido e criado em Campos, há 55 anos, é o
terceiro filho de um total de cinco do senhor
Acácio e dona Abigail. Seu pai não ganhava
muito dinheiro como funcionário público e virou motorista de taxi. Vanderlei diz com tranquilidade que era o filho preferido. “Ele me
ensinou muita coisa na vida e eu procurava
estar sempre próximo ajudando”. Era Vanderlei que lavava o carro do pai antes de ir
para a escola. “Às vezes atrasava um pouco,
nem todas às vezes de propósito, e ganhava uma caroninha até a porta da escola. Meu
pai dizia: se aparecer um freguês no caminho,
você desce! Comecei a perceber que sempre
que fazemos alguma coisa pelo outro, somos
mais bem aceitos”.
Senhor Acácio dizia que o estudo seria a herança de Vanderlei. E de fato foi. Vanderlei cursou

colégio público tradicional da cidade, o Liceu
de Humanidades de Campos. Quando fez a
quarta série ginasial, decidiu cursar eletrotécnica. Durante o dia, Vanderlei estudava no Liceu,
à noite na escola técnica e à tarde ele tinha que
estudar até 22 matérias. “Nunca fiz prova de segunda chamada para não acumular”.
Formou-se com 18 anos. Nessa época, contraiu uma doença que o cansava fisicamente. Recorda que não tinha coragem de contar para ninguém, até que seu pai o convidou
para visitar um centro espírita. “No fundo, eu
tinha certeza que estava morrendo. Só conseguia sentir pena de quem ia ficar porque eu
queria ajudar a minha família”.
Durante o atendimento, perguntaram ao seu
pai se ele sabia que ia perder o filho dentro
de poucos dias. Senhor Acácio disse que não.
Então a pessoa pediu que ele perguntasse a
Vanderlei, que afirmou que se sentia igual a
um carro perdendo a bateria. A pessoa que
estava prestando o atendimento disse que
Vanderlei não morreria mais naquele momento, que se formaria em direito e, em seguida,
trabalharia com a espiritualidade.
Vanderlei passou um ano prestando concursos. Enquanto aguardava os resultados das
provas trabalhou como motorista ajudando
seu pai. Ficou nesta situação durante somente cinco dias, pois, um motorista de Furnas
chegou à sua casa dizendo que a Empresa

“

“

Vanderlei Fernandes dos Santos é operador encarregado de produção na Divisão de Operação de Campos e pretende continuar. Além de
desempenhar bem sua função profissional há
35 anos, completados no dia 4 de setembro de
2013, é visto pelos colegas da área como uma
espécie de consultor espiritual. Ele se declara
uma pessoa normal, mas os colegas o chamam
de bruxo, no bom sentido. A verdade é que
Vanderlei é uma pessoa interessada pela vida
e tem prazer em ajudar as pessoas. Ele afirma
que cada pessoa tem um tesouro dentro de si e
o segredo de viver bem é procurar enriquecer a
vida dos outros com energia positiva.

Nunca tive pretensão de ser o melhor
funcionário, o melhor operador. Mas, de
coração, sempre procurei ser o melhor colega
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o estava convidando para trabalhar na segunda-feira seguinte. “Quando eu ia começar
a trabalhar na praça, Furnas me puxou e eu
não trabalhei em mais lugar nenhum desde
então”. Do concurso que fez para Furnas, se
recorda do texto que tinha que interpretar:
A Velha Contrabandista, de Stanislaw Ponte
Preta. Ele conhecia todas as obras do autor.
Vanderlei atribui o ingresso em Furnas ao
destino, já que foi esta Empresa que o reteve
em Campos para cuidar da sua família. “Existe
muita coisa na vida que temos que respeitar”.
A Usina de Campos foi construída para ser
utilizada em caso de necessidade. Ao longo
dos anos foi perdendo sua importância estratégica, se tornando reserva fria do sistema em
1980. Na época, a Empresa sugeriu a transferência dos empregados da usina para a termonuclear de Angra dos Reis. A oferta de salário
não convenceu Vanderlei, que optou por ficar.
Em 24 de janeiro de 1980, seu pai faleceu e ele
ficou com a responsabilidade de dar suporte à
mãe e a seus irmãos Teresinha, José Geraldo,
Sueli e Maria Salete.
O senhor Acácio tinha o sonho de ver seu filho formado em uma universidade. Durante
seu velório, no mesmo dia de uma das provas
do vestibular de Direito, bem no início da manhã, Vanderlei atravessou a rua, bateu à porta
do vizinho Ederval e disse: “meu pai morreu e
eu não sei como agir”. O senhor Ederval colocou Vanderlei na sua Wemaguet para percorrer a cidade em busca da documentação
e preparativos para o enterro.
A filha, Sílvia Helena, estava fazendo vestibular para o mesmo curso de Vanderlei. Às 9h,
todos se dirigiram ao local e seu vizinho disse: “agora você vai fazer a prova, porque seu
pai queria que você fizesse”. “Terminei a prova em 15 minutos e saí chorando de lá”. Vanderlei e Sílvia Helena foram colegas de classe
e são amigos até hoje. “Devo minha formação
em Direito a eles”.
2 06
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Em 1984 concluiu o curso, mas nunca exerceu
a profissão. Segundo ele, era daqueles advogados engraçados, estilo R$ 1,99. Não gostava de
usar terno, ficava com pena da parte contrária
e propunha parcelar dívidas em várias vezes.
“O cliente me mandava embora e desistia da
questão”. O padrão de Furnas, por conta da
sua estabilidade, dificultou a permanência na
carreira. No início da década de 90, cursou três
anos de administração, mas desistiu. Casou-se
em 1993 e separou-se dois anos depois.
Durante um curso de reciclagem de operação
em usina, que fazia com mais seis colegas,
surgiu uma oportunidade. Seriam escolhidos
dois operadores para compor o quadro da
Subestação de Campos. Dos seis, três operadores foram selecionados para conversar
com o chefe da área, Everaldo Rosa Paes. “Encontrei um rapaz muito simples, que eu conversava, mas não sabia seu nome e falei: Oh
rapaz, tô precisando de um favor seu. Mandaram eu conversar com um tal de Everaldo,
que é o chefe da área”. O amigo disse que o
levaria para conversar com o chefe. “O rapaz
me levou para uma sala, ficamos de papo até
que eu perguntei: você não vai me levar para
conversar com o chefe? Ele sorriu. Ai eu perguntei: você que é o chefe disso daqui tudo
rapaz?” Anos depois, Everaldo confessou que
na verdade não tinham duas vagas para três
pessoas, que era uma vaga para duas pessoas, já que a de Vanderlei estava garantida.
“Nunca tive pretensão de ser o melhor funcionário, o melhor operador. Mas, de coração,
sempre procurei ser o melhor colega. Isso é
mais importante que a parte técnica. Se você
for companheiro, amigo do seu colega de
trabalho, qualquer falha é amenizada já que
todo mundo erra”.
Com a morte de Dona Abigail, em 1995, se
tornou o responsável por suas irmãs, Sueli e
Maria Salete, que possuem transtorno mental.
Para Vanderlei, elas são sua missão de vida,
sua família. “Foram minhas irmãs, somado a

Vanderlei Fernandes dos Santos

Em família

As irmãs Maria
Salete e Sueli

um conjunto de outros fatores, que me fizeram entender o plano de Deus para mim. Foi
a melhor coisa que aconteceu, pois acredito
que homem que quer voar muito alto, quando vê, está no abismo. Com isso, me tornei
uma pessoa mais centrada, mais equilibrada”.
Em 2001, Vanderlei resolveu se inscrever um
curso de homeopatia. Conheceu pessoas ligadas ao Ministério da Agricultura que trabalhavam com fitoterapia. Tomou a decisão de
fazer o curso, com a professora Maria Cândida Pereira, até que um dia conheceu uma
pessoa com 87 anos, com câncer em estado
grave. Como estava fazendo o curso, sugeriu,
após consultar a professora, a utilização de
um medicamento homeopático. “Preparei o
medicamento e propus o uso. Ninguém estava falando em cura, mas em dignidade”. A
pessoa começou a melhorar, passou a andar,
ir ao banheiro, foi liberada para casa, passou
a comprar pão todos os dias e a última informação que Vanderlei teve da senhora foi que
ia visitar os parentes em Portugal.

A experiência completa cerca de dez anos
e a partir daí a homeopatia tem dado muita alegria a Vanderlei. “Fiz o curso de Direito,
Administração de empresas, frequentei um
grupo espírita, no qual fui secretário da casa,
trabalho em Furnas esse tempo todo. Acredito que Deus me deixou fazer várias experiências e depois juntou tudo. Hoje eu atendo as
pessoas em casa e dou um direcionamento,
juntando tudo em um trabalho só”.
Seu hobby é fazer brinquedos a partir de materiais reciclados para entregar às crianças no final
do ano. Há cerca de cinco anos produziu 5.000
brinquedos e até hoje não conseguiu entregar
todos. Segundo Vanderlei, com esse exemplo,
Deus mostrou para ele que sua missão não seria
reciclar materiais, mas sim reciclar pessoas.
“Agradeço muito a Deus por trabalhar em Furnas. É uma Empresa boa, me proporcionou escolha. Não é perfeita, pois perfeição não é coisa
desse mundo ainda. Furnas é uma coisa muito
boa na minha vida, me ensina muita coisa”.
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