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Quando vocês entraram em Furnas, a Empresa comemorava 20 anos e tinha somente oito
usinas hidrelétricas, quatro usinas em construção, 48 linhas de transmissão e 25 subestações. Hoje, aos 55 anos, ela tem 17 usinas
em operação e está construindo quatro usinas
hidrelétricas, 17 parques eólicos, 16 novas subestações, mais de quatro mil quilômetros de
linhas de transmissão e participa, ainda, de 37
Sociedades de Propósitos Específicos, além
de investir cerca de R$ 1,8 bilhão para o reforço e modernização de seus empreendimentos,
espinha dorsal do Sistema Elétrico Brasileiro.
O caminho de sucesso que a fez respeitada tanto no Brasil como no exterior contou
com a participação de cada um de vocês.
Esta imagem de excelência foi consolidada
ao longo dos anos pela dedicação assumida
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por esta geração. Isto foi determinante para

Aos que ficam, lembro que a Empresa, mais

fortalecer conceitos e valores transmitidos

uma vez, precisará contar com a experiência e

desde a sua criação por John Cotrim, nosso

comprometimento de cada um para se ajustar

primeiro presidente.

ao novo modelo do setor, que exige competência e eficiência. Os novos processos e práticas

O compromisso de garantir a expansão da ofer-

irão priorizar a visão empresarial na tomada

ta de energia com qualidade e responsabilida-

de decisões e garantir a gestão de qualidade

de socioambiental trouxe desafios novos, que

que tanto queremos e precisamos. Contamos

vocês enfrentaram e superaram. Para manter a

com vocês para tornar Furnas uma empresa

sua trajetória de crescimento Furnas também

cada vez mais sustentável, mais competitiva,

teve que se modernizar. Em 2011, foi iniciado

atraente para novos investimentos, compro-

o maior projeto de reestruturação de nossa

metida com o meio ambiente e a qualidade

história. Um novo modelo de gestão está em an-

de vida das comunidades no entorno de seus

damento. O quadro de empregados começou

empreendimentos, da sociedade em geral e

a ser renovado por meio do Plano de Reade-

de seus empregados em particular. A empresa

quação do Quadro de Pessoal (PREQ). Alguns

que queremos está em construção.

participantes desta edição aderiram e, em breve,
deixarão a Empresa. A eles meus agradecimen-

Flavio Decat de Moura
Diretor-Presidente

tos sinceros e meu respeito pelo legado.
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Furnas começou mineira, assim como eu, só
que há um pouco mais de tempo, há 55 anos
atrás. Aos poucos, une cada vez mais sua energia com empresas de todo o país e seu mapa
de instalações está cada vez maior. No horizonte da Empresa, que hoje ocupa grande parte
do meu coração, não vejo limites e acredito que
suas fronteiras estarão além da nacional.

Conto com a energia de vocês para que dividam esta experiência adquirida com os empregados mais jovens que chegam a Furnas.
Não tenho dúvida que a união da experiência
dos mais antigos, que conhecem a fundo a
nossa Casa, com a vontade de fazer dos mais
jovens, trará para Furnas a concretização de
todos os nossos objetivos a serem alcançados.

Se existem responsáveis para esta clara
evolução de Furnas, estes responsáveis são
vocês, que não pouparam esforços para manter a nossa Empresa no patamar de excelência
das maiores. Estar entre as maiores significa
que ao longo de 35 anos de casa, todos vocês
trabalharam arduamente para vencer a concorrência. Por isso, os considero campeões.

Como Diretor, agradeço pelo tempo e empenho que dedicaram à Furnas. Como brasileiro,
agradeço à capacidade que vocês possuem
em transformar elementos naturais em energia, lugares inóspitos em centros econômicos,
terras desmatadas em paraísos ecológicos, o
país do futuro na potência do presente.

Para mim os empregados de Furnas são verdadeiros campeões. Somos a vanguarda do Sistema Elétrico Nacional, nossas ações são referência para todas as demais empresas e hoje não
poupamos esforços para nos reinventarmos e
assumirmos a ponta novamente. Já estamos
no caminho certo e os primeiros resultados do
nosso trabalho começam a aparecer.
10
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Caros campeões, gostaria que esta singela
homenagem feita pela Empresa expresse
toda a nossa gratidão. Quero que tenham em
mente que reconhecemos seus esforços e espero que ao olhar para trás e constatar que o
tempo passou, pensem: valeu a pena!
Luís Fernando Paroli Santos
Diretor de Gestão Corporativa

É com imenso prazer que escrevo aos empregados de Furnas que vestiram a camisa desta Empresa por 35 anos. Assim como vocês, sei como
é viver a vida pautada no ambiente familiar de
Furnas. Neste ano de 2012, completo “apenas”
40 anos de serviços prestados. Digo “apenas”
pois este longo período passou muito rápido,
assim como a vida passa muito rápido.
Acredito que este seja um indicador de que
aproveitamos bem os momentos vividos e
os fizemos de forma intensa. Tenho certeza
que todos vocês puderam contar com Furnas
como sua parceira de vida e que, da mesma
forma que eu, agradecem todos os dias pela
oportunidade de ter tido esta relação tão sadia e tão diretamente ligada ao desenvolvimento sustentável do nosso país.

relevância, que brigaram pela estrela azul de
Furnas e que, no final das contas, mais sorriram do que choraram.
Nesta reta final, espero que, assim como eu,
tenham a certeza de que fizeram tudo que
estava ao seu alcance para otimizar a nossa
Empresa. Considero que a paixão, o amor que
sentimos por essa nossa segunda casa não é
apenas resumido em vestir a camisa, mas sim
a representação de uma marca na alma que
faremos questão de levar pela eternidade.
Luiz Carlos Abranches
Superintendência de Gestão de Pessoas

Sinto que a energia que investimos aqui é
multiplicada, dividida e que ficará como herança para as gerações que estão por vir.
Com orgulho no peito, posso agradecer a
vocês por todos os dias que venceram batalhas visíveis somente a vocês, que perderam
noites de sono para concluir um projeto de
O uro

da Casa

2012

11

O cavaleiro,
sua Dulcinéia e Xerife
12
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Adalberto da Silva Campos

Sua história com a Empresa começou na entrevista com uma agência de empregos, em
1976. À época, ele era técnico em contabilidade e havia duas vagas: uma de técnico e
outra de arquivista. Ao contrário do esperado,
a pessoa que o recebeu sugeriu-lhe a segunda, justificando que seria muito bom para ele.
Não deu outra. Adalberto Campos entrou em
Furnas como auxiliar de documentação da
Assessoria de Coordenação e Controle Financeiro, para trabalhar na organização e arquivo de
vouchers, demonstrativos de desembolso, balanço, entre outros documentos do setor. Lá o

gerente Ézio Soares, “um ser humano maravilhoso,” Adalberto faz questão de frisar, o ensinou muito. Ou seja, a acolhida ao rapaz de origem simples, cuja mãe lavava roupa para fora
para ajudar na criação dos filhos, não poderia
ter sido melhor. Três meses depois de trabalhar como contratado, ele foi efetivado.

“

Cavaleiro templário,
defendendo a
reputação da tão
amada Furnas

“

Casamento, três filhos – todos encaminhados – casa própria, um pedacinho do paraíso
em Paty do Alferes (RJ), o pastor alemão Xerife de 12 anos, seu grande amigo, a camionete S/10 e a perspectiva de conhecer todo
o Brasil com a pessoa mais importante de
sua vida: Dulcinéia, sua esposa há 32 anos.
Entre o balanço e o sonho de vida, o contador Adalberto da Silva Campos sente-se um
homem realizado e diz dever muito à Furnas,
“essa Empresa maravilhosa.”

E “essa Empresa maravilhosa me proporcionou
um curso superior,” conta. Adalberto aproveitou
o benefício bolsa-educação e fez a faculdade
de Contabilidade. Depois, surgiu uma oportunidade no Contas a Pagar, onde ficou cerca de
20 anos antes de ir para a Tesouraria.
“Para mim, estava tudo bom. Eu me esforçava
para fazer o melhor.” O amor pela Empresa não

Momento de
descontração
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Adalberto da Silva Campos

Uma dessas provas de fogo se deu entre
2003/2004, quando Furnas foi submetida
à auditoria da Ernst&Young para comprovar
a não existência de caixa dois. A rotina de
Adalberto, que a esta altura trabalhava na Tesouraria, e de seus colegas era trabalhar com
afinco para comprovar a não existência de
saída de recursos irregulares. “Foi uma fase
de muito constrangimento.” No entanto, ele

“

Essa Empresa
maravilhosa me
proporcionou um
curso superior

“

era ameaçado nem mesmo diante dos obstáculos que apareceram ao longo da sua trajetória.
“Ao contrário, eles me estimulavam a me superar, a me dedicar ainda mais, a ser melhor.”

se sentia como um “cavaleiro templário, defendendo a reputação da tão amada Furnas.”
Adalberto se aposentou em fevereiro de 2012
e, desde então, está envolvido em resolver
pequenas pendências para sair feito cigano
Brasil afora com sua Dulcinéia. Para encontrálo, o melhor lugar “é esse aqui,” diz apontando
o aparelho celular, pois entre as tarefas estão
viagens constantes para o sítio em Paty do
Alferes, lugar onde irá morar definitivamente
depois de conhecer cada canto do seu país e
de Portugal, um projeto para 2013.

Grato à Furnas por tudo o que ela lhe proporcionou, o profissional se orgulha ao falar
de uma dessas conquistas: seus filhos Rodrigo, Mariana e Marlon, e o neto, João Pedro, filho do Rodrigo, de um ano. O primeiro
é funcionário do Estado do Rio de Janeiro,
lotado na Corregedoria (antigo Desipe).
Mariana, advogada, estuda para fazer concurso para juíza e o caçula está terminando
a faculdade de Administração de Empresas,
mas já trabalha na área como gerente de
loja de uma rede de alimentação. Aliás, esse
parece ser o segmento para o qual Marlon
está destinado. Adalberto conta que, ainda

Dedicação e
carinho pela
Empresa
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Adalberto da Silva Campos

Em viagem
com a esposa

menino, o futuro administrador pediu dinheiro para comprar uma caixa de mariola
e outra de suspiro. O pai resolveu pagar pra
ver. No mesmo dia, o filho mostrou o faturamento que obteve com a venda dos doces,
feita junto com um amigo. “E isso se repetiu
várias vezes,”ressalta Adalberto.
Entre as pessoas que o marcaram, Adalberto
cita o gerente José Alves de Oliveira Neto, que
na época o recebeu no Contas a Pagar, depois

que o contador saiu da Assessoria de Coordenação e Controle Financeiro. Lembra, com
carinho, dos colegas do arquivo financeiro e
do Departamento de Operações Financeiras.
E para os jovens ou recém-concursados que
estão ingressando, uma mensagem otimista:
“Vocês devem agradecer a Deus por estar
nesta Empresa maravilhosa, que possibilita
crescimento. Muita dedicação e, pelo amor
de Deus, não me desapontem.”
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sinceridade
acima de tudo
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Alaor Goulart Terra

“Falar mal de Furnas pra mim, tá comprando
briga... Se não é a melhor, é uma das melhores
empresas para se trabalhar”, é o pensamento
do encarregado de produção Alaor Terra, expresso de forma simples, clara e direta. Alaor
Goulart Terra nasceu em Piumhi (MG), a 50 km
a Nordeste da Usina de Furnas, em 9 de março
de 1955. Viveu e cursou parte do antigo Colegial na cidade até ser selecionado para participar do Curso Técnico Básico (CTB) de Furnas,
em agosto de 1976.
Concluído o CTB, foi efetivado como empregado em 1º de maio de 1977, como
mecânico I, na Usina de Marimbondo (SP/
MG), onde trabalhou até janeiro de 1978.
Para ficar mais próximo da família, que permaneceu em Piumhi, Alaor conseguiu voltar
para a Usina de Furnas, numa troca com o
colega Deiron, que ocupou seu lugar.
Em 1º de maio de 1979, Alaor foi transferido para Itumbiara, onde está até hoje, “até
pendurar a chuteira, se Deus quiser,” prevê.
Quando chegou a
Itumbiara
(GO/MG),
Alaor já pretendia se
casar, mas teve de esperar por quatro anos
porque não havia casa
disponível na Vila Residencial. Casou-se em
24 de setembro de
1983, mas ainda teve

de morar por mais de três meses no quarto
que ocupava em uma república até conseguir
a sua casa na Vila.
Alaor já conhecia a esposa Maria Dinamar Terra desde que ela nasceu: suas famílias moravam a duas casas de distância em Piumhi. Na
verdade, o pai de Maria Dinamar é irmão do
pai de Alaor e também seu padrinho. Daí que
o sogro de Alaor é também seu tio, e a esposa é sua prima. Há colegas que brincam com
Alaor dizendo que ele tem uma família muito
grande, com tio, padrinho, sogro que, no final
das contas, são a mesma pessoa.
Os pais de Alaor, Adolfo Goulart Terra e Maria
Sebastiana Terra, moram em Piumhi até hoje
e são o principal motivo de ele querer se aposentar logo: “quero ir cuidar deles,” explica.
Alaor e Maria não tiveram filhos, mas criaram
uma das filhas de um outro tio dele, que morreu eletrocutado muito cedo. A mãe da menina também faleceu vítima de câncer, dois anos
depois, deixando cinco filhos ainda muito jovens. Cada criança foi
adotada por um membro da família. Eles
passaram a cuidar da
mais nova, Juliana, na
época com seis anos.
Apesar de serem primos, hoje ela os chama
de pais e se formou em
Veterinária.

A filha Juliana,
a esposa Maria Dinamar e Alaor
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Alaor Goulart Terra

Família
reunida

Alaor e os pais
Adolfo e Maria

Nesses anos em Furnas, Alaor contou com o
apoio de muitos “mestres”: Magrão, Romeu,
Tadeu, Pedro Wilson, Zé Ricardo, todos
grandes amigos já aposentados com quem
ele aprendeu a profissão.
Com toda essa vivência, Alaor avalia que a
Empresa mudou muito nesses 35 anos. Lembra, por exemplo, que tentou concluir os seus
estudos quando entrou para Furnas, mas não
teve sucesso porque, naquela época, não tinha
hora para terminar o expediente. Ele conta que
os gerentes não perguntavam se o empregado
poderia permanecer até mais tarde: simplesmente convocavam. Hoje, isso mudou e os gerentes e supervisores consultam sobre a disponibilidade, o que ele considera um avanço.
Há exceções nessa melhoria, e ele cita como
exemplo situações em que um empregado é
encarregado de uma tarefa que não é de seu
interesse, lança mão de vários expedientes
para livrar-se da obrigação e, no final, acaba
não cumprindo a missão que recebeu. Alaor
constata: “Naquela época o regime era outro,
era ditadura,... era diferente.” Mesmo consci-

18
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ente dessas pequenas deficiências, Alaor faz
questão de afirmar que, na sua percepção,
tanto Furnas quanto o Brasil e até o mundo
melhoraram muito nos últimos 30 anos.
Aos colegas que criticam a Empresa, Alaor
lembra que muitos passaram por vários outros empregos, por um ou dois anos, e já estão
em Furnas por mais de 20. Rebate as críticas
com argumentos contundentes: “Se aqui não
prestasse, você já tinha ‘vazado’, não ‘tava’ aqui.”
Por isso, ele alerta que quem fala mal de Furnas está comprando briga com ele, porque
ainda hoje só vê benefícios na Empresa, uma
das melhores para se trabalhar e que vai continuar crescendo.
Entre os maiores desafios que enfrentou na
vida profissional, Alaor elege a sua mudança para Itumbiara, que ele classifica mesmo
como “traumática”. Ele conta que era solteiro
e ouvia histórias apavorantes sobre a violência
na cidade: “A gente tinha informação, que não
era muito verdade, mas também não era mui-

Alaor Goulart Terra

to mentira, de que aqui se matava cinco e se
deixava cinco amarrados para o dia seguinte.”
Quando foi praticamente obrigado a se mudar para Itumbiara, pediu licença de uma semana e foi procurar trabalho em São Paulo.
Deixou currículo em várias empresas, inclusive na refinaria da Petrobras, em Paulínia.
Como não obteve sucesso imediato, teve de
se conformar com a transferência para Itumbiara e começou a planejar o seu casamento.
Tempos depois, chegou a receber convites de
algumas empresas que havia procurado, mas
já estava adaptado em Itumbiara, o casamento já estava marcado, as condições em São
Paulo não se comparavam com o que Furnas
oferecia, e a violência, apesar de existir, não
era um problema tão grande quando se dizia.
Assim, resolveu permanecer em Itumbiara e
está lá até hoje: “Não posso me queixar de ter
vindo para cá,” admite.
Aos novos empregados que estão chegando,
Alaor recomenda que se dediquem à Empresa e que façam esforço para que ela cresça

“

e melhore continuamente. Por tudo isso ele
atesta a importância de Furnas em sua vida:
“Para ser franco, ela representa tudo para
mim... eu era um Zé Ninguém, trabalhava na
roça, tinha o dia para trabalhar e a noite para
dormir. Não tinha nada. Hoje, graças a Deus,
não sou rico mas não me falta nada, tenho
esposa e uma filha, tenho a minha casa... se
eu estivesse lá na minha terra, talvez eu fosse
um capinador de roça até hoje.”
Para o futuro, já tem planos: aderiu ao Plano de Readequação do Quadro de Pessoal
(PREQ), tem o apoio do seu gerente para
antecipar seu desligamento, mas ainda não
sabe quando poderá se aposentar. Quando
isso acontecer, quer voltar para Piumhi, ficar
junto dos pais e dos irmãos, pois só ele, o
mais velho, ainda está longe da família.
Ele está convencido de que chegou a hora de
pendurar a chuteira: “Eu acho que cumpri o
meu papel aqui. Já está bom demais, 35 anos
trabalhando aqui, já está bom... Foi meu primeiro emprego... e acho que vai ser o último.”

Falar mal
de Furnas
pra mim, tá
comprando
briga...
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“

Paixão
pela vida
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Antonio Boulanger Uchoa Ribeiro

O engenheiro eletricista Antonio Boulanger
Uchoa Ribeiro, 56 anos, é um homem de muitas paixões: por sua família, por Furnas, pelo
escotismo, pelo Rio de Janeiro, mas, sobretudo, pela vida. Leva nos olhos o brilho de
quem, superando dificuldades, chegou lá.
Seus pais moravam no Rio. Quando estava
prestes a nascer, sua mãe optou por ir para
a terra natal, Campina Grande, na Paraíba. O
mesmo aconteceu no nascimento de seu terceiro irmão, mas, desta vez, a estada foi marcada por uma tragédia, a morte de seu pai
em um acidente de avião. Assim, tornou-se
órfão com apenas um ano de idade, em 1957.
Sua mãe, uma mulher dedicada, segurou com
pulso forte as rédeas da família, que voltou
para o Rio de Janeiro. Morador de Botafogo,
tornou-se bolsista da Pontifícia Universidade
Católica (PUC), com cláusula de desempenho,
um incentivo para ser um bom aluno. Sempre
que voltava da faculdade, o ônibus passava em
frente ao Escritório Central de Furnas, na Rua
Real Grandeza. Também teve como grandes
professores Sergio Frontin e Erly Figueiredo,
gerentes de divisão na Empresa, o que despertou seu interesse pela Companhia.
Começou a estagiar na Eletrobras por indicação de um amigo de faculdade. Um dia, passando pelo mural da instituição de ensino, leu
o anúncio sobre a seleção para estágio em

Furnas. Ele ainda se recorda da prova, realizada no espaço ocupado atualmente pelo
bandejão, na sede em Botafogo, e muito disputada. Optou pela Empresa que já há algum
tempo o fascinava. Começou em 1º de janeiro
de 1977 e, em 1º de outubro do mesmo ano,
foi contratado.
Sua primeira lotação, ainda como estagiário, foi
no Departamento de Geração Hidráulica. Teve
a experiência de viver um mês em campo, na
Usina de Marimbondo, que estava entrando em
operação. “Furnas era um relógio suíço. Tudo
funcionava muito bem, ficávamos surpresos
com a organização da Empresa,” lembra. Também pôde visitar a obra da hidrelétrica Itumbiara, um marco para a Empresa por seu porte,
construída com economia de recursos que fez
do projeto uma referência no setor.
Por iniciativa própria, antecipou sua formatura, o que limitou seu tempo de estágio para
sete meses. Foi seu então gerente, Nelson
Cavalcante, que lhe trouxe a boa notícia de
uma vaga para trabalhar na Hidrelétrica de
Estreito, hoje Luiz Carlos Barreto de Carvalho.
Ele aceitou e, pouco tempo depois, acabou
trabalhando na Usina de Funil, na seção de
manutenção. “Lá havia técnicos muito bons,
aprendi muito com a equipe,” afirma. Em
dezembro de 1981, voltou ao Escritório Central para trabalhar no Departamento de Manutenção Hidráulica.
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Antonio Boulanger Uchoa Ribeiro

Cinco anos depois, na reestruturação da Diretoria de Operação, recebeu outra função:
trabalhar com a parte de escovas e anéis comutadores. “Essa mudança me obrigou a estudar muito, pois eu não tinha experiência na
área. Foi um desafio bem recebido,” explica.
Em 1991, fez estágio na empresa Hitachi, no
Japão, visitando diversas fábricas do grupo,
que trabalhava para tornar-se mais conhecido
no mercado de geração de energia. “Participávamos diariamente de reuniões com o engenheiro deles; passei sete semanas lá,”conta.
Em 1992, com um programa de desligamento
voluntário em andamento, foi realocado para
a área de inspeção, manutenção e ensaio de
geradores. Teve um dia para receber as orientações de trabalho do então responsável. “Minha
vida foi um desafio atrás do outro. A usina é
uma escola fantástica. Implantamos, em 1994,
o monitoramento de descargas parciais em
geradores. Tudo acontece de forma muito rápida,” diz Boulanger. No mesmo ano, participou
de um seminário sobre descargas parciais, no
Canadá. Em 2003, após um novo programa de
desligamento realizado por Furnas, assumiu a
gerência da Divisão Elétrica de Equipamentos
Rotativos. “Meu desafio dessa vez era lidar com
as pessoas, diante de um quadro enxuto. Éramos apenas eu e mais três engenheiros para
manter a qualidade do trabalho que antes era
realizado por 11 pessoas,” afirma.
Em 2004, a equipe recebeu novos funcionários e coube a Boulanger treinar essas pessoas.
Hoje, são mais dez engenheiros. Em 2008, ele
foi à Europa em busca de conhecimento sobre manutenção e operação de turbinas bulbo,
para usá-las no projeto da Hidrelétrica Santo
Antônio. “Conhecemos fabricantes na Ale-

22

O uro

da Casa

2012

manha, Áustria e França. Foi um aprendizado
muito bom; adquirimos
muito conhecimento para a realização da
manutenção da usina.” explica. Com orgulho,
ele vê a tecnologia adotada funcionando nas
águas do rio Madeira.

Alegria do
cidadão carioca

“Gosto de desafios em tudo que eu faço na
minha vida. E Furnas me ofereceu várias oportunidades de realização. Tinha o sonho de projetar coisas, fazer acontecer, e foi assim ao longo
de toda a minha carreira,” fala Boulanger, citando como exemplo a liderança de um projeto
que tinha como objetivo identificar substitutos
nacionais para sobressalentes importados que,
à época, estavam caros e escassos no mercado:
“Éramos forçados a desenvolver esses produtos,
muitas vezes em parceria com empresas nacionais. Atuávamos desde a concepção da peça
até questões como custo e logística.”

Antonio Boulanger Uchoa Ribeiro

Na vida pessoal, Boulanger é casado desde
1979 com a arquiteta Letícia, que conheceu
ainda adolescente, por intermédio de um
grupo de amigos comuns do colégio estadual Infante Dom Henrique, em Copacabana.
Começaram a namorar, ele com 18, ela com
16 anos. Quando ele assumiu sua vaga em
Furnas, passaram alguns meses distantes,
mas logo que casaram, ela foi morar com o
engenheiro na Vila destinada a empregados
da Hidrelétrica de Funil. Da união, nasceu
Flavia, em 1984. Orgulhoso, o pai conta que
ela é farmacêutica, formada na Universidade
Federal do Rio de Janeiro e trabalha em
um hospital infantil. “Ela é a rainha da casa.
Minha filha é muito querida, muito amada,”
diz, emocionado.
Nos momentos de lazer, é um botafoguense
fiel. Dedicou-se ao escotismo desde os oito
anos de idade. Atualmente, é vice-presidente
do Centro Cultural do Movimento Escoteiro no

país, com sede na Rua 1° de Marços 112, no Centro do Rio de Janeiro. Por conta dessa paixão,
participou de eventos internacionais na Austrália, Chile e Suécia; e também é adepto do
montanhismo. Já escalou as principais montanhas da Serra dos Órgãos, Itatiaia e Rio de
Janeiro. Em 2013, pretende aderir ao Plano de
Readequação do Quadro de Pessoal (PREQ)
oferecido pela Empresa. “Tudo que conquistei
foi por meu trabalho em Furnas e vou continuar
amando-a, como nesses 35 anos,” afirma.
Seu engajamento com atividades esportivas
e defesa do meio ambiente o fez ganhar o título de Cidadão Honorário Carioca: “Amo demais o Rio de Janeiro. Não nasci no Rio, mas
fui escolhido pelo Rio para ser seu cidadão.”
Aos 50 anos, Boulanger fez o Caminho de
Santiago de Compostela, que reúne peregrinos do mundo inteiro: “Foi uma reflexão
dos 50 anos passados e o planejamento dos
próximos,” conta, com um sorriso largo.

Vencendo
desafios

Com a família
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Um autodidata com
visão de futuro
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Antonio José Bastos

“Entrei aqui em 1976, quando Furnas estava
construindo Angra 1, Luiz Carlos Barreto de
Carvalho e Marimbondo”. O tempo passou e
hoje, Antonio José Bastos, do Departamento
de Desenvolvimento de Sistemas de Informação, reconhece que a Empresa cresceu muito
e se tornou conhecida “não sai da mídia”, mas
uma coisa se manteve inalterada: “Os amigos
que fiz ao longo desses anos e que permanecerão para sempre.”
Ele lembra que a Empresa passou por várias
mudanças em mais de três décadas, a começar
pelo processo de seleção para o quadro funcional até a geração de energia, “que hoje já
avançou para as eólicas”. Conta que naquele
tempo “não havia concurso público, mas a
seleção era rigorosa. Fiz uma prova e consegui média 7, que era a mínima exigida. Em
seguida, fiz os exames médico, psicotécnico,
psicológico e entrevistas até ser aprovado.”

Formatura do filho Henrique
(à direita em detalhe)

Antes de ser chamado para a Empresa, Bastos trabalhava na Companhia Estadual de
Gás (Ceg). Lembra que por causa do salário
baixo, teve que trancar a faculdade de Tecnólogo de Processamento de Dados retomando-a mais tarde, quando já estava em
Furnas. “Meu chefe me aconselhou a voltar
a estudar para poder progredir e foi o que
fiz. Para facilitar, parte da mensalidade era
subsidiada pela Empresa.” Ele recorda que
os processos de seleção internos davam
oportunidades para todos prosperarem.
“Tenho colegas que entraram comigo e que
são gerentes de divisão, de departamento e
superintendentes”.
Questionado sobre o que mais o marcou durante todo esse tempo, Bastos não hesita em
afirmar, mais uma vez, que foram os amigos
que fez. “A Empresa era uma família, as pessoas comprometidas, dedicadas... Vestiam a

Com a filha
e a esposa
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Antonio José Bastos

“

Eu fui, praticamente,
autodidata. Pegava os
manuais de informática
e os destrinchava. Hoje,
não. As pessoas são
preparadas, treinadas
e para os que querem
evoluir, a hora é essa

Como legado, Bastos revela que deixará as
ações desenvolvidas desde que começou fazendo o controle patrimonial que remonta
à época da construção de Angra 1. “Antigamente, esse trabalho era feito à mão. Quando começou a ser informatizado, como eu já
tinha conhecimento nessa área, o meu chefe
me liberou para ajudar aos colegas da minha
divisão. Naquele tempo, eram sete ou oito
terminais que ficavam onde hoje é a sala dos
motoristas e tudo estava ali concentrado.”
Ele admite que aproveitou essa oportunidade
para se dedicar integralmente a esta “nova ordem”. “Colocava cada documento no sistema,
tendo que digitalizar cerca de 800 mil registros. Era inviável e estimava que levaria uns
seis anos para finalizar toda aquela tarefa.”
Mas a divisão tinha um “ponto de vista”, uma
fita com todos os registros de patrimônio da
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camisa. Eu sei o quanto se batalhava. E uma
das lições que vou levar para sempre é o sentimento de companheirismo, união.”

Empresa. “Bastava pegar a tal fita e, por meio
de um software, jogar o conteúdo para o layout que estava sendo implantado. Aproveitei
para fazer uma ‘limpeza’ nos conteúdos. Resultado: terminei o trabalho em menos de
seis meses. Tudo que estava em papel foi colocado no sistema. Acho que essa é a grande
herança que deixarei para Furnas”.
Em 1992, Bastos foi transferido para o antigo Departamento de Desenvolvimento de
Sistemas, atual Departamento de Desenvolvimento de Sistemas e Informação. “Pude
aplicar os conhecimentos obtidos na minha
formação e tive com os novos companheiros,
novos aprendizados, atuando na manutenção
e desenvolvimento de sistemas e atendendo
solicitações dos usuários da minha área.”
A determinação de Bastos em progredir na
vida serviu de exemplo para sua família. “Sou
casado há 28 anos com Lorna, enfermeira, que
agora trabalha em casa. E tenho dois filhos:
o Henrique, praticante da Marinha Mercante,

Antonio José Bastos

e a Lorraine, que está cursando Engenharia
Mecânica na Gama Filho.”
Solicitado a falar para as pessoas que estão
entrando na Empresa, Bastos reafirma que
hoje as oportunidades são muito maiores. “As
chances de reconhecimento e de evoluir profissionalmente são bem diferentes daquele
tempo. Foi elaborado um plano de carreira
que contempla, não os antigos funcionários
da Casa, mas os recém-admitidos. Eu fui,
praticamente, autodidata. Pegava os manuais de informática e os destrinchava. Hoje,

não. As pessoas são preparadas, treinadas
para exercerem suas funções com qualidade
e manterem o padrão Furnas de excelência.
E para os que querem evoluir, a hora é essa.”
Bastos arrisca um conselho para os novatos:
“Abracem e se dediquem a Furnas, mantendo
a visão de que estão em uma empresa em
plena expansão”. E externa um desejo: “Que
Furnas se transforme em uma Petrobras, que
continue investindo em novas tecnologias e
seja vitoriosa na geração
Antonio José e a
de energia eólica.”
equipe de trabalho
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Antonio José Soares Ferreira

Antonio José Soares Ferreira, mais conhecido
como Tunico, nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, em 1954, e nunca viveu em outro lugar.
Se diz “arraigado”, apesar dos engarrafamentos e da superpopulação. Viu transformações,
mas as poucas obras viárias e o descaso com
o transporte público tornaram o trânsito da cidade caótico. Hoje mora em Pendotiba, afastado do Centro, e sai de casa às 6 horas para o
Escritório Central de Furnas, onde trabalha.
Antonio estudou em colégios de Niterói, cursou
Engenharia Eletrônica no Centro Federal de
Educação Tecnológica (CEFET), no Maracanã,
no Rio de Janeiro, e confessa que não sabia o
que era telecomunicações até vir para Furnas.
Em junho de 1975, foi admitido como estagiário na Divisão de Telecomunicações do Departamento de Engenharia Elétrica de Furnas
e tornou-se funcionário efetivo em agosto de
1977, seu primeiro e único emprego, sempre
na área de telecomunicações. Lembra que

“

conhece toda a história do antigo Departamento de Engenharia de Telecomunicações,
que viu ser criado e extinto.
Hoje ele está lotado na Divisão de Telecomunicações do novo Departamento de Engenharia Elétrica. Diz que sempre gostou muito do
ambiente de trabalho, o que contribuiu para
sua permanência em Furnas. Na Empresa, encontrou “um mestre maravilhoso”, Ivo Ricardo
Wanderley, já falecido, que foi seu supervisor
durante o período de estágio e gerente da divisão em que foi efetivado.
Nos seus mais de 35 anos na Empresa, Antonio enfrentou inúmeros desafios, como implantar um sistema inédito para monitorar a
atividade sísmica na região da Usina de Itumbiara. Ele e o gerente Ivo desenvolveram uma
rede, em colaboração com o Departamento
de Engenharia Civil de Furnas e com geólogos da Universidade de Brasília, superando
dificuldades de logística e estradas precárias.
Lembra-se também do projeto de uma pequena central hidrelétrica em um afluente do Rio
Negro, em São Gabriel da Cachoeira, a 800
km a Oeste de Manaus, com projeto básico de
Furnas, que forneceria energia para uma base
militar da Aeronáutica e para aldeias indígenas da região. Para se chegar ao local da obra

Se não tem jeito, a gente
vai fazendo do jeito que dá.
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Ele gosta de espaços abertos, da natureza,
gosta de motocicletas clássicas para pequenas aventuras, de cuidar de jardins e hortas,
e de caminhar ao ar livre. Já viajou muito,
por conta do trabalho. Mas, garante que seu
maior prazer é voltar para casa, para estar
com os seus.
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Antonio José Soares Ferreira

30

eram necessários cinco dias Mais alguns anos
em Furnas
de barco. A hidrelétrica acabou não sendo construída,
mas ficaram as memórias da aventura na Floresta Amazônica, verdadeiras lições de vida,
que não se esquece mais.

telecomunicações, essencial para a operação
e a manutenção, não tem merecido a devida
atenção, como em outras concessionárias
do setor nas quais os sistemas de comunicações estão sendo expandidos, inclusive para
a prestação de serviços.

Antonio ressalta que Furnas é reconhecida
pelos projetos de usinas e barragens, mas

Em suas andanças a serviço de Furnas, cultivou muitas amizades, em praticamente
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Antonio José Soares Ferreira

todas as áreas da Empresa. “Poucos são os
lugares aonde eu ainda não fui,” afirma. Com
tanta experiência, avalia a evolução e os desafios para a futuro, e considera que hoje
está mais difícil trabalhar por conta do excesso de controle ocasionado pela implantação do sistema SAP em velocidade incompatível com a migração confortável do sistema
anterior para o novo. “Uma coisa pela qual
estamos pagando,” conclui. Ele conta que
sempre projetou sistemas, preparou as especificações técnicas e elaborou as requisições de compra com facilidade. Porém, hoje,
com a implantação do SAP, a elaboração
das requisições de compra estão muito burocráticas dificultando a aquisição de novos
sistemas. E arremata: “O que me interessa é
colocar o sistema para funcionar, comprar o
equipamento certo, montar a coisa certa.”
Ultimamente não vê a Empresa trabalhando
para um fim, e não identifica com clareza um
plano de expansão.
Antonio ressalta que as empresas de energia têm todas as tecnologias que uma operadora de telefonia tem, e muito mais, mas
alerta para o atraso de Furnas em termos de
telecomunicações. Considera tarefa desafiadora superar esse atraso, mas reconhece que
não terá tempo de enfrentá-la. “Furnas está
cada vez mais morosa para adquirir e implantar novos equipamentos. Não há projeto nem
um plano diretor de telecomunicações. Só há
pressão para atender a demanda dos novos
empreendimentos.”

Se considera satisfeito com a vida profissional, embora reconheça que nunca se envolveu
em atividades fora de sua tarefa, mesmo nos
movimentos para refletir sobre a própria Empresa. Antonio aderiu ao Plano de Readequação do Quadro de Pessoal (PREQ), mas diz
que nem pensou no assunto e acha que vai
continuar trabalhando por mais algum tempo. “Estou bem onde estou. Deixa ficar”,” diz.
Está satisfeito com seu nível econômico e admite que começou a desacelerar para viver
com tranquilidade o resto de vida que ainda
tem, junto com as filhas Tainá e Talita, de seu
primeiro casamento.
Conta que tinha 16 anos quando conheceu a esposa Líbia. Namoraram por 12 anos,
casaram-se em 1982 e viveram juntos por 20
anos. Em 2001, descobriram que ela sofria de
câncer. Antonio lembra os momentos difíceis
durante a doença da esposa, que faleceu em
2002. Mas, não guarda tristeza desse tempo
de provações e, pragmático, afirma: “Se não
tem jeito, a gente vai fazendo do jeito que
dá.” Hoje, mora com as filhas, namora e avalia
que sua vida familiar é muito boa.
A relação com sua nova companheira Cristina,
que também tem uma filha chamada Clarisse, já dura dez anos, é uma relação moderna,
moram separados em total harmonia e atualmente sem pretensão de deixarem as suas casas. Então, conclui que é melhor deixar a vida
seguir seu curso e ir adequando o rumo de
acordo com as necessidades e os desejos.

O uro

da Casa

2012

31

Sou fissurado
pelo português
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Ariston Bezerra Reis

“Professor”, como é conhecido no universo da
Micareta, e amante da língua portuguesa. Este
é Ariston Bezerra Reis, nascido em Balsas, interior do Maranhão, em 20 de abril de 1953. O
pai de Ariston, Hércules Bezerra de Sousa, trabalhava duro para sustentar com dificuldades
a esposa, Iracema Reis, e os oito filhos.
Aos 13 anos, Ariston deixou Balsas para morar
com o irmão Raimundo, comerciante em Barreirinhas, pequena cidade na entrada dos
Lençóis Maranhenses (MA). Com muita força
de vontade concluiu o curso ginasial estudando à noite. Em busca de oportunidades,
transferiu-se para São Luís e, em seguida,
para Manaus, onde frequentou o 1º e o 2º anos
do curso técnico de contabilidade. Em 1973,

voltou para Balsas para cuidar do pai adoentado e concluiu o curso de contabilidade. Já
estava convencido de que o estudo era o caminho para melhorar de vida.
Em dezembro desse ano, foi morar com a tia
Leolina, em Cruzeiro Velho, Brasília. Chegou
em uma madrugada fria e esperou na estação
rodoviária até o amanhecer para procurar a
tia. Descansou um pouco e, à tarde, foi com
os primos, funcionários das lojas Riachuelo,
procurar trabalho. No mesmo dia, já estava
empregado nesta loja. Também passou por
uma loja de esquadrias metálicas de parentes,
tentou vestibular para economia na Universidade do Distrito Federal (AEUDF) e concurso para o Banco de Brasília, mas esbarrou na
matemática e não foi aprovado. No segundo
semestre de 1978, passou no vestibular para o
Curso de Letras Plenas, Português/Francês, no
Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub),
concluído no segundo semestre de 1981. Logo
após a conclusão do curso, começou a dar aulas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira
em escolas particulares como o Compacto, o
JK e o Projeção. E assim foi aprimorando seus
conhecimentos com muita dedicação e empenho: “Sou fissurado pelo português,” diz ele.
Nesse tempo, conheceu João Moreira, que trabalhava em Furnas e estava se transferindo

Dedicação
e empenho
na busca do
conhecimento
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Ariston Bezerra Reis

Com a equipe de trabalho
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para o Banco Regional de Brasília. João apresentou Ariston ao encarregado de uma das
empreiteiras que prestavam serviços para Furnas. Em março de 1977, Ariston fez uma prova
de avaliação e, apesar do fraco desempenho
em matemática, foi selecionado. Um mês depois, foi transferido para outra empreiteira. Ele
conta que o acesso à Subestação Brasília Sul
era muito difícil. Se perdesse o único ônibus
disponível, só de táxi, caso o motorista concordasse em enfrentar a estradinha precária.
Muitas vezes, Ariston teve de percorrer longos
trechos a pé, “com um medo danado. Taguatinga era muito diferente,” admite.

Domino o básico:
nunca serei o tal

Cumprido esse período nas empreiteiras,
Ariston foi contratado por Furnas em 1º de
agosto de 1977 como assistente de administração, no setor de Almoxarifado. Em 1989,
foi transferido para a Usina de Serra da Mesa.

Ariston Bezerra Reis

Em 1991, Ariston voltou sozinho para Brasília. Seus três filhos, Áydamo, Ayla e Ariston
Júnior ficaram em Serra da Mesa com a mãe,
Verônica. Pouco mais de um ano depois, os filhos se mudaram para Brasília para viver com
Ariston, que só contava com a ajuda de uma
empregada. Hoje, os três filhos o consideram
pai e mãe. Ele conta que “foi uma barra”.
Em 1991, foi aprovado em concurso público
para a Secretaria de Educação do Governo
do Distrito Federal e hoje é professor de Português e Literatura Brasileira. Mesmo depois
de um dia exaustivo, se transforma totalmente quando entra em sala de aula à noite.
O magistério é outra de suas paixões.
Orgulhoso, Ariston diz que já fez de tudo em
Furnas: almoxarifado, setores de pessoal, de
compras, de contabilidade e de fechamento
de caixa. É representante da Cecremef e da
Fundação Real Grandeza, e agora é apontador. Enfrentou atritos com gerentes, negociou
convivências, adaptou-se a situações difíceis.
O amadurecimento o ajudou a reconhecer o
valor da sua passagem por Furnas e hoje tem
ótimo relacionamento com todos os colegas.

Quanto aos maiores desafios, Ariston elege
a adaptação ao mundo digital, pois não
entende a lógica da informática, que acha
“chata”. “No tempo das planilhas em papel
era mais fácil,” assegura. Tenta se adaptar, já
fez progressos e arrisca afirmar que dá para
viver sem informática. “Domino o básico;
nunca serei o tal,” conclui. Para ele, outro desafio é superar a complexidade do sistema
SAP, que emperra os processos e provoca
uma perigosa e sistemática transferência de
responsabilidade.
Ariston vai se aposentar em novembro de
2012 para viajar, cuidar do corpo e da mente, e curtir mais os dois netinhos: Ariston (o
“Ton”) e Yasmin.
Aos novos funcionários, Ariston recomenda
empenho para a construção do futuro da
Empresa, que vai depender do compromisso
de todos os empregados, do mais humilde ao
mais graduado. Acrescenta que Furnas nunca
atrasou compromissos com os empregados,
proporciona inúmeras oportunidades e lhe
deu todo o bem-estar que ele tem hoje. E garante: “É uma grande Empresa.”
Ariston com a mãe,
Iracema Reis

Ariston com o colega de
trabalho e amigo, Danilo
Luz de Souza, aposentado
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Carlos Alberto Couto Dias Junior

Carlos Alberto Couto Dias Junior, do Departamento de Planejamento Financeiro, nunca
imaginou que depois de atuar na área financeira de bancos, no Serpro, no Conselho Interministerial de Preços, ser analista de custos do setor metalúrgico e no Ministério da
Fazenda, e ser aprovado em Furnas, a sua
rentrée seria pelas portas da Fundação Real
Grandeza (FRG). E que somente depois de 15
anos de dedicação à FRG, é que o economista ingressaria no Departamento de Aquisição
Normal de Furnas. O mais surpreendente ainda é que depois de mais de uma década em
Furnas, a Fundação voltaria a convocá-lo só
que por um período bem menor.
“Antes de vir para cá, trabalhei durante três
anos no Banco Intercontinental de Investimentos, como controller geral, passando em
seguida para a área de Open Market, onde fui
controller de operações na mesa e operador
de Open.” Ele conta que ao fazer a entrevista
para ser admitido em Furnas, não sabia para
que setor iria. Pensava em ser admitido como
economista e não em uma atividade baseada

na sua experiência anterior. “Para minha surpresa, fui cedido para a Fundação e descobri, então, que todos dali encontravam-se na
mesma condição.” E lá estava o Carlos Alberto
de volta ao mercado de renda fixa. “Supunha
que nunca mais atuaria neste setor, em virtude
das diversas crises de liquidez do mercado,”
confessa. Ele lembra que seus colegas oriundos de bancos, “agregaram muito know how
à Fundação, realizando operações de leilão
comparadas ao Banco Central, mas utilizando
critérios próprios de liquidação da FRG.”
Em 1992, quando chegou ao Departamento
de Aquisição Normal, se surpreendeu. “Era
um lugar completamente diferente da minha
área de atuação,” admite. Mas a mudança serviu para estimulá-lo a progredir profissionalmente, acompanhando as mudanças da Empresa. Apesar das dificuldades, Carlos Alberto
guarda fatos, no mínimo curiosos. Um deles
foi a desconfiança das pessoas em relação
ao uso do computador, “que invadiu as áreas
de maneira abrupta, de tal forma que muitos
não acreditavam que aquela máquina poderia

Carlos Alberto Couto e os amigos
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gerar resultados rápidos, sem a ocorrência de
erros.” Ele lembra que montou um sistema que
produzia o controle de atualização dos valores
de caução. Esse trabalho era realizado manualmente. “Foi uma dificuldade enorme fazer as
pessoas entenderem que a máquina poderia
executar tudo aquilo. Então, eles efetuavam a
conferência à mão, a fim de verificarem se o
sistema estava operando corretamente.”
No entanto, quando pensava ter fincado raízes
em Furnas, Carlos Alberto foi reconduzido, por
um curto período, à Fundação. “Ao retornar
para cá (Furnas), fui direcionado para a Organização de Informática, atual Superintendência
de Organização e Tecnologia da Informação.”
Para essa mudança, ele teve de fazer cursos
de informática. “Posteriormente, fui convocado pela diretoria da Asef (Associação dos
Empregados de Furnas) para executar um
controle atuarial e financeiro do Plames (Plano

de Assistência Médica Suplementar) que precisava ser reavaliado a fim de saber sua real
condição financeira. Uma área totalmente diferente da minha formação e experiência. Fui obrigado a entender um pouco mais do mercado
de planos de saúde”, confessa.
Quanto ao seu futuro pessoal, Carlos Alberto
ainda não tem objetivos definidos, sabe apenas que vai continuar se dedicando ao vôlei,
que joga desde 1978 quando Furnas participava dos campeonatos do Sesi (Serviço Social da Indústria). “Entre 78 e 80, a Empresa
foi duas vezes campeã e uma, vice-campeã,
numa época que só se falava em futebol.
Saíamos por volta das cinco da tarde do Escritório Central para treinar,” recorda.
No entanto, em relação à Empresa, ele faz um
alerta: “Trabalho numa área extremamente
técnica. E as pessoas que estão sendo admi-

“

...era
coordenador
dos estagiários
e os tratava com
responsabilidade
de quase
funcionários
e hoje, muitos
deles, ocupam
altos cargos
em outras
empresas...

“
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Time de vôlei de Furnas dos anos 80

Em família

Com sua esposa Cássia

Com os filhos

tidas, chegam com uma bagagem de conhecimento muito grande e rica. Se Furnas não tomar cuidado, avaliar melhor o que oferece em
relação ao mercado, breve poderá perder esse
contingente que migrará para lugares que proponham melhores salários, condições e vantagens.” Ele cita como exemplo o tempo em que
era coordenador dos estagiários de economia
e administração. “Eu os tratava com responsabilidade de quase funcionários e hoje, muitos
deles, ocupam altos cargos em outras empresas nacionais e multinacionais.” E se permite
manifestar um desejo para Furnas: “Gostaria
que tivesse metas mais direcionadas; que fo-

casse na energia hidráulica de grandes barragens por deter o maior know how brasileiro, e,
em alguns casos, nas PCHs... A Empresa tem
condições de tornar suas usinas mais produtivas, atentando para a tecnologia que hoje é
empregada nas turbinas, muito mais eficiente
que na época dos primeiros empreendimentos.” Carlos Alberto finaliza agradecendo a
Furnas “a oportunidade de estar entre os seus
empregados e poder oferecer uma boa formação aos meus filhos Priscila, formada em
Relações Internacionais e pós-graduada em
Gestão de Empresas, e Bernardo, engenheiro
de Automação e pós-graduado em Sistemas.”
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Um trabalho

e a

disciplina para a vida

40

O uro

da Casa

2012

Carlos Alberto Félix Gomes

Carlos Alberto Félix Gomes, o Carlão, ingressou em Furnas por meio de um contrato temporário, via agência de empregos, em 1976.
Estava com 22 anos, de casamento marcado
e desempregado, depois de pedir demissão
de uma empresa multinacional. Diante de algumas propostas de trabalho, decidiu-se por
Furnas, atraído pela ideia de estabilidade e
pelo bom conceito da Empresa no mercado.
Contratado como auxiliar administrativo,
começou trabalhando na Divisão de Transmissão São Paulo, que funcionava em um
barracão na Subestação de Guarulhos, local de difícil acesso, enquanto o escritório
era construído. “Era uma subida danada e a
gente tinha que levar marmita, porque não
dava nem para sair e almoçar. Restaurante
também não havia e muito menos condução,”
lembra. Além disso, a rigidez do regime de
Furnas também assustou o rapaz. “Eu estava
acostumado com flexibilidade de horários e
liberdade para desempenhar meu trabalho,
mas tive que me disciplinar. O gerente traba-

lhava colado na minha mesa e me senti muito
cobrado, ainda mais porque tinha que me reportar ao operador, ao engenheiro e ao gerente da subestação.”
O primeiro contrato de trabalho chegou ao fim
e Carlão acabou dispensado. Mas, alguns meses bastaram para que ele voltasse ao quadro
de Furnas. “Fui admitido definitivamente em
77; estava numa pendura daquelas e não foi
fácil ver todo mundo recebendo gratificação
e eu chupando dedo,” diverte-se hoje ao recordar. Apesar do curso técnico e faculdade
de Contabilidade, ele permaneceu na função
de auxiliar administrativo por alguns anos.
“Na subestação, o foco era o pessoal técnico.
Fiquei sem grandes condições de progredir
por lá. Só no Rio de Janeiro havia espaço para
eu crescer na minha área, mas já estava casado
e com filhos. Acabei priorizando a segurança,”
Filho de uma mulher batalhadora, que trabalhou a vida toda como empregada doméstica
e criou sozinha os filhos, Carlão conta que foi

“

Tenham cautela, mas procurem mais desafios
do que segurança, corram em busca dos ideais,
mesmo que por conta própria, mas com muito
respeito ao próximo.

da Casa

2012

“

O uro

41

Carlos Alberto Félix Gomes

o exemplo da mãe e a opção pela segurança
que permitiram que ele cuidasse e educasse
os três filhos com razoável tranquilidade,
construindo seu patrimônio com a ajuda da
esposa Salvatina Maria Félix Gomes, a Tininha, com quem é casado há 36 anos. “Trabalhei muito, arrisquei pouco, mas alcancei
minha meta de dar o melhor que pude para
minha família”, orgulha-se.
Por vários anos, Carlão atuou no setor de
Transportes e nessa atividade cultivou amigos de longa data na Empresa, como Waldir
Pereira, lembrado por ter encaminhado Carlão
em seus primeiros passos em Furnas. Aproveitando seus conhecimentos contábeis, acabava auxiliando os motoristas na prestação de
contas. “Eu os ajudava e, em contrapartida,
eles me emprestavam dinheiro quando eu precisava”, recorda-se. Dessa turma, a maioria já
aposentada, ficou a saudade de Manuel Souza dos Santos, Aristides da Silva Frade, José

Bueno da Rosa, José Pontífice Mizael, Antonio
Gonzaga da Silva, entre outros.
Resignado com a situação profissional, mas
atento a qualquer oportunidade de mudar de
área, em 1985, finalmente, conseguiu a transferência para o Almoxarifado. Pouco tempo
depois, a área virou um grande depósito que
foi transferido para o Escritório de Representação de São Paulo. “A partir daí, o trabalho
ficou mais leve e eu passei de auxiliar para
assistente administrativo. Meu salário subiu e
a vida ficou um pouco mais tranquila”. Carlão passou também pelas áreas de Compras
e Administração de Contratos.
Em 2000, em uma nova oportunidade, foi convidado para trabalhar no setor de Tributos do
Escritório de Representação. “Por um tempo
foi desafiador, trabalhei sozinho, administrando
a parte tributária e também patrimonial. Mas,
com a chegada de um colega - o Aldenoud

Com os filhos e netos: orgulho de ter
criado todos com conforto e segurança
“Pelada” semanal dos funcionários
da Subestação de Guarulhos
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Pereira de Oliveira -, organizamos bem o setor”,
recorda-se. No Escritório, ele relata que, inicialmente, teve de enfrentar um certo preconceito
dos empregados que trabalhavam de terno e
gravata. “Eles olhavam torto para o pessoal que
vinha da área operacional, mantinham um ar
distante”, descreve. Nada que um bom futebol
depois do expediente, sem gravatas, não conseguisse solucionar. “O contato diário no trabalho e direto nas “peladas” romperam barreiras
e hoje somos todos amigos”. A prova, tanto da
amizade quanto do apoio da Empresa, Carlão
recebeu quando ficou doente. Diagnosticado
com um sarcoma no pé, teve que ficar afastado por mais de um ano. Mas, conta que nesse
período recebeu tanto a solidariedade dos colegas, quanto a assistência de saúde e social de
Furnas. “Um dos que mais me deu força foi o
João Ataliba de Araújo Melo”, ressalta.
De volta à Empresa, além do trabalho cotidiano no setor de Serviços Gerais, ele desem-

penha atualmente o papel de representante
sindical. “Sempre fui sindicalizado e participei
dos movimentos, mas nunca tive pretensões
de tornar-me sindicalista”, revela. Incentivado
pelos amigos Carlos Bonilha e Geraldo Marzano, ex-representantes, foi eleito e agarrou
a oportunidade para aprender mais sobre a
vida. “Nem imaginava a complexidade que
era montar uma pauta de acordo coletivo. É
preciso muita habilidade em negociar e capacidade para entender o outro.”
Com 41 anos de trabalho registrados em carteira, prestes a deixar a Empresa, ele revela sua
gratidão. “Posso dizer que valeu a pena. Alcancei grande parte dos meus objetivos e encontrei total satisfação.” A experiência que acumulou nessas décadas habilita Carlão a aconselhar
os mais novos: “Tenham cautela, mas procurem
mais desafios do que segurança; corram em
busca dos ideais, mesmo que por conta própria,
mas com muito respeito ao próximo.”

Carlão, hoje representante sindical, na
porta da Subestação de Guarulhos,
com Branca de Neve, um sindicalista,
durante uma greve nos anos 90

Final de semana
em São Lourenço
com a esposa
Tininha, Salvatina
Maria Félix Gomes,
com quem é
casado há 36 anos

Carlão com o grupo de motoristas
do setor de Transportes
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Carlos Flores

Durante dois anos, trabalhou na classificação
de plantas e documentos quando apareceu
uma oportunidade no Departamento de Processamento de Dados, hoje Departamento
de Infraestrutura e Relacionamento com Clientes. Era a vaga do futuro para o jovem que
acabara de se matricular na Faculdade de Administração da Guanabara, no curso de tecnólogo de processamento de dados. Flores
topou e ainda conseguiu uma bolsa de 60%,
bancados por Furnas. Era a aposta no analista de sistema que muito contribuiria para a
criação de alguns programas que ainda hoje
rodam na Empresa.

Na maior parte dos 35 anos de Furnas, Flores
atuou na Superintendência de Organização e
Tecnologia da Informação, antiga Coordenação
de Organização e Informática, se ausentando
temporariamente para desenvolver algum projeto em outra área, sempre a convite dos colegas. Foi assim no Departamento de Custos
e Controle Patrimonial, onde prestou serviços
por quatro anos. “Eu era o elo entre a Coordenação de Organização e Informática, que fazia
e executava o sistema e o departamento.” Depois trabalhou na elaboração do cadastro de
acervos para a Biblioteca, junto com analista
Helena Maria Simas Rabelo. “E que ainda hoje
funciona no setor,” diz Flores, orgulhoso.
O espírito fuçador, marca da sua personalidade, não parou de buscar soluções para os

“

“

“Levei um ano e meio para entrar em Furnas.
Será que vão acreditar em mim?,” questionou Carlos Flores, cinegrafista do Núcleo de
Imagem do Departamento de Comunicação.
No final de 1975, soube de uma vaga para auxiliar administrativo por meio da irmã Vera
Maria, a Verinha da Fundação Real Grandeza. Ele se inscreveu e, ao longo de 1976, fez
provas de português, matemática, redação,
conhecimentos gerais e psicotécnico. Muitos telegramas depois, recebeu o definitivo.
No primeiro dia de dezembro de 1977, Carlos
Flores assumia no Arquivo Técnico.

Eu não quero parar,
eu sempre sonho
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“

Os programas que
criei ainda são
utilizados e, agora,
as imagens que
registro são vistas
pelos colegas

“

desafios que surgiam entre relatórios matriciais, leitora de cartões, mainframes e a onda
da substituição das grandes máquinas por
pequenos servidores. Foi assim com a construção do banco de dados de todos os cursos feitos pelos empregados, além do trabalho, como consultor interno, de análise dos
hardwares como micro,
notebook, scanner, imFeliz com a nova
atividade no DCO.P pressora e até proje-
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tor para salas de reuniões de diferentes fornecedores. “Nessa época, visitei fábricas de
empresas de informática,” conta. Seu papel,
como conhecedor das necessidades internas,
era identificar as configurações que mais se
adequavam aos sistemas de Furnas e montar
os editais de licitação.
Mas foi no Departamento de Comunicação
que o ex-cinegrafista amador pôde dar vazão
ao desejo inesgotável por aventura, o mesmo
que o levou de moto a Salvador (BA), Teresina (PI) e Buenos Aires (AR) com a mulher,
Regina Duarte, na garupa. A viagem para a
capital baiana, numa Honda 125, lhe rendeu
matéria de cinco páginas na revista Duas Rodas, edição de abril de 1984.
Quando chegou para trabalhar na Comunicação, Flores já dominava os comandos de
enquadramento, foco e luz graças a um curso de videoteipe (VT) que fez na faculdade
Estácio de Sá e às filmagens de eventos nos
finais de semana. O hobby havia se transformado em negócio, tocado junto com outros
dois parceiros motociclistas.

Carlos Flores

Com a família

Adrenalina não faltou a Flores no Núcleo de
Imagem. Nas viagens para os empreendimentos, os momentos de grande emoção ficaram
por conta das tomadas aéreas, no interior de
turbinas, na abertura de vertedouros, entre
outros registros. E foi a vontade de se aprimorar que o impediu de aderir ao Plano de
Readequação do Quadro de Pessoal (PREQ)
logo na primeira fase do programa. “Eu não
quero parar, eu sempre sonho,” afirma.
Por isso, o aventureiro fez curso de After Effects pago pela Empresa. “São as vinhetas eletrônicas que aparecem nos vídeos, é o passeio
da tomada do ‘Fique Ligado’ quando o vídeo
é acionado por um usuário,” explica o técnico.
Quando sair, Flores quer montar um estúdio de
vídeo e fotos para continuar atuando na área.

Pai de Christine, Flores afirma se sentir realizado com o seu trabalho em Furnas, “pois
os programas que criei ainda são utilizados
e, agora, as imagens que registro são vistas
pelos colegas.” Entre os grandes feitos que
gosta de citar está a reengenharia de impressão, que eliminou milhares de impressoras a jato de tinta e que resultou, entre 2005
e 2007, na economia de R$ 1,5 milhão em papel e cartuchos.
Já na operação com as lentes, as imagens que
fez da visita do imperador do Japão Akihito
ao Rio de Janeiro, em 1997, fotos da família de
Grande Otelo e filmagens de algumas peças
do ator estão no topo da lista dos trabalhos
que mais gostou de fazer.
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Com foco
na inovação
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Carlos Pederneiras Raja Gabaglia

Carlos Pederneiras Raja Gabaglia, carioca, 58
anos, 35 de Furnas, casado há 19 anos com
Maria da Conceição Campello Brito, teve o
que se pode chamar de uma carreira desafiadora na Empresa, lotado na Divisão de Estudos de Equipamentos de Extensão.

Com um grupo de outros novos estagiários,
passou um mês na então recém-construída
Usina de Marimbondo (MG/SP). Ele relata
que nesta época viveu a primeira de muitas
experiências em Furnas que iriam balizar suas
aspirações profissionais.

Formado em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC-RJ), em 1977, sua história na Empresa
teve início no mesmo ano, aprovado para estagiar no Departamento de Engenharia Elétrica.

“Ao final daquele mês, todos os estagiários estavam loucos para voltar ao Rio de Janeiro. Eu
pedi para conhecer as obras de Itumbiara (GO/
MG) e, como nunca houvera uma solicitação
dessa natureza, o diretor de Operação, Luiz

Maria e Carlos em Paris
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Carlos Barreto de Carvalho, precisou autorizar
minha permanência por quatro dias no canteiro.
Ali nasceu minha admiração pelos grandes empreendimentos de Engenharia”, relembra.
Após o retorno ao Rio e concluído o estágio
de seis meses, Carlos Raja Gabaglia foi admitido como engenheiro, em 1º de agosto de 1977,
para atuar na assessoria da Superintendência
de Engenharia, onde realizava análise de prazos, cronogramas de entregas de equipamentos, pré-seleção de firmas para concorrência
e outros serviços administrativos. “Achava

“

...éramos dois recémformados para
analisarmos os estudos
elétricos e econômicos da
linha de corrente contínua
de 600kV de Itaipu

“

aquilo tudo muito burocrático e queria aplicar
meus conhecimentos de eletricidade, quando
um ex-professor da PUC, Sergio Frontin, que
gerenciava a então Divisão de Estudos de
Equipamentos de Extensão, me convidou para
aquela unidade. Tinha menos de um ano em
Furnas e estou lá até hoje”, conta.
Na divisão, ao lado de um colega hoje já aposentado, ele começou a calcular alternativas
técnico-econômicas para linhas de transmissão
(LTs), estudar campos eletromagnéticos na superfície dos condutores, que produzem o efeito
corona que causa perdas, rádio-interferência e
ruído audível. “Estudei também campos eletromagnéticos no nível do solo que interferem no
ser humano; e corrente de toque, que são cor-
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Lembrança
rentes induzidas em objetos
da Europa
sob as LTs que podem causar
choques nas pessoas ou animais, levando, inclusive, a morte. Enfrentamos
um enorme desafio, já que éramos dois recémformados, para analisarmos os estudos elétricos e econômicos da linha de corrente contínua
de 600 kV de Itaipu”.

Carlos Raja Gabaglia destaca duas viagens
viabilizadas por Furnas junto a organismos
internacionais como determinantes em sua
atualização profissional: a primeira, de estudo, em 1986, aos Estados Unidos, Canadá e
Itália, onde visitou empresas de eletricidade e
obteve softwares de cálculo de campo eletromagnético que utiliza até hoje; e outra a Rússia patrocinada pela Eletrobras, em 1994. Esta
última marcada pelo acidente que vitimou o
piloto Ayrton Senna, em Imola (Itália), “e eu
sem entender o que se passava já que o noticiário a que tinha acesso era todo em russo”.
Na Rússia, o engenheiro teve contato com o professor Aleksandrov, “uma sumidade em elétrica
que desenvolveu, pioneiramente, o conceito de

Carlos Pederneiras Raja Gabaglia

Linha de Potência Natural Elevada (LPNE). No
Brasil, Carlos Raja Gabaglia, até hoje, é dos poucos (além de alguns colegas do Sistema Eletrobras) capacitados nesta área, tendo projetado a
linha experimental em 500 kV, tecnologia com
que Furnas construiu em Seropédica (RJ).
O modelo da LPNE permite que LTs transmitam mais potência sem a necessidade de
aumento da área atingida pelo empreendimento. Ele pode ser utilizado na expansão do
sistema elétrico e, também, na recapacitação
de linhas de transmissão em corredores congestionados. O aumento da capacidade de
transmissão de energia é obtido na LPNE por
meio de um rearranjo da geometria da linha,
em que a distância entre as fases é reduzida
enquanto o espaço entre os cabos condutores de cada fase é aumentado.
“A partir dos estudos na Rússia, trouxemos
programas que resultaram, no final da década de 90, na implantação no 3º circuito
Adrianópolis-Cachoeira Paulista, em 500 kV,
quando introduzimos o feixe expandido com
espaçamento de 120 cm, solução utilizada
em diversas LTs construídas posteriormente.
A tecnologia permitiu diminuir a reatância
em cerca de 25%, elevando a capacidade de
transmissão da LT na ordem de 33%”.

Hoje, essa geometria dos feixes de condutores é adotada em milhares de quilômetros
de LTs no Brasil, mas ele lamenta que “não
houve uma evolução, apenas cópia do que
projetamos, por falta de qualificação de pessoal, incentivo e financiamento às pesquisas,
embora haja um campo enorme para novos
desenvolvimentos”.
Carlos Raja Gabaglia participou também dos
estudos para implantação do linhão de corrente contínua do Madeira. Mesmo inscrito
no Plano de Readequação do Quadro de
Pessoal (PREQ) e considerando sua missão
cumprida, ele acredita que ainda poderá
dedicar mais algum tempo ao repasse de
seus conhecimentos.
Como mensagem aos novos empregados,
o engenheiro reconhece que com o país retomando o ritmo de crescimento, Furnas é
uma Empresa com grande potencial e muitas áreas para serem estudadas. “Fiz muitas amizades aqui; acredito que dei o melhor de mim e, no curto prazo, penso em ter
mais tempo para a família, viajar, jogar tênis, caminhar, ir ao cinema, enfim, partir para
outras áreas que me atraem como enologia,
economia e filosofia”, revelou.

“

Com o país retomando
o ritmo de crescimento,
Furnas é uma Empresa
com grande potencial
e muitas áreas para
serem estudadas

“
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Celso Cardoso dos Santos

Em fevereiro de 1977, começou o curso e dividia com outros colegas a moradia. Nas salas
de aula, os novatos se agrupavam por especialização: mecânica, relés e comunicações.
“Na primeira semana visitamos as instalações
da Usina de Furnas e confesso que fiquei im-

pressionado com a organização e disciplina da
Empresa,” revela. Na sala de aula, o operador e
instrutor de Produção e Transmissão de Energia
Elétrica, José Vicente, apresentava sua aula com
o projetor de slides. “Durante a apresentação, o
instrutor explicou que a Usina de Furnas possuía oito máquinas. Então perguntei: Não seriam
sete máquinas? Ele quis saber o por que do meu
questionamento. Ele disse, sim, que havia sete
tubulões. Como ninguém na turma sabia a resposta fiquei conhecido por tubulão até hoje.”
Ele conta que dos 80 inscritos no curso, cerca
de 50 passaram para a segunda fase e somente
30 concluíram o curso. “Fiquei porque tive muita
força de vontade e persistência.” Uma de suas
lembranças é a do encarregado da segurança

“

Se fosse para
começar hoje em
Furnas, com certeza
faria tudo de novo

“

O empregado da Divisão de Manutenção Eletromecânica, Celso Cardoso dos Santos lembra com orgulho de sua trajetória em Furnas.
Aos 19 anos, quando ele ainda trabalhava no
Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo Bezerra de
Menezes, em São José do Rio Preto (SP), decidiu inscrever-se no concurso de Furnas. “Fiz
pela primeira vez a prova teórica, psicológica e
médica, em 1975. Fui aprovado só que não me
interessei pela vaga porque, na época, tinha
que estudar por um ano e ganhava-se meio
salário mínimo. No ano seguinte, surgiu outra
chance e meus pais e amigos me incentivaram
a prestar novamente o concurso e, então, me
inscrevi e fui aprovado novamente. Ao receber o telegrama da Empresa como aprovado
que tenho guardado em casa até hoje, decidi
dedicar-me aos estudos para o curso de Especialistas em Equipamentos do Centro de Treinamento de Furnas (MG) e investir de forma
séria pensando no futuro,” conta.
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Celso Cardoso dos Santos

“

Decidi me dedicar
aos estudos para o
curso de Especialistas
em Equipamentos do
Centro de Treinamento
de Furnas (MG) e
investir de forma séria
pensando no futuro

“

Rocha. “Ele aparecia do nada e pedia para a turma dormir mais cedo porque teríamos um longo
dia de estudo pela frente,” recorda.

Outra aventura era voltar para casa nos finais
de semana. A viagem iniciava-se em ônibus
de Furnas às 17 horas de sexta-feira, com previsão de chegada à São José do Rio Preto
(SP) às 9 horas de sábado. O retorno tinha
que ser no domingo,” relembra.
Em novembro de 1977, foi admitido em Furnas para atuar na Usina de Marimbondo (MG/
SP). Na época, Celso iniciou uma programação intensa de viagens para atender às necessidades da Empresa nas áreas de Itumbiara (MG/GO), Porto Colômbia (MG/SP),
Araraquara (SP), Rio Verde (GO) e Cachoeira
Dourada (GO) e, às vezes, dar apoio a outras
empresas do Setor Elétrico. “Fiquei entusiasmado porque além de trabalhar com o que
gostava conheceria gente nova e as viagens
quebrariam a rotina. Lembro-me de quando
cheguei lá na Usina de Itumbiara para trabalhar, fiquei impressionado com a grandeza do
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empreendimento. A partir daí tive a certeza
de que fiz a escolha certa.”
Outro fato interessante aconteceu na Copa
do Mundo de 1986, em Serra da Mesa (GO).
“Nossa equipe foi escalada juntamente com o
pessoal da Subestação de Brasília (DF) para
a montagem de uma subestação na usina.
Na época, o avião Bandeirante de Furnas ao
pousar no aeroporto improvisado jogava cascalho pra todo lado.” Ele conta que ao chegar
olhou para o cerrado e se perguntou o que
estava fazendo ali. O ambiente era totalmente
carente. “A equipe ficou hospedada em três
casas na obra da Usina de Serra da Mesa que
eram dedetizadas periodicamente devido à
infestação de barbeiros.”
Segundo ele, no final do expediente, a turma
sem opção de lazer ficava por ali no refeitório
para jogar cartas e tomar umas cervejinhas; enquanto isso, o garçom da obra, conhecido por
Urso, preparava um tira-gosto para todos antes
de irem dormir. Durante o dia, recebiam a visita
dos índios Avá-Canoeiro. “Eles tentavam nos im-

Celso Cardoso dos Santos

pressionar com seus hábitos e tinham interesse
em se comunicar com a gente para receber em
troca alimentos e roupas,” conta ele.
Na época, os empregados ficavam longe de
suas famílias durante a obra e nos fins de semana, se divertiam lá mesmo na região. “Só
tinha opção de lazer, na cidade de Minaçu. Nos
deslocavamos para a cidade e visitávamos o
clube da mineradora Sama e, em seguida, íamos para um hotel descansar.” Outro fato que
lhe chamou a atenção foi conhecer a mineração de ouro. “Um trabalho totalmente manual. Fiquei impressionado com o procedimento
daqueles garimpeiros que cavavam buracos
atrás de raspinhas de ouro.”

Em família

Celso gostou tanto das experiências vividas
na região que voltou para Serra da Mesa por
mais dois períodos. Depois, decidiu estudar.
Concluiu o curso de licenciatura plena em
Língua Portuguesa. Após, foi convidado para
dar aulas no Centro de Treinamento (CTB) da
Usina de Marimbondo até o término da última
turma da unidade. Dois anos depois, e após 11
anos de namoro, casou-se com Maria Zobeide
Rizzo e teve dois filhos: Bruno e Marcel. Nos
dias de folga, Celso gosta de ler, cuidar do seu
fusca branco ano 70, pescar e curtir a família.
Ele comenta que muitas são as vantagens de
estar em Furnas, mas a mais importante são
as amizades que conquistou. “Sempre marcamos encontros em nossas residências, em
clubes ou na cidade mais próxima da usina.”
Para os que estão chegando à Empresa, Celso afirma que o sucesso depende da vontade
de aprender. “Se fosse para começar hoje em
Furnas, com certeza faria tudo de novo. Furnas é responsável por grande parte da minha
vida e pelo que sou hoje,”conclui.
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Dirceu Aparecido Machado Borges

Pessoa agitada, que gosta de futebol, de dar
aulas e de falar em público. Já se envolveu em
vários movimentos, desde a criação de cursos
superiores até a presidência de instituições
filantrópicas. Mas, o que mais o mobiliza é o
prazer de aprender. Dirceu Aparecido Machado
Borges nasceu em 28 de setembro de 1953 na
pequena cidade de Orindiúva (SP), a 25 quilômetros da Usina de Marimbondo, descendo o
rio Grande. Era o dia do aniversário de 21 anos
de sua mãe, Luzia de Oliveira Silva Borges.
Caçula dos quatro filhos de dona Luzia e de
Benedito Machado Borges, Dirceu foi criado e
se educou em Icem (SP), a cinco quilômetros
de Marimbondo, para onde a família se mudou
quando ele tinha três meses de idade.
Em Icém, Dirceu iniciou sua vida profissional trabalhando em um supermercado. Em
seguida, foi contratado por empreiteiras que
prestavam serviços para Furnas, de fevereiro
de 1974 até abril de 1977. Em 4 de abril de 1977,
tornou-se empregado de Furnas. Logo depois, em 18 de junho de 1977, casou-se com

Maria Auxiliadora Lobato Borges, com quem
teve um casal de filhos. Ele faz questão de ressaltar a influência decisiva da esposa para o
seu crescimento pessoal e profissional. Dirceu
é graduado em Administração de Empresas,
com especializações em Administração Financeira e Gerência Empresarial. Segundo ele,
por conta de sua origem, de família humilde, e
da facilidade de convivência com as pessoas,
nunca teve dificuldade de se adaptar aos ambientes de trabalho e às tarefas a cumprir.
Para ele, trabalhar em Furnas permitiu conhecer
outro lado da vida, com possibilidade de fazer
grandes amigos, tempo de folga nos fins de semana e remuneração que lhe causou “um impacto extremamente positivo na época.” Essa
nova vida trouxe confiança, garantia de estabilidade e um campo aberto pela frente. Dirceu
lembra que entrou em Furnas ainda no regime
militar, muito austero, de pouca liberdade de
expressão e de ação. Com o tempo, essa realidade foi se modificando para uma Empresa
atualizada e totalmente aberta, na qual o em-

Com a esposa Maria Auxiliadora e netos
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Dirceu Aparecido Machado Borges

“

Todo o patrimônio
que eu tenho, a
construção da minha
família, a formação
dos meus filhos...
devo a Furnas

“

pregado deixou de ser um número de matrícula e passou a patrimônio da Instituição.

“Foi muito bacana ver esse desenrolar, porque
não são todas as instituições que nos dão essas oportunidades. Eu tive essa oportunidade
de ver o crescimento de Furnas e de crescer
junto com ela,” ele diz. Teve, inclusive, o incentivo de seu gerente para que ingressasse
na faculdade. Depois disso, Dirceu participou
ativamente na consolidação do curso superior de Administração de Empresas em Itumbiara (GO), graduou-se aos 39 anos de idade,
fez especializações e pós-graduação, e lecionou por dez anos. Foi presidente e secretário
da Cipa, foi coordenador social, diretor e presidente do clube de funcionários, participa
de encontros de casais e jovens, preside um
núcleo de apoio a pessoas com necessidades
especiais de odontologia em Itumbiara, e participa do movimento maçônico da cidade.
Para ele, todo esse envolvimento é a soma das
chances que a vida oferece com a força da
vontade pessoal. Durante esses 35 anos, Dirceu atravessou momentos bons e difíceis na
sua relação com Furnas. No período em que
era empregado de empreiteiras, de 1974 a 1977,
e depois já como empregado. Dirceu acompanhou o início da construção da barragem da
Usina de Itumbiara (GO/MG) e a conclusão da
montagem da Usina de Marimbondo (MG/SP).
Transferido definitivamente para Itumbiara no
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fim de 1979, pôde, então, acompanhar o início
da montagem e a entrada em operação das
unidades geradoras daquela usina. Ele conta
que sempre ficou impressionado com a tecnologia e a engenharia envolvidas na construção
de uma barragem: “Vigas de concreto e ferragens entrelaçadas, estruturas esparsas que, de
um dia para outro, se juntam dando forma à
obra grandiosa, gigantesca, que é a barragem
de uma usina hidrelétrica”, relata.
Um dos momentos mais difíceis, segundo a
sua avaliação, ocorreu durante a ameaça de
privatização da Empresa, no início dos anos
1990. Lembra o trabalho árduo de separar os
ativos entre geração e transmissão, em um
tempo de indefinição e incertezas, início de
uma década de estagnação, sem investimen-

Amigos de trabalho

tos ou admissão de novos profissionais, o que
provocou o inevitável desligamento dos melhores técnicos, com perda de identidade e
do conhecimento acumulado.
Aliviado, ele relembra que o processo não
avançou, se manteve a Empresa íntegra, com
geração e transmissão juntas, o que tranquilizou os empregados e permitiu que Furnas
retomasse sua caminhada. Para ele, a Empresa ainda está em transformação para se
adequar a uma nova realidade do mercado
competitivo da energia elétrica, no qual não

Dirceu Aparecido Machado Borges

se deve mais contar com o socorro garantido
do governo federal em caso de dificuldades
financeiras. Nesse novo contexto, Dirceu percebe o esforço da direção e do corpo de funcionários para mudar culturas e promover a
retenção e a difusão do conhecimento. Também identifica esforço na recuperação de
valores e da história da Instituição, que dá
passos consistentes para tornar-se uma das
maiores empresas da América Latina.

dar palestras. E acompanhar o futebol na TV,
nas arquibancadas e até em campo, apesar de
reconhecer que já não tem mais tanto preparo
físico. Nessa nova etapa da vida, já com os filhos
encaminhados, quer ir à praia e levar a esposa à
Itália e a Portugal, sonho de muitos anos.

Para alcançar essa condição, Dirceu recomenda especial atenção à formação dos
novos profissionais, para não contaminá-los
com culturas antigas que persistirão por longo tempo, nem permitir que se crie a expectativa falsa de tranquilidade para o resto da
vida. Propõe estimulá-los a repartir o conhecimento e a ver em Furnas uma grande oportunidade de desenvolvimento profissional, em
função da excelência de seu corpo técnico.

Perguntado sobre o que Furnas representa na
sua vida, compara à realização de um sonho.
Hoje é adjunto da Divisão de Administração
do Departamento de Produção Goiás e avalia
que conseguiu atingir as suas metas, em um
ambiente que sempre o recebeu como em
uma grande família. Mesmo os companheiros
que só conhecia por telefone, ao finalmente
encontrá-los, era como rever velhos amigos.
Lembra sempre que Furnas lhe proporcionou
a chance de acompanhar a construção de
uma grande usina hidrelétrica, desde o lançamento de argila na barragem até a operação
e a manutenção dos equipamentos.

Mesmo com tanto entusiasmo e com tanto por
fazer, Dirceu aderiu ao Plano de Readequção do
Quadro de Pessoal (PREQ) e, no fim de 2012,
aposenta-se para dedicar tempo a duas paixões:
estudo e futebol. Quer fazer mestrado e doutorado em Administração Financeira, lecionar e

Para ele, essa vivência é um legado que se
leva para sempre, que não tem preço, que
não se paga. E, sem conter a emoção, conclui:
“Todo o patrimônio que eu tenho, a construção da minha família, a formação dos meus
filhos... devo a Furnas. É isso.”

A filha Ana Paula, o genro e o neto Matheus

Augusto (filho), a nora e o neto Pedro
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Eleutério Alcino Pedrolli

“

famílias que residiam na faixa de servidão das
linhas. “Imagina ter que avaliar um barraco de
pau-a-pique sem conhecer nada a respeito.
Era dureza. Os primeiros laudos de avaliação
que encaminhei ao Rio foram sem a minha
assinatura, tamanha a inexperiência e falta de
treinamento que predominavam,” conta.
Em 1º de fevereiro de 1977, Eleutério entrou
para o quadro de empregados de Furnas e foi
transferido para Campos (RJ). Três anos depois, ele se casou com Elizabeth Nogueira e
com ela teve dois filhos: Fabrício e Felipe. Ele
também exerceu as suas atividades em Itapetininga (SP) e, em 1985, foi para a cidade
de Sorocaba já na função de engenheiro avaliador. “Confesso que já estava acostumado
com cidade pequena, mas a oportunidade de
conhecer novos horizontes faria a diferença na
minha vida pessoal e profissional, era só uma
questão de tempo,” afirma.
Na década de 90, recebeu um convite para
trabalhar em Mogi das Cruzes (SP), juntamente com a transferência do Escritório de
Sorocaba (SP). Trabalhou ainda, em Chapéu

Confesso que já estava acostumado com
cidade pequena, mas a oportunidade de
conhecer novos horizontes faria a diferença
na minha vida pessoal e profissional, era só
uma questão de tempo.
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Formado em Engenharia Agronômica e, em
fase de experiência na empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, em Cuiabá (MT),
Eleutério Alcino Pedrolli soube de uma vaga
em Furnas por intermédio de dois colegas
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Américo e Antero, ao retornar
à capital carioca para tratar de um problema
de saúde. Eles que já trabalhavam em Furnas comentaram sobre uma oportunidade na
Empresa em Vitória (ES). “Aí comecei a me
questionar: como um engenheiro agrônomo
teria chance de atuar no setor elétrico? Resolvi tentar. Foi a oportunidade que encontrei para voltar pra casa e ficar mais próximo
da minha família,” justifica. Capixaba da cidade de Santa Teresa, Eleutério começou a
sua trajetória em Furnas como contratado no
ano de 1976, pela empreiteira Construtora e
Urbanizadora Araújo Ltda. “Iniciei como técnico especializado I, na Subestação de Vitória
onde começava a construção das linhas 345
kV Campos/Vitória I e II.” Sem receber nenhum treinamento partiu diretamente para o
campo. Segundo ele, o objetivo era pesquisar, formar tabelas, relatórios e indenizar as
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D’Uvas, em Santos Dumont , na região de Juiz
de Fora (MG), na época do então Presidente
da República, Itamar Franco. Em 1996, assumiu
a função de adjunto da gerência de divisão do
Departamento de Patrimônio Imobiliário por
dois anos e, em 1998, assumiu interinamente
a divisão, tendo sido designado oficialmente
gerente da Divisão de Liberação de Áreas Sul,
em 2000, onde permaneceu até julho de 2011.
Depois de tantos anos em Furnas, Eleutério
destaca momentos significativos. Mas o que
mais lhe marcou foi participar da inauguração da Subestação de Ibiúna (SP) e das respectivas linhas de transmissão do Sistema de
Transmissão de Itaipu, com a presença do Presidente da República José Sarney. “Uma honra, sem dúvida, estar num evento desse porte

e ser prestigiado pela Empresa na presença de
tantas autoridades.” Dentre os projetos mais
delicados, ele cita as linhas Bateias/Ibiúna e
Tijuco Preto Itapeti/Nordeste por atravessarem perímetro urbano com áreas densamente
povoadas, além de regiões industriais de altíssimo valor. Apesar disso, Eleutério costuma
dizer que o trabalho em si melhorou muito
graças ao avanço da tecnologia, facilidade de
comunicação e deslocamento. “Antigamente
tínhamos que procurar um orelhão na estrada
para nos comunicarmos com o pessoal nos
escritórios, e hoje, do campo, conseguimos
resolver grande parte dos problemas. Temos
ainda, um acervo com milhares de processos
e dados informatizados de gestão fundiária,
facilitando o trabalho,” conta.
Com os amigos de trabalho
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Eleutério Alcino Pedrolli

Descontração
em família

Eleutério, Elizabeth e os
filhos, ainda pequenos,
Fabrício e Felipe

Fora de Furnas, Eleutério destaca ser um
amante da natureza. Quem o conhece sabe
muito bem o amor e o cuidado que ele tem
com suas orquídeas. Também é colecionador
de peças antigas desde relógios, moedas, rádio, vitrola, aparelhos celulares entre outras
bugigangas. Prestes a se aposentar, ele só tem
uma certeza que irá levar para o resto da vida:
os bons momentos que teve na Empresa e as
várias amizades que conquistou durante todos
esses anos. “Tive grandes amigos, excelentes
companheiros e conheci ótimos profissionais

em nossa querida Furnas. Para os que aqui
ficam espero que continuem firmes nessa
caminhada, que é gratificante, sem dúvida.”
Para os novos empregados que estão começando, ele deseja sucesso e muita dedicação.
“A Empresa é maravilhosa e dá oportunidade
para quem tem vontade de aprender e crescer. É investir em aprendizado, conhecimento
e acreditar no seu trabalho; só assim poderão
alcançar seus objetivos e atingir suas expectativas pessoais e profissionais.”
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Eliane de Fátima Carvalho Dutra

Ela revela que a sua admissão, há mais de 30
anos, foi, no mínimo, engraçada. Como relata,
ao se apresentar em um prédio à rua São João
Batista, depois de muito tempo aguardando
ser chamada e já sem esperanças, achou que
o telegrama que recebera convocando-a, seria
para trabalhar no cemitério homônimo. “Quando me inscrevi em Furnas, não sabia que era
ligada à energia elétrica. Por coincidência, ao
ser convocada dois anos depois, em 1º de abril,
a Shell também me contatava. Ao receber o
telegrama, achei que era brincadeira por causa

“

do endereço. Pensei: fizeram uma pegadinha
comigo! Não tinha nada escrito na porta! O
Dia do Mentiroso se tornou o da minha sorte.”
Eliane conta que optou por trabalhar em Furnas pelas vantagens que oferecia. Com muito
bom humor, ela relembra que realizou muitos
testes até ser admitida. “Fiz exames médicos
e, no psicotécnico, prestei muita atenção para
desenhar a árvore em cima de uma linha. Sem
aquele tracinho, podiam interpretar que estava com a cabeça nas nuvens.” diverte-se.
O começo da trajetória dessa petropolitana
conhecida por estar sempre sorrindo, “até
mesmo dormindo,” como denunciam alguns
colegas, foi no Departamento de Contabilidade
Geral como secretária. “Batia a máquina com
carbono o balanço financeiro, juntamente com
outras duas colegas. Não havia computador.
Éramos rápidas e não errávamos. Uma loucura!
Mas uma coisa é certa: nos tornamos craques e
aprendemos todos os macetes, principalmente

Furnas é o máximo, com vários
caminhos para ser trilhados e
muitos benefícios
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“Sinto orgulho de trabalhar em Furnas e
aqueles que aqui estão chegando devem ter a
consciência que ingressam em uma Empresa
em plena expansão e que oferece inúmeras
oportunidades de crescimento e benefícios.”
As palavras marcadas pela emoção são de
Eliane de Fátima Carvalho Dutra, do Departamento de Responsabilidade Sociocultural ao
começar a falar de sua trajetória.
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no manuseio do limpa tipos.” Eliane avalia que,
apesar de ser uma época de muito trabalho,
“foi a área financeira que me deu toda base e
conteúdo para desempenhar outras funções.”
Com o passar do tempo, ela foi se capacitando.
Fez, entre outros, curso técnico de Contabilidade e espanhol. “Passei em primeiro lugar,”
gaba-se. Revela que adora idiomas e até arrisca
um “ni hao”. “Oi, em chinês,” explica, reconhecendo que nesses tempos de “negócios com
os chineses, saber algumas palavras-chaves
é fundamental.” Eliane explica que sempre foi
muito boa aluna; que é do tempo que se estudava latim no colégio. “É uma língua que tem
declinação e por conta dessa característica,
resolvi estudar alemão. Estou fascinada.” Muito comunicativa, diz que já auxiliou muitos estrangeiros em busca de informação, “quando
estou caminhando na praia.”
O talento de Eliane não se restringe às línguas estrangeiras. Ela adora plantas, mexer
com a terra. “Cultivo temperos na minha casa
e outros tipos de plantas. Converso com elas
todos os dias. Faço um curso de bonsai. Eu
digo que quando sair de Furnas vou deixar
tudo enfeitado com bonsai.”
Planos para o futuro encontram base no presente. “Vou aprimorar o espanhol. Quero conhecer as expressões do dia a dia. Para isso, já
estou exercitando com a minha sobrinha que
mora na Espanha. Trocamos e-mails e percebo que há muitas palavras que fazem parte
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do cotidiano que me são estranhas.” Continuará a “mexer com plantas e quem sabe, fazer
um jardim japonês?”, conjectura.
Ao se aposentar, carregará consigo o reconhecimento de ter trabalhado em uma grande
Empresa. “Furnas é o máximo, com vários
caminhos para ser trilhados e muitos benefícios: são as atividades oferecidas durante a
realização da Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), os cursos,
os convênios que se estendem à família, o
plano de saúde”. E quanto aos amigos que
fez ao longo dos anos, não faz economia em
elogiá-los e ressaltar que foram muitos e que
os carregará para sempre em seu coração.
“Eu me lembro que, quando comprei o meu
apartamento, era lotada na Assessoria de
Organização e Métodos e fizeram uma festa
aqui na Empresa, com direito a bolo e champanhe. Sempre contei com o apoio deles, não
apenas nos momentos bons, mas também
nos ruins. Quando perdi o pai do meu filho, lá
estavam eles comigo, me dando força.”
Eliane finaliza agradecendo pela oportunidade de ser de Furnas. É o máximo.” Mas não
esconde o pesar que já sente ao imaginar a
última vez que tiver que passar pela catraca
como empregada. “Será uma pena deixar os
gerentes maravilhosos com os quais trabalhei
e em um momento em que a Empresa está
crescendo tanto... Mas eu tenho que me desapegar, pois também tenho uma vida lá fora
bem legal.”

Eliane de Fátima Carvalho Dutra

“

“

Todo o patrimônio que eu tenho, a
construção da minha família, a formação
dos meus filhos... devo a Furnas

Com entusiasmo, Eliane transfere sua experiência para os que estão chegando
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Fernando Antônio Santini Pereira

O engenheiro eletricista Fernando Antônio
Santini Pereira orgulha-se de ter atuado, em
seus 35 anos de carreira em Furnas, nos dois
principais ramos de negócio da Empresa: a
geração e a transmissão de energia. “Estou
concluindo um ciclo interessante da engenharia elétrica,”afirma ele.

No Departamento de Engenharia Mecânica,
Santini também trabalhou em comissionamentos (testes de operação) das hidrelétricas de
Itumbiara e Corumbá, no estado de Goiás, e
Manso, em Mato Grosso. E realizou a revisão
das instalações elétricas de baixa tensão da Vila
Residencial da Usina de Funil, em Itatiaia (RJ).

Formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Santini ingressou em outubro de
1977 no Departamento de Custos e Controle
Patrimonial, que emprega engenheiros e técnicos no levantamento dos equipamentos de
usinas, subestações e linhas de transmissão.
A contabilidade dos ativos da Companhia não
era exatamente a área de interesse de Santini,
mas a chance de trabalhar em uma empresa
que lidava com sistemas de potência fez com
que aceitasse o cargo.

O passo seguinte na carreira do engenheiro
foi a mudança para o Departamento de Engenharia Elétrica, em 1992. Após receber um
convite do amigo Ronaldo Rangel Ventura,
seu atual gerente, Santini cerrou fileiras na
antiga Divisão de Engenharia de Equipamentos Elétricos, hoje Divisão de Engenharia de
Equipamentos Principais e Arranjos Físicos.
A unidade é responsável pela especificação,
formulação de editais de compra, inspeção
e testes de equipamentos de alta tensão. Os
engenheiros da divisão fazem ainda o comissionamento desses equipamentos nas subestações de Furnas. “Foi a minha explosão técnica,” sintetiza Santini sobre os 20 anos de
atuação no setor.

“

O trabalho na área de transmissão acrescentou a seu currículo viagens à Europa e Japão
para acompanhar ensaios em fabricantes
como Alstom, ABB, Siemens e Mitsubishi e
laboratórios independentes. “São viagens
em que somos bem recebidos. Na fábrica da

“

E não demorou muito para que ele chegasse à
área técnica, propriamente dita, de Furnas. Em
setembro de 1979, Santini se transferiu para o
Departamento de Engenharia Mecânica. Sua
primeira missão nesta nova área foi acompanhar a montagem de equipamentos da Usina
Nuclear Angra I. Não dos equipamentos que
realizam a fissão do combustível atômico,
como faz questão de frisar o engenheiro, mas
dos motores, bombas e compressores que
auxiliam o processo de produção de energia.

Estou concluindo um ciclo
interessante da engenharia elétrica
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Fernando Antônio Santini Pereira

Alstom, em Lyon (França), eles hasteiam a bandeira do Brasil quando há um profissional do
país nas dependências. Já na ABB, na Suécia,
o meu nome e o de Furnas apareciam num
telão para que todos tomassem conhecimento de nossa presença ali. A marca Furnas é
muito respeitada lá fora.”
Estes mimos, no entanto, não significam necessariamente um ambiente acolhedor para
os profissionais brasileiros no trabalho com
os colegas europeus. “É uma atividade estressante, em que nosso conhecimento técnico é testado o tempo todo pelos especialistas estrangeiros. Além disso, pesa representar
uma empresa como Furnas,” confessa Santini.
Durante testes em equipamento em um laboratório da Alemanha, por exemplo, o técnico
responsável pelo ensaio desafiou o engenheiro
de Furnas a propor uma solução para o problema constatado durante a realização do experimento. Santini respondeu à provocação à altura.
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“Apontei o que não havia dado certo no teste
e disse que poderíamos fazer uma nova tentativa, utilizando outro método de ensaio normalizado e aplicável. Ele me perguntou, então, que
tensão deveríamos utilizar. Propus baixar para a
tensão especificada. O colega, entretanto, repetiu o ensaio com a mesma tensão empregada
antes dizendo que confiava no seu equipamento. Graças a Deus, sempre tive essa possibilidade de responder prontamente”, acrescenta.
A citação a Deus não é mera força de expressão.
Católico fervoroso, o engenheiro acredita que a
força do Criador sempre esteve a seu lado nos
momentos difíceis ou felizes de sua carreira. Ele
exemplifica este sentimento com a experiência
que viveu durante viagem à França para inspeção de equipamentos na unidade industrial da
Alstom na cidade de Grenoble.
Durante o teste denominado Suportabilidade a
Impulso Atmosférico sob Chuva, a câmara auxiliar do disjuntor explodiu, fazendo com que
cacos de porcelana provocassem a ruptura do
sistema hidráulico utilizado para simular a chuva.
O laboratório ficou inundado. Como não havia
condições para continuar o ensaio, Santini foi
“obrigado” a passar o fim de semana em Paris.
No retorno a Grenoble, ele começou a pensar nas prováveis causas do acidente. Estava
no quarto do hotel quando, subitamente, teve
um palpite. Santini buscava informações no
manual do equipamento quando um colega
da filial brasileira da Alstom que o acompanhava nos ensaios bateu à porta para relatar
o que de fato havia ocorrido. Bingo! A conclusão dos técnicos franceses batia com a
hipótese do engenheiro de Furnas. “O fato de
eu me levantar, procurar e achar a resposta
foi obra do Espírito Santo. Ele me mostrou
o que poderia ter acontecido. Eu tenho uma
crença muito grande. E, diariamente, sinto a
presença de Deus na minha vida,” afirma ele.

Fernando Antônio Santini Pereira

Fernando, a esposa
Márcia e filhos
Santini e os amigos
de trabalho

Santini considera-se realizado como profissional de Furnas. Ele aderiu ao Plano de Readequação do Quadro de Pessoal (PREQ),
que incentiva o desligamento de empregados já aposentados. Marcou sua saída para
agosto de 2013. Além do aprimoramento
profissional, ele considera que também restarão, dos anos passados na Empresa, a
amizade com parceiros como Ronaldo Rangel Ventura, com quem trabalha há 33 anos,
José Joaquim do Souto Lopes, Galdino Santos, Ernesto Leser e outros.

Casado desde 1978 com Márcia, Santini é pai de
Thiago, Felipe e Lucas – não é por coincidência
que os três têm nomes dos apóstolos de Cristo
– e avô de Leonardo, de 4 anos. Segundo o engenheiro, a aposentadoria lhe possibilitará tempo para curtir mais a família e se dedicar a seus
hobbies: a música e o teatro. Mas confessa que
não pretende descartar oportunidades de trabalho, como consultor de empresas nas áreas
de especificação e ensaios de equipamentos
elétricos. “Tenho saúde e capacidade de voltar
ao mercado de trabalho,” conclui.
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Gerson Quintanilha

Veio por uma questão de logística. Estava em
Botafogo para um teste na Sondotécnica e a
agência de emprego falou que também havia uma vaga em Furnas, por três meses. O
desenhista Gerson Quintanilha, 62 anos, não
se interessou pois queria emprego e não trabalho temporário. Como seu teste foi rápido,
acabou passando em Furnas, cuja sede era
bem próxima da outra empresa. Saiu da Sondotécnica e se dirigiu ao endereço indicado
para recrutamento – na Rua São João Batista. A pessoa que o atendeu na portaria disse
que já tinha um candidato sendo entrevis-

tado, pois tinha chegado mais cedo. Nesse
momento, Gerson pensou que havia perdido
a chance. Mas o futuro colega resolveu ligar
assim mesmo para o entrevistador. Deu sorte.
Ouviu a informação de que ele deveria voltar
logo depois do almoço. “Hoje nem sei como
funciona,” comenta Gerson a respeito do gesto solidário que recebeu. Era janeiro de 1977.
Uma semana depois, ele começava no setor
de desenho técnico. A poucos dias de terminar o contrato, pediu ao gerente para se
ausentar um dia, pois iria se inscrever em

Gerson, sua esposa Tereza e a filhas
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Gerson Quintanilha

“

Ela me achava
meio irresponsável
e rebelde porque
era o único que
questionava o
gerente

“

concurso da Refinaria de Duque de Caxias
da Petrobras. Na mesma hora, o superior
aventou a possibilidade de conseguir uma
vaga permanente para o profissional, o que
foi concretizado dois meses depois. No dia 1º.
de junho de 1977, Gerson era registrado como
funcionário de Furnas.
Ele começou na Superintendência de Operações, em uma divisão que apoiava a engenharia. Ali, fez parte do pool de desenhistas e

dividiu espaço e gerência com o pool de datilógrafas, onde trabalhava sua futura mulher,
Tereza Cristina Paes.
No início, a aproximação dele com Tereza foi
trabalhosa, “ela me achava meio irresponsável
e rebelde porque era o único que questionava o
gerente,” diz. Felizmente ela mudou de opinião
e, hoje, já estão casados há 30 anos com duas
filhas, Janaína e Paloma.
Na Divisão, Gerson trabalhou 16 anos. Foi promovido a projetista e fez curso de Autocad,
plataforma que substituiu a prancheta. Quando dominou a nova ferramenta, resolveu mudar de área e passou a integrar a equipe da
Hidrologia, onde está há 18 anos.
“Eu desenhei fluxogramas, diagramas das
subestações, bacias e reservatórios por 16
anos sem conhecer uma única usina de Furnas. Bastou entrar para a Divisão de Hidrologia para visitar Funil (RJ), Corumbá (GO),
Furnas (MG), Itumbiara (GO),” diz Gerson.
As viagens eram necessárias para conhecer
as áreas de medição de vazão e fazer o treiCarinho com as filhas
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namento dos voluntários locais para a leitura
correta dos instrumentos de coleta.
Ainda hoje, mesmo com o recurso da telemetria que faz a leitura dos medidores, a equipe
da Hidrologia confere os dados com os parceiros locais. De posse dos números e com o
apoio do setor de meteorologia, eles fazem
as projeções que orientam as decisões da
equipe de operação.
Em agosto de 2013, Gerson encerra um ciclo
de sua vida para inaugurar outro promissor.
“Furnas representa tudo. Minha família, meus
colegas”. Daize Nogueira Maia, do Departamento de Comercialização de Transmissão, é

Eu desenhei
fluxogramas,
diagramas das
subestações, bacias
e reservatórios
por 16 anos sem
conhecer uma única
usina de Furnas.
Bastou entrar
para a Divisão
de Hidrologia
para visitar Funil,
Corumbá, Furnas,
Itumbiara

“

“

sua madrinha de casamento. São daqui também seus amigos Francisco José de Macedo
Jr. e Ricardo Augusto Couto de Mattos, ambos da Divisão de Estudos Elétricos e Programação Energética; Ieda Borges Coutinho
da Silva, Nataldo Borges Alexandre Neto e
Claudomiro Pereira de Souza. Esse último, foi
seu parceiro no curso de Engenharia Operacional, na faculdade Santa Úrsula.
Mesmo com 35 anos de experiência, Gerson
se abstém de deixar mensagens para os novos funcionários da Empresa. Humilde, apenas
orienta que é bom estar preparado para tudo,
pois Furnas tem mudado muito. “Eu não daria
receita para ninguém,” conclui o técnico.
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Getulio Alves Peixoto Neto

Segundo ele, a fase mais difícil do iniciante é
o estágio. “Você é jovem, solteiro e senti muita falta da família, mas é uma questão de escolha e se você tem um objetivo na vida tem
que vencer os obstáculos,” explica.
Em 1º de maio de 1977, Getulio foi admitido
para exercer suas atividades na Usina de

“

Porto Colômbia (MG). Um fato que merece
destaque e que mexeu com a sua rotina de
trabalho, foi quando recebeu um chamado de
emergência da usina, em razão do rompimento da válvula de drenagem da caixa espiral da
unidade geradora 4, o que gerou inundação
da galeria das comportas e a realização de
manobra e isolamento da área.
Em 1982, casou-se com Irene de Jesus Chiarelo Peixoto, filha do funcionário de Furnas,
Agenor Chiarelo e tiveram dois filhos: Cristiane e Alexandre. Morador da Vila de Furnas
até hoje, em Porto Colômbia, Getulio gosta
de aproveitar as horas de folga para pescar
piapara. “Para pescar tem que ser bem cedinho, de preferência às quatro horas da manhã; sozinho e sem pressa fico por lá o dia
inteiro apreciando o rio Grande.”
Ao longo dos anos apareceram as oportunidades. Tornou-se encarregado de turno e até
hoje supervisiona a equipe de operadores.

Pode ter uma empresa igual
a Furnas só que melhor não conheço
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“Para se ter sucesso na profissão tem que
gostar muito do que se faz,” afirma Getulio
Alves Peixoto Neto. Nascido na cidade de Ibiraci (MG), Getulio iniciou a sua carreira como
escriturário no Banco Itaú na cidade de Franca (SP) e depois trabalhou em um escritório
da Cooperativa Agropastoril de Ibiraci por
dois anos. Quando foi aprovado em 1976 no
concurso de Furnas, decidiu sair da cooperativa para se dedicar ao curso de operadores
do Centro de Treinamento Básico de Furnas,
em São José da Barra (MG). “Tudo que tenho
hoje foi conquistado por meio do meu trabalho como operador em Furnas.”
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Segundo ele, resultado do seu desempenho
e profissionalismo. Getulio também gosta de
viajar e faz questão de registrar as melhores

“

Para se ter sucesso
na profissão tem
que gostar muito
do que se faz
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recordações: a primeira quando foi convidado por Furnas a participar de um treinamento
por 15 dias na capital carioca. Uma viagem
que apesar de ser a trabalho foi inesquecível.
E o segundo convite, também para o Rio, para
receber nas instalações do Escritório Central
a medalha de 30 anos de serviços prestados.
Ele costuma dizer que durante esses 35 anos
fez muitos amigos e que Furnas é uma Empresa maravilhosa: “Pode ter uma empresa
igual a Furnas só que melhor não conheço.
Inclusive a Empresa melhorou muito, principalmente, quanto a integração com os colegas de trabalho e com a gerência.”

Getulio Alves Peixoto Neto

Para quem está chegando agora ele aconselha a investir na profissão e na Empresa,
pois ela é muito boa. “Além de garantir esta-

bilidade e bons benefícios, o empregado só
não consegue se realizar profissionalmente
se não quiser”.

Cristiane, Getulio, Alexandre e a esposa Irene
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Gilson Corrêa da Silva

Gilson Corrêa da Silva, fluminense de Nova
Iguaçu (RJ), atualmente lotado no Departamento de Educação Corporativa, entrou para
Furnas há 35 anos, por indicação de um vizinho, João de Deus, empregado do km 0,
em 1977, na função de mensageiro. “Fiquei
encantado com a zona Sul, as recepcionistas
bonitas. A Empresa era cheia de coronéis e a
disciplina, asseio e até o nó da gravata eram
muito cobrados.”
Em 1980, ele prestou vestibular para Letras
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e, no dia 1º de maio daquele ano, durante a comemoração do Dia do Trabalhador
em sua cidade, descobriu sua vocação para
a luta sindical. “Eu atuava no movimento es-

tudantil e um colega de Furnas, Carlos Alberto Mangueira, me convidou para atuar nas
questões sindicais que na época estavam começando a ser discutidas na Empresa, apesar
da repressão.”
Em 1984, com o apoio do superintendente de
Planejamento, engenheiro Izaltino Camozato,
foi trabalhar nesta unidade e, em seguida,
deixou a função de mensageiro e assumiu a
de auxiliar administrativo na antiga Diretoria Técnica. “Estávamos no final do ano e eu
cuidava da área de pessoal. Lembro que meu
salário foi multiplicado por três, além do 13º.”
Desta época, ele se recorda das conversas
com Camozato sobre política, história e eco-

Marlene, Pedro e Gilson
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nomia. “Eu sempre procurei me cercar de pessoas com quem pudesse trocar idéias sadias
e enriquecedoras. Eu o chamava de mestre
Camoza. Foram momentos ricos em formação e informação para mim.”
Neste período, Gilson morava em uma vaga no
Flamengo, já tinha carro e voltava para a casa
dos pais em Nova Iguaçu nos finais de semana.
“Levava uma vida boêmia. Sempre encontrava para longas conversas, até de madrugada

“

Agradeço por
estar em Furnas e
ela me possibilitar
reequilibrar minha
vida, oferecer uma
boa escola para
o Pedro e avaliar
perspectivas futuras

“

no Restaurante Paraiso, próximo a Furnas, os
amigos Carlos Alberto Mangueira, Julio Cézar,
carinhosamente chamado de Julinho, já falecido e Rubem Salgado. Este último foi obrigado
a deixar a Empresa antes do período de aposentadoria, por pressão política. Na verdade,
eu mais ouvia que falava.”
Gilson admite que nunca se preocupou com
seu futuro financeiro, concentrado nos assuntos trabalhistas como diretor da Associação
dos Empregados de Furnas (Asef), de 1987 a
1992. O sinal amarelo acendeu em 1999, quan82
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do após a separação do segundo casamento
e a união com Marlene da Silva Alonso, soube
que seria pai de Pedro.
“Agora, corro atrás do tempo perdido. Realizei uma reengenharia econômica em minha
vida pensando no futuro do garoto e da Marlene, excelente esposa, mãe e minhas razões
de ser. Por tudo isso desisti de entrar para o
Plano de Readequação do Quadro de Pessoal
(PREQ). Agradeço por estar em Furnas e ela
me possibilitar reequilibrar minha vida, oferecer uma boa escola para o Pedro e avaliar
perspectivas futuras.”
Em 1992, Gilson entrou para o Departamento de Patrimônio, onde aprendeu a trabalhar
com arquivos. Em 1998, chegou ao Arquivo
Central de Furnas, do Departamento de Desenvolvimento de Pessoal. Em 2001, o gerente de divisão do departamento, Júlio Cácio, o
convidou para montar o arquivo da obra da
Usina de Capanda, em Angola.
Com a criação do Departamento de Educação
Corporativa, Gilson vislumbrou a possibilidade
de aprender coisas novas e conviver com profissionais de outras especialidades. “A gerente
Flávia Daisson me orientou, fiz um breve curso
na Universidade de São Paulo sobre Gestão do
Conhecimento e hoje me interesso pelas ferramentas de aprendizado, além de desenvolver
também atividades de arquivo. No momento,
estou organizando a documentação, dossiês
de treinamento, a memória de cada treinamento e das ações educacionais em Furnas.”
Apesar de não ter concluído as faculdades de
Letras e Comunicação, Gilson diz que vai terminar o curso de Direito, com vistas a trabalhar, no
futuro, como profissional liberal. Outras metas
são continuar escrevendo poesias e músicas.
“Embora ainda more em Nova Iguaçu, sempre
tive boas relações com o pessoal de Botafogo.
Venci com meus parceiros os concursos para o
samba do Bloco de Segunda, em 92 e 99.”

“

Gilson Corrêa da Silva

Eu sempre procurei
me cercar de
pessoas com quem
pudesse trocar
idéias sadias e
enriquecedoras

“

Mas nem tudo foi só alegria na vida do nosso entrevistado. Adepto do motociclismo,
Gilson sofreu um acidente grave, em 2007.

“Eram 18h30, trânsito intenso na Linha Vermelha, eu derrapei, caí e fiquei embaixo de
um carro, que passou por cima do braço e
ombro direitos. Nasci de novo, agora com
cinco pinos e uma placa de titânio no corpo. Mas ainda faço minhas trilhas com minha
moto de 250 cilindradas.”
Gilson reconhece que Furnas foi para ele uma
grande escola profissional e de vida. “Poderia ter ido mais longe se tivesse concluído os
cursos superiores. Vejo os jovens empregados menos comprometidos com a Empresa,
imediatistas, sem preocupação em criar raízes, desenvolver uma carreira, voltados para
o próximo concurso. Acho que falta orientação, motivação e incentivo.”

Gilson com os colegas do Departamento de Educação Corporativa
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Haroldo Batuli Ricardo

Sua história começa no Encantado, zona
Norte do Rio de Janeiro, onde morava na
companhia do pai, Walter José Ricardo, da
mãe, Jamile Batuli Ricardo, e da irmã Izabel
Batuli Ricardo. Estudou na escola industrial
Ferreira Viana e, posteriormente, no Cefet,
onde formou-se em Eletrotécnica e Telecomunicações. Na unidade, matéria ministrada pelo então empregado de Furnas, Artur
Athayde, despertou sua curiosidade. O curso de engenharia foi feito na Universidade
Católica de Petrópolis.
Ingressou em Furnas em janeiro de 1977, como
estagiário, em concurso disputado. Das três
áreas oferecidas para atuação, escolheu a divisão especializada em proteção de equipamentos. Fez estágio na Usina Hidrelétrica Marimbondo (MG/SP), com o gerente de divisão
Antonio Martins. “Proteção é uma área muito
rica, temos que conhecer as outras áreas com

“

alguma profundidade, ter uma visão ampla.”
Realizou curso de extensão no Curso de Extensão de Sistemas Elétricos (Cese), por Furnas, em Itajubá (MG), especializando-se em
sistemas elétricos.
Começou a se envolver com o sistema de
proteção do tronco do linhão de Itaipu e da
primeira subestação construída pelo projeto,
Ivaiporã (PR), além da aplicação de sistema
de transmissão em corrente contínua, no qual
Furnas foi pioneira. Também participou do
comissionamento do sistema de transmissão
da Usina Hidrelétrica Binacional Itaipu, onde
permaneceu três anos, de agosto de 1982 a
junho de 1985. Neste tempo, ainda atuou em
testes do sistema elétrico na República do
Congo, país onde atuou por três meses.
Ao ser escolhido para coordenar projetos
no Departamento de Engenharia Elétrica,
voltando a trabalhar no Rio de Janeiro, deu
um importante passo em sua vida: com ele
veio Cleusa, agora sua esposa. Ele lembra que
Foz do Iguaçu (PR) era uma cidade pequena,
em que morava sozinho. Ele a conheceu em
uma exposição, namoraram dois anos e, na
hora de voltar à cidade natal, resolveu que já
era hora de formar a sua família.

A Empresa é uma escola e oferece muitas
chances para seus empregados

O uro

da Casa

“

Uma vida de dedicação. Assim pode ser
definida a história de Haroldo Batuli Ricardo,
57 anos, engenheiro eletricista. Furnas foi a
sua única empregadora, e ele retribuiu com
talento, agregando valor aos quadros e vencendo desafios técnicos e gerenciais importantes para o crescimento da Empresa.
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Da união, nasceu Camila, estudante de Engenharia de Produção na Universidade Federal
do Rio de Janeiro e o xodó do pai. Ele estava
torcendo para que ela escolhesse Engenharia. “Depois de analisar diversas alternativas
de carreiras, ela pediu a minha opinião e fiz
a proposta. Fico muito orgulhoso quando a
vejo fazendo estágio,” conta Batuli, com brilho nos olhos.
Sua esposa, servidora aposentada, atua hoje
como empresária no ramo de lavanderias,
e ele, em uma perfeita parceria, a auxilia na
área técnica. No tempo livre, o casal aproveita
para viajar.

Em viagem com a família
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Batuli sempre teve das duas mulheres da sua
vida total apoio para que pudesse desenvolver as suas funções. “A gente se envolve
muito com o trabalho, e tem que contar com
a compreensão e o apoio,” explica.
De volta ao Escritório Central, continuou a trabalhar com tecnologia de transmissão em corrente contínua. Em 2002, tornou-se assistente
da Superintendência de Engenharia, então
liderada pelo engenheiro Mário Marcio. Em
2005, passou a superintendente de Engenharia e, em 2008, foi liderar a Superintendência
de Planejamento da Expansão, onde, segundo
ele “está aprendendo muito.”

Haroldo Batuli Ricardo

Degustando um bom fondue

“Faço um balanço positivo de minha trajetória. Fiz muitos amigos. Todos que entraram na minha época cresceram bastante com
a Empresa. Tanto quando ainda estávamos na
área técnica e depois, na gestão. Hoje, nossos desafios são mais amplos, lidamos com
questões estratégicas,” diz.
Ele orgulha-se de sua história e lembra que
já passou, na Empresa, por fases boas, outras
ruins, além de duas reestruturações. “Existem
mudanças acontecendo no setor elétrico, e
Furnas está no meio do caminho. A fase é de
adaptação. São desafios extras, pois o mercado tornou-se privado e a estrutura de Furnas é estatal. Essa nova gestão busca superar
esse desafio,” explica.

Por conta das barreiras a serem vencidas e
do amor pela Empresa, ele explica que desistiu de aderir ao Plano de Readequação do
Quadro de Pessoal (PREQ): “Eu tinha dúvidas
se já queria parar. Com esta nova postura, de
adaptar a Empresa para as mudanças, percebi uma boa oportunidade de trabalhar nesse
novo mercado.”
Ele classifica o momento como positivo para
o Brasil e para Furnas: “A Empresa é uma escola e oferece muitas chances para seus empregados. Temos outras frentes de atuação,
a questão da ecologia, da sustentabilidade,
novas formas de se relacionar com a sociedade. Estar aqui é uma possibilidade de viver essas experiências.”
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Helio do Nascimento

Helio lembra que a paixão pela dança de salão
o levou juntamente com sua família a bailes em
diversos locais no Rio de Janeiro. “Já fomos ao
Clube da Marinha (Vicente de Carvalho); Clube
do Viseu (Vicente de Carvalho), academias do
Alex de Carvalho (Vila da Penha), Jimmy de
Oliveira (Catete), Carlinhos de Jesus (Botafogo) e Jaime Arôxa (Botafogo). Dançamos, também, no Olaria Atlético Clube, no Bonsucesso
Futebol Clube, no Clube Mackenzie (Méier), no
Tijuca Tênis Clube, na casa de shows Asa Bran-

“

Dançar representa
prazer, alegria,
felicidade, saúde
física e mental

“

Ao som de um clássico da música popular
brasileira gravado por Moreira da Silva e Jorge
Veiga, cuja letra diz “Acertei no milhar, ganhei
quinhentos contos, não vou mais trabalhar...
Etelvina vai ter outra lua de mel. Você vai ser
madame, vai morar num grande hotel!”, Helio
do Nascimento e sua esposa Maria Lindinete
Santos do Nascimento se encaminham para
o salão e mostram toda a técnica e coreografia do samba de gafieira, uma dança genuinamente carioca que surgiu por volta do fim
do século XIX e início do século XX. “Dançar
representa prazer, alegria, felicidade, saúde
física e mental. Uma ótima terapia emocional;
eu gosto muito do samba de gafieira e minha
esposa e filhos também.”

ca (Lapa) e no Clube de Engenharia, na avenida
Rio Branco, no Centro do Rio.” Esta paixão vem
desde 2006, quando ele e a família resolveram
fazer aulas de dança com Alex de Carvalho.

Outro amor intenso é Furnas, Empresa que
conheceu por intermédio de um amigo que
trabalhava no despacho de carga em Jacarepaguá. “Ele falou que ia ter um concurso. Fiz
a inscrição, passei nas provas e fui desclassificado na entrevista. Depois de três meses, Furnas abriu nova inscrição, só que desta vez para
telecomunicações, operação e equipamentos
pesados. Fiz a prova e na entrevista me perguntaram qual o setor que eu queria trabalhar;
escolhi telecomunicações.”

Helio e sua grande família

O uro

da Casa

2012

89

Helio do Nascimento

Confraternização com colegas de Furnas

Em 1976, Helio e os demais aprovados do estado do Espírito Santo foram encaminhados
a Usina de Furnas para fazer o XVIII curso do
Centro de Treinamento Básico. “A Empresa
colocou dois ônibus para nos levar. Saímos
cedo do Escritório Central. Foi bom porque
isto permitiu um melhor entrosamento entre
cariocas e capixabas.” Durante dez meses
Helio, que já era técnico de contabilidade, se
dedicou aos estudos com determinação. “A
cada três meses no Centro de Treinamento
de Furnas, ganhávamos uma semana de folga
para ver a família. Com cinco meses de aulas iniciei um estágio aqui em Jacarepaguá.

Futebol na Usina de Furnas, Turma do CTB
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Depois de um mês retornei para a Usina de
Furnas. Ao final do curso, fui para o setor de
telecomunicações na antiga Divisão de Transmissão Rio, hoje Departamento de Produção
Rio. Isto foi em janeiro de 1977 e, passei a funcionário em 1º de abril do mesmo ano.”
Carioca, nascido no bairro de Bonsucesso,
Helio escolheu a regional de Jacarepaguá
para trabalhar devido a grande área verde
e ao silêncio que envolve aquele local. “Muitos amigos foram para o Escritório Central
e outros lugares da Empresa. Eu decidi ficar
até me aposentar porque me sinto bem e a
vista e a tranquilidade daqui não existem em
outro lugar.” Helio iniciou suas atividades atuando no setor Carrier. Sete anos depois passou para o setor de Telefonia, onde fazia manutenção, instalação e reparo. Algumas vezes
dava apoio ao setor de VHF e Microondas.
Nesta atividade teve que viajar bastante. “Precisei apoiar a Usina de Angra, as subestações
de Grajaú, e as localizadas nas usinas de Santa
Cruz e Funil.” Para continuar atualizado, Furnas o enviou diversas vezes para fazer cursos
em empresas nas cidades de Curitiba e São
Paulo. Helio recorda a diferença entre o início

Helio do Nascimento

de seu trabalho e hoje. “Há uma diferença muito grande; quando entrei em Furnas os setores
tinham mais técnicos. Hoje, temos mais equipamentos modernos e menos pessoas. O
setor de telefonia, onde estou lotado, tem somente quatro pessoas para cuidar das centrais
telefônicas daqui do departamento, de Grajaú,
Santa Cruz e Angra dos Reis.”
Helio Nascimento diz que se tivesse que
começar hoje em Furnas escolheria o mesmo
setor e que faria o mesmo que fez ao longo de
sua carreira profissional. Inscrito no Plano de
Readequação do Quadro de Pessoal (PREQ),
com previsão de deixar a Empresa em junho
do ano que vem, ele já definiu como preencher o tempo. “Pretendo continuar cuidando
da saúde. Viajar e dançar muito.”
Helio fala com orgulho de sua outra paixão: a
família. Casado há 30 anos com Maria Lindinete, tiveram cinco filhos: Anny, Beatriz, Cindi,
Daniel e Emanuel. Todos cursaram o colégio
Primeiro de Maio.
“Nossos filhos cursaram o Primeiro de Maio e
sinto muito orgulho disso porque o colégio lhes
deu uma boa base. Minha filha mais velha é formada em Biblioteconomia e mora em Brasília.
A do meio é Fisioterapeuta e trabalha no ramo.
A caçulinha trabalha na Taca, empresa de aviação, no Aeroporto Internacional do Galeão. O
filho mais velho é formado em Manutenção de

Informática e o caçulinha passou para Geografia na Universidade Federal Fluminense (UFF).”
Ao reafirmar que está saindo da Empresa,
Helio lembra aos novos empregados a luta
que muitos de sua geração travaram para impedir a privatização de Furnas. “Minha preocupação é quando saírem, também, os nossos representantes sindicais, que atuaram de
maneira decisiva contra a privatização, não
ter pessoas para defender a Empresa como
fizemos. Se isto acontecer vai ser muito triste
porque Furnas é uma grande Empresa, uma
Empresa maravilhosa. Eu tenho orgulho de
ter trabalhado aqui por 35 anos. Quero aproveitar para citar alguns amigos que fiz como
o André Ferreira, pessoa de um caráter excepcional, um grande ser humano; Fernando
Marcelo Lamas, sempre querendo o melhor
prá mim e minha família; José Luiz, amigo do
curso que fiz lá no início na Usina de Furnas;
Jorge Thomaz, amigo leal que saiu no PREQ
de 2002; Jose de Ribamar, hoje no RH em
Botafogo; Eduardo Luiz, técnico de segurança, uma pessoa sensacional, um batalhador;
Walker Peixoto, uma das pessoas mais simples e humildes que conheci na minha vida;
Manoel Antônio Tedim, outro amigo do curso; Narciso Oliveira e Lauro Aguiar; Aristides
Chavier, um cara sensacional e, para finalizar,
o grande amigo de viagens e pagodes, Nilo
Rômulo da Motta, um tremendo músico, toca
cavaco, violão, guitarra e ainda compõe”.

“

Minha preocupação é quando
saírem, também, os nossos
representantes sindicais, que
atuaram de maneira decisiva
contra a privatização
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Jorge Luiz Ribeiro Gonzalez

Carioca, 59 anos, 36 de Furnas, o gerente
da Divisão de Controle de Aquisição, Jorge
Luiz Ribeiro Gonzalez, iniciou sua história em
Furnas em 1975, como estagiário do Departamento de Engenharia Elétrica. “Eu estudava
Engenharia Elétrica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e um cartaz
na faculdade informava sobre a abertura de
vagas para estágio na Empresa, que, naquela
época, era considerada a melhor para desenvolver uma carreira profissional na área.
O sonho de vir para Furnas, no entanto,
começou a ser acalentado quando ainda trabalhava na Siemens, onde a Empresa já era reconhecida como referência no setor elétrico.
“Comecei a ter noção da grandiosidade de
Furnas, que era a única, na época, a operar
com sistemas de alta e extra-alta tensão, ao
acompanhar suas compras de equipamentos”.
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...ótimos momentos em Furnas foram
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Jorge Luiz Ribeiro Gonzalez

Desta época, ele conta como foi bem recebido
e apoiado por antigos colegas, “tais como o
Cardoso, Douglas, Cândida, a Lusia e o Eugênio,
estes dois últimos ainda atuantes em Furnas”.
Após um ano de estágio e recém-formado,
Jorge Luiz foi efetivado em 1976, para atuar
no novo Departamento de Administração de
Material, tendo permanecido lá até 1990, onde
exerceu a gerência da Divisão de Desenvolvimento e Estudo de Material, entre 1988 e 1990.

perderam muitos profissionais e acabaram
sendo fundidos no atual Departamento de
Aquisição, onde ele continuou atuando no
setor de licitações.

Jorge Luiz considera que “ótimos momentos em Furnas foram passados nos canteiros
de obras, acompanhando o crescimento da
Empresa. Valeu muito à pena. Tive boas experiências. Vivenciei as construções das subestações de Tijuco Preto (SP), Itaberá (SP),
Angra (RJ), Campinas (SP) e outros empreendimentos”, revela.

“Tenho grande orgulho de Furnas, carrego
este emblema no peito. Esta Empresa me
propiciou ao longo de minha trajetória interagir com profissionais de alto nível técnico, bem
como transformar o que antes eram sonhos e
ideais, em plena realização”, reconhece.

Com a reforma administrativa de Furnas em
1990, a referida divisão foi extinta e Jorge
Luiz foi convidado para trabalhar na área de
licitações de equipamentos nacionais e internacionais do Departamento de Aquisição Especial, onde trabalhou até 2000.
Ainda neste ano, após um plano de demissão
incentivada promovido pela Empresa, tanto
o Departamento de Aquisição de Especial
quanto o Departamento de Aquisição Normal
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Em 2004, assumiu a gerência da então Divisão
de Controle de Compras que, na nova configuração criada em 2012, deu origem a duas novas divisões, entre elas a Divisão de Controle
de Aquisição, a qual gerencia atualmente.

Como hobby, Jorge Luiz é praticante desde a
juventude de Artes Marciais (caratê), esporte
que, em sua opinião, lhe proporcionou equilíbrio e força interior.
Aos novos empregados, Jorge Luiz atesta
que já conheceu muitas empresas e que nenhuma se compara a Furnas e seu corpo técnico diferenciado. “Espero que os novos profissionais que estão ingressando na Empresa,
com a mesma dedicação e empenho de seus
antecessores, estejam comprometidos com
os valores e ideais de Furnas.

Jorge Luiz Ribeiro Gonzalez

Espero que os novos profissionais que
estão ingressando na Empresa, com a
mesma dedicação e empenho de seus
antecessores, estejam comprometidos
com os valores e ideais de Furnas
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Jorge Roberto de Yparraguirre de Souza Spínola

A data do primeiro dia de trabalho registrada
em sua carteira é curiosa: 4 de julho de 1977,
dia em que se comemora a independência
dos Estados Unidos. Curiosa porque é também a independência de pensamento uma
das marcas do carioca da Tijuca, Jorge Roberto de Yparraguirre de
Souza Spínola, psicólogo do
Departamento de Educação Corporativa. “Digo para
meus filhos que nasci no dia
4 de julho para Furnas,” brinca numa referência ao filme
Nascido a 4 de julho sobre a
Guerra do Vietnã.

Em 1977, foi convocado por carta para trabalhar no setor que fervilhava, com Furnas em
pleno crescimento, integrando uma equipe
interdisciplinar que identificava os empregados com perfil para assumir as novas gerências das usinas. Atento às oportunidades que
o mercado oferecia, Jorge
participou de um pleito, junto com mais sete colegas,
para que Furnas pagasse
um curso de pós-graduação
em análise institucional no
Instituto Brasileiro de Psicanálise, Grupos e Instituições. Como sempre gostou
de escrever, Jorge redigiu o
A história dele com a Emofício endereçado à Diretoria
presa começa um ano antes,
de Administração. “O curso
quando foi submetido a dois
era longo e caro, especialdias de provas para preenmente para sete técnicos da
cher uma das 20 vagas de
Divisão de Acompanhamenassessor de Recursos Humato de Pessoal, o que reduzia
nos. Aprovado, sua primeira
as chances de que todos fosJorge e Lucília
resposta foi não. “Me oferesem inscritos.” Conseguiram
ceram uma vaga em seleção
metade da bolsa.
e recrutamento, mas eu já trabalhava nessa
área na Cervejaria Brahma. Meu interesse era O Instituto rendeu, mais tarde, outros projea Divisão de Acompanhamento de Pessoal, tos para Jorge, que se tornou professor da
que cuidava de projetos inovadores como a instituição, além de atuar na criação e direção
trajetória dos gerentes.” E assim aconteceu. do Departamento de Análise Institucional e
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Jorge Roberto de Yparraguirre de Souza Spínola

“

Ele se deparou
com uma fila
quilométrica de
pessoas maltrapilhas,
amputadas,
seminuas que
sequer sabiam para
o que estavam se
inscrevendo. “Era um
cenário de horror.

“

da Clínica Assistencial para pessoas de baixa
renda dentro do instituto. Ele ainda obteve,
graças a diferentes gestores que investiram
na equipe, qualificação como Consultor Interno de Recursos Humanos pela Faculdade
de Economia e Administração da USP, e em
Gestão do Conhecimento no Instituto de Tecnologia da Informação da Universidade Santa
Úrsula, entre outros.
Com a reformulação do Departamento de
Recursos Humanos, foi criada uma nova divisão reunindo recrutamento, seleção e
acompanhamento. Por ironia do destino,
Jorge foi parar na área que rejeitou quando
foi chamado pela primeira vez. Sua atribuição
era desenvolver projetos especiais e cuidar
da avaliação de desempenho. Felizmente, os
desafios não tardaram. “Um belo dia, o gerente da divisão veio com a maior novidade.
Queria que eu encabeçasse um programa de
seleção em Angola. Em apenas 15 dias providenciaram passaporte, eu que até então só
havia viajado para o Paraguai, vacinas, documentação e passagem.”
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E lá foi Jorge imbuído da difícil missão de recrutar pessoas de culturas diferentes. “Selecionar sem testes psicotécnicos, em uma realidade desconhecida, na trégua de uma guerra
civil,” sintetiza. Ao chegar lá, o choque foi imediato. Ele se deparou com uma fila quilométrica de pessoas maltrapilhas, amputadas, seminuas que sequer sabiam para o que estavam
se inscrevendo. “Era um cenário de horror,” diz.
Uma das primeiras medidas foi criar uma carteira de saúde para que o candidato fizesse o
exame médico antes da entrevista, já que havia
muitas doenças que poderiam desclassificá-lo
mesmo depois de ter passado nas provas.
Em outra passagem pelo continente africano,
em Maputo, capital de Moçambique, Jorge foi
com o administrador Hamilton Ribeiro lecionar diferentes módulos para executivos que
ocupavam cargos de direção nas regionais da
Eletricidade de Moçambique. Ambos eram da
Divisão de Ensino e Aprendizagem e representaram Furnas que ganhara uma concorrência internacional para ministrar o treinamento.
O empregado conta, emocionado, que intro-

Jorge Roberto de Yparraguirre de Souza Spínola

duziu sem querer o jogo de peteca no país.
“Numa sessão para vivenciarmos a experiência do trabalho em equipe, deixamos uma peteca no centro da sala e observamos. Antes
mesmo de falarmos qualquer coisa, percebemos que ninguém conhecia o jogo. Nisso, uma
diretora se levantou e constatou, sozinha, que
o objeto podia ser jogado e que outra pessoa,
num reflexo involuntário, rebatia. A alegria da
descoberta foi contagiante,” relata.

Jorge não pensa em parar agora, mesmo depois de 35 anos dedicados à Empresa.“Eu
abraço causas,” diz sobre os últimos projetos que o tem mobilizado como o Programa
de Integração dos Novos Empregados (Pine
e o de apoio aos colegas que aderiram ao
Plano de Readequação do Quadro de Pessoal (PREQ). “O que mais quero, mesmo, de
verdade e a curto prazo, é poder tirar meus
cinco dias de lua de mel,” brinca.

Casado há um mês com Lucília, “depois de
um test-drive de 20 anos morando juntos,”
graceja, Jorge conheceu sua segunda esposa
em Furnas e não poupa elogios: “Ela é uma
grande companheira e incentivadora, me ajudando a superar as horas difíceis.” O psicólogo tem três filhos do primeiro casamento,
Renata, médica; Rafael, administrador; e Marianna que vai tentar Medicina esse ano, e Inês,
filha da Lucília e única a escolher a profissão
do pai postiço.”

Flagrante do
casamento civil

Lucília e filhas
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José Fernandes de Souza

Ao vir do estado da Paraíba para o Rio de Janeiro trabalhar com o pai, na reforma de um
apartamento em Copacabana, José Fernandes
de Souza não imaginava que, a partir daí, sua
vida mudaria radicalmente. Com 17 anos e muito desconfiado foi apresentado poucos dias
depois ao proprietário do imóvel, o general
Walter Pires, na época comandante da Vila Militar, em Deodoro. “Com o passar dos meses o
general falou para o meu pai que eu precisava
estudar e que gostaria que eu morasse com a
família dele e a ajudasse no que fosse possível.
Meu pai concordou e eu fiquei lá.”
Aos 18 anos, José Fernandes foi servir no
Exército, em Deodoro. Lá, atuou como motorista do general Walter Pires. Quando o militar
virou ministro do Exército e foi para Brasília,
pediu a José Fernandes para ser motorista e
segurança de sua família que ficara no Rio de
Janeiro. “O general falou que ia tentar me arrumar outro emprego em alguns meses. E foi
o que fez. Me deu seu cartão e me mandou
procurar o coronel Figueiredo em Furnas.”

Ao chegar à Empresa, foi recebido pelo coronel que lhe falou “quando o general levar sua
família para Brasília, você volta aqui que o emprego é seu.” Desta forma, José Fernandes, na
época com 20 anos, entrou, em março de 1977,
para o quadro de Furnas. Seu primeiro desafio
foi acompanhar o transporte de uma turbina
de São Paulo para Itaipu. “Apoiei o translado
da primeira turbina da Usina de Itaipu junto
com o Oswaldo e o Edir. Levamos 30 dias
nesta operação.” Ao voltar para a sede da Empresa, outra missão o esperava. Desta vez, foi
designado para atender Luiz Cláudio de Almeida Magalhães, então presidente de Furnas. A partir daí, virou o motorista de todos os
presidentes que passaram pela Casa.
Neste vai e volta pelas estradas, José Fernandes acumulou quilômetros que dariam
para ir do Oiapoque ao Chuí (4.320 km em
linha reta) mais de 100 vezes. Com um sorriso
largo, ele cantarola a música Vida do Viajante,
do Rei do Baião, para recordar sua trajetória,
“Minha vida é andar por esse país, pra ver se

Com a esposa e filhas
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José Fernandes de Souza

um dia descanso feliz, guardando as recordações, das
terras por onde passei, andando pelos sertões e dos
amigos que lá deixei.”
José Fernandes fez curso de
direção defensiva, primeiros
socorros e de segurança.
Afinal, ser responsável por
conduzir e manter a integridade física de presidentes
de uma das maiores empresas do Brasil não é uma tarefa das mais simples. Certa
ocasião, quando voltava da
Usina de Funil com o presidente Licínio Marcelo Seabra e sua esposa, nas imediações de
Nova Iguaçu uma Brasília atravessou na frente do carro de Furnas. “Eu já tinha notado que
nos seguiam e me preparei. Quando o carro
passou por nós senti que tinha alguma coisa
errada, porque duas pessoas ficaram olhando
para trás. De repente imbicaram a Brasília na
frente do Opala. Com a velocidade que eu já
estava peguei a frente dela. Ela rodou e eu
fui embora. Aí só Deus para me acompanhar.
Tenho certeza que se tivesse parado seríamos assaltados ou até mortos.”
José Fernandes lembra, ainda, de outra
história. Desta vez, com o ex-presidente Eliseu
Resende. Numa manhã de sábado recebeu
um telefonema e saiu imediatamente de sua
casa, na época em Piabetá, na Baixada Fluminense, para a residência do presidente localizada na avenida Atlântica, em Copacabana.
Chegando lá, Eliseu disse que precisava ir
com urgência a uma fazenda no Sul de Minas.
“Quando chegamos ao local, ele me perguntou se eu tinha problemas em pernoitar lá. Falei que não. Ai ele disse para pegar sua mala
e deixar na casa da irmã dele na cidade. Perguntei que mala, pois ele não levou nenhuma
bagagem. Então, perguntou se eu me inco-
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José Fernandes e o
modava em voltar
presidente
Flavio Decat
no mesmo dia.
Também respondi
que não tinha problema. Viajo de noite e de
dia. Vou para São Paulo e volto, vou para Belo
Horizonte e volto. A vida de motorista de presidente é assim mesmo.”

Certa ocasião, o ex-presidente Luis Carlos
Santos ligou para José Fernandes à 1 hora.
“Sua filha tinha sido sequestrada em São
Paulo e ele estava aqui em Copacabana. Não
tinha voo naquele horário. Me dirigi para a
casa dele e saímos por volta de 1h30. Às
7h30 estávamos em São Paulo. Deixei-o em
casa e voltei na mesma hora para o Rio.” José
Fernandes também recorda sua maior viagem. “Fui e voltei a Cuiabá, em Mato Grosso,
conduzindo o doutor Dimas Toledo. É muito chão.” De acordo com as necessidades
dos presidentes, a rota de José Fernandes
abrange cidades como Santos, São Paulo,
Belo Horizonte, Vitória, Brasília, São José da
Barra, Goiânia e outras localidades.
José Fernandes diz que suas atividades variam de acordo com a agenda de cada presidente. “São eles que fazem meu horário. Mas
eu não tenho do que reclamar, pois tudo o

José Fernandes de Souza

Na década de 90, José Fernandes iniciou trabalho social junto a comunidades carentes de
Piabetá e o mantém até hoje. Devido a isto,
decidiu se candidatar a vereador. Na primeira
eleição ficou como suplente e, na segunda,
foi eleito. Porém, pediu licença de seu mandato para atender às necessidades de sua
função em Furnas, mas mantém o gosto pela
política. “Vou concorrer a essas eleições de
outubro agora pelo PT, pois já estou com a
minha base pronta para isso. Eu não quero
me desligar da Empresa. Se eu não tiver que

me desligar, desisto novamente de meu mandato. De repente eu viro vereador em Magé.”
Para os que chegam a Furnas José Fernandes
deixa uma mensagem. “Eles têm que ter a
mesma vontade e os mesmos objetivos das
pessoas que estão saindo. Furnas é uma Em-

“

“

que fiz dentro de Furnas foi atendendo a eles.
Diversas vezes me davam suporte para que
eu pudesse trabalhar, e esse suporte foi muito
importante.” O apoio da esposa, Sandra Maria
Faria de Souza, é lembrando com emoção na
criação de suas duas filhas Fernanda, formada em Turismo e Bianca, Engenheira Ambiental. “Saia de casa às cinco horas e chegava à
meia-noite. Não via minhas filhas acordadas
e no final de semana tinha que trabalhar, mas
consegui com a ajuda e a dedicação da Sandra formar todo mundo.”

Minha vida é andar por
esse país, pra ver se um
dia descanso feliz

presa de porte e tem várias oportunidades de
crescimento, porque, com certeza, eles vão
crescer junto com ela. Fiquei 36 anos trabalhando em Furnas como motorista e não me
arrependo. Me considero uma pessoa feliz,
pois consegui tudo o que queria.”

Na galeria de ex-presidentes de Furnas
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A relação de José Martins com Furnas aparece em uma declaração singela: “Espero ter
sido um bom filho, porque ela foi uma mãe
para mim.” José Martins de Oliveira nasceu
em Miraporanga, pequeno distrito de Uberlândia (MG), em 21 de fevereiro de 1954, e
morou nesta cidade até os 22 anos de idade.
Seu pai, que também se chamava José Martins de Oliveira, e sua mãe, Guiomar Pereira
de Oliveira, já falecidos, tiveram doze filhos.
José iniciou sua vida profissional aos 17
anos, trabalhando numa indústria de móveis
em Uberlândia, e, em 1975, foi trabalhar na
mercearia de seu irmão, Sebastião Martins
de Oliveira. Em uma noite, por volta das 19
horas, quando chegava à escola onde cursava o 2º ano do antigo Colegial, viu um funcionário de Furnas distribuindo panfletos.
Eram convites para participar de um exame
de seleção para um curso de formação de

especialistas em mecânica de manutenção
e operação de usinas. Não perdeu tempo:
naquela mesma noite, fez a sua inscrição no
que seria o 18º Curso Técnico Básico (CTB)
de Geração de Furnas.
José lembra-se com saudade do seu primeiro
contato com a Empresa e guarda a esperança
de reencontrar aquele funcionário, que depois
descobriu ser um dos instrutores do CTB, que
estava lá, na porta da escola, distribuindo o
panfleto que mudaria definitivamente o rumo
da sua vida.
Em Uberlândia, houveram 72 inscrições para
aquele exame de seleção e nove candidatos
foram selecionados, entre eles José Martins.
Dias depois, recebeu um telegrama convocando-o para comparecer à Usina de Furnas,
no CTFU (Centro de Treinamentos de Furnas), em São José da Barra (MG), para iniciar

Formatura da filha Flávia, com os filhos Fábio e
Fabrício e a esposa Maria Rita Rodrigues da Silva
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o treinamento, que começou em 16 de agosto
de 1976 e terminou em abril de 1977. Ao final do curso, somente cinco candidatos se
capacitaram para contratação e, novamente,
José Martins era um deles.
Em 1º de maio de 1977, ele foi admitido em
Furnas na Usina de Estreito, hoje Luiz Carlos
Barreto de Carvalho (SP/MG), como mecânico de manutenção de usinas hidrelétricas e
subestações. Trabalhou em Estreito por dois
anos e foi transferido para Itumbiara (GO).
Em 29 de setembro de 1979, casou-se com Maria Rita Rodrigues Silva de Oliveira, depois de um
namoro de cinco anos e esperando a definição
da vida profissional. Teve três filhos, Flávia, Fabrício e Fábio, hoje todos formados e morando
fora de Itumbiara. José relata que sempre foi
bem recebido peMontagem do rotor do
los instrutores, gegerador da Usina de
Itumbiara, março de 1980
rentes e colegas de

trabalho. E cita alguns
nomes dos que chama
de “mestres”: em Estreito, Antônio Roosevelt de Moraes, Alaor Arantes,
Geraldo Fernandes, João Ferreira de Pádua; já
em Itumbiara, João Tadeu Rios, Horidisval Caitano Galiazzi, Pedro Dilson Costa Coutinho,
Otaviano Garcia dos Reis. Com os olhos cheios
d’água, admite: “me emociono um pouco...”

Trabalhando na
manutenção em 2000

Lembra também de José Lourenço Duarte e
José Eustáquio de Oliveira ambos da Usina de
Estreito, que se tornaram seus padrinhos de
casamento e marcaram a sua vida. José Martins avalia que aprendeu muito durante a sua
longa atividade profissional em Furnas e procurou corresponder com seu esforço tudo o
que a Empresa lhe proporcionou. E atesta: “Já
passei vontade, mas necessidade nunca! Furnas já adiantou pagamento, atrasar nunca!”
Apesar de ser mecânico de manutenção,
José Martins participou da montagem das
unidades geradoras de Itumbiara para ganhar
conhecimento e experiência. Lembra que trabalhou do começo ao fim na montagem das
máquinas 1 à 4 e, parcialmente, na montagem
das máquinas 5 e 6.
Foram momentos de grande expectativa, como
nas manobras de colocação em posição dos
rotores dos geradores. São peças de 840 toneladas, levantadas por dois guindastes de 450
toneladas cada um, que não podiam ser acionados ao mesmo tempo porque o sistema elétrico não suportava a carga. E a tarefa de José
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era ficar em cima dos rotores para mantê-los em
nível, por meio de sinais para os operadores, e
assentar a peça no local exato. Pura emoção...
Em tantos anos, os desafios se sucederam.
Lembra, por exemplo, de episódio recente
na Usina de Manso (MT),
quando uma palheta travou. Ele, Cláudio Augusto Dias, Evandro Freire e
Alaor Goulart Terra foram
destacados para resolver
o problema e, mesmo sem
saber por onde começar
tiveram sucesso em solucionar o defeito. Um
outro episódio aconteceu
em Estreito: um dos geradores “carcaceou”, como
ele diz, o rotor roçou no
estator e travou o eixo.
Mais uma vez, José foi
convocado para ajudar. Em conjunto com engenheiros, dentre eles Evandro Freire, atualmente aposentado e grande companheiro de
trabalho com quem José Martins aprendeu
muito, e outros técnicos, conseguiram destravar a máquina e resolver o problema.

“

chegou afobado, dizendo que a máquina nº 1
de Itumbiara iria entrar em operação naquele
momento. José retrucou dizendo que sabia
que era uma brincadeira, em função da data,
mas percebeu como o companheiro estava
apavorado e “apertado”. Foi verificar e constatou que não era brincadeira: a primeira máquina de
Itumbiara “rodou” naquele
1º de abril.

Valeu a
pena, gostei
muito, 35
anos bem
vividos

“

José lembra de um fato pitoresco: em 1º de abril
de 1980, por volta das 11 horas, estava trocando
de roupa para ir almoçar quando um colega

José Martins faz uma avaliação realista da Empresa.
Diz que, quando entrou
em Furnas em meados dos
anos 70, experimentavase um crescimento muito
grande, com a construção
de Marimbondo e de Itumbiara. Durante o governo
de Fernando Collor, “deu
uma baqueada, a gente ficou meio incerto com a Empresa,” ele relata. E
percebe que hoje já não se vê o otimismo que
ele encontrou quando foi admitido em Furnas.
Mesmo assim, reconhece que a Empresa está
seguindo o seu caminho, adequando-se a uma
nova realidade, com pessoas novas chegando,
com boas ideias e otimistas.
A esses novos empregados, recomenda que
acreditem no crescimento da Empresa, que “vistam a camisa, e que encarem a Empresa como
parceira, não como inimiga. Até há alguns anos,
os empregados eram mais focados, mais esforçados, e que hoje são mais devagar,” afirma.
Mas, reconhece que o mercado atual é assim e
que se deve trabalhar com essa realidade.

Sobre o que a Empresa representa para ele,
José é direto: “É uma mãe para mim,... me proporcionou tudo. Entrei com 22 anos de idade,
hoje tenho 58. Casei, tive filhos e os criei, e eles
já estão formados. Tudo com o apoio de Furnas. Valeu a pena,
José Martins em seu
gostei muito, 35
ambiente de trabalho
anos bem vividos...”
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Um Blues. Com seus altos e baixos, sua dualidade ao versar sobre a vida, o gênero musical
comporia a trilha sonora precisa para os 35 anos
de história vivenciados por José Orlando de Castro em Furnas. Gerente do Escritório de Representação de São Paulo, ele traz vivo na memória
seu primeiro dia de trabalho como funcionário
de Furnas: 28/12/1977. “Meu presente de Natal.”
No início da década de 70, aos 20 anos, o jovem Orlando começou sua vida profissional
na Construtora Mendes Júnior, mas seu vínculo com Furnas já havia se iniciado. Ele era
o principal responsável pelas compras para a
construção da Usina de Marimbondo (MG).
“Acompanhei as obras do início ao fim.” O
desafio seguinte foi a aquisição de materiais
para outro empreendimento da Empresa, a
Usina de Itumbiara (MG). E, em 1976, quando
chegou o momento de mudar de emprego,
Furnas continuou presente. Na Construtora
Norberto Odebrecht, tornou-se responsável
pela coordenação das compras para a Usina
de Angra (RJ).
Essa ligação indireta com Furnas acabou rendendo contatos e alimentando o sonho de
trabalhar na Empresa. O empurrão que faltava
veio com a designação, ainda na Odebrecht,
para se mudar de São Paulo e trabalhar em
Angra. Com o casamento marcado, a proposta não foi tão atraente o que o motivou a
manifestar ao gerente da Divisão de Compras
de Furnas seu interesse em integrar a equipe.
“Aceitei ganhar 40% a menos, porque queria
muito entrar para o quadro da Empresa, que
para mim tinha uma imagem excelente.” Mas,
seis meses depois, Orlando revela que pensou
seriamente em deixar Furnas. Acostumado
com o ritmo acelerado e a agilidade do setor

privado, estranhou muito o ritmo e o rito da
Companhia. “O processo de compras era muito burocrático e eu não tinha qualquer poder
de decisão. Tempos depois vivenciei outro
grande desafio: tinha um gerente que dificultava muito as oportunidades de aprendizado.”
Nessa época, a Empresa não possuía um
programa de treinamento, segundo Orlando.
Para conseguir experiência, ele tomou para si
o desafio de realizar as compras mais difíceis.
Além disso, decidiu viajar por conta própria
para o Escritório Central, no período de férias,
em busca de aprendizado e acabou montando uma boa rede de relacionamentos. “Assim
fui me desenvolvendo, crescendo.”
A maré começou a virar no início da década
de 80, quando Furnas resolveu criar em São
Paulo um grande almoxarifado. Para gerenciar essa estrutura, conta, foi designado Clélio Feres Monte Alto, que abriu para Orlando
oportunidades de treinamento. Foi também
nesse período que ele conseguiu concluir a
faculdade de Administração. “Sonhava em
fazer Engenharia, mas não podia arcar com
os custos.” Animado com o aprendizado e
com as oportunidades de benchmark, ele
lembra com orgulho que tentou implementar
pela primeira vez um sistema de Gestão da
Qualidade. “Mas, infelizmente, o projeto do
grande almoxarifado não vingou, porque Furnas interrompeu as construções.”
Com o fim do almoxarifado, a área de Compras
foi transferida para Escritório de Representação
de São Paulo, localizado no Centro da capital.
Desse período, Orlando guardou na memória o
bom relacionamento com os colegas de trabalho, tanto de São Paulo quanto os do Rio de Ja-
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neiro. “Frequentávamos a casa uns dos outros
e cheguei até a levar filhos de amigos, como
os da Ana Maria de Andrade Rufato, em show
de rock.” Entre os colegas que admira e com
quem compartilhou bons momentos, figuram
também Carlos Alberto Nunes de Freitas, Carla
da Nóbrega Lins Fonseca, Nelson Rocha dos
Santos e Sérgio Barata.
Na década seguinte, Orlando já havia se tornado
supervisor da área de Compras e foi convidado
para ser substituto do gerente do Escritório de
Representação de São Paulo, acumulando funções. Era uma época de turbulências no órgão,
que culminaram com o afastamento do então
gerente. Em outubro de 2000, Orlando acabou
assumindo interinamente a gerência do Escritório pela primeira vez.
Ficou no cargo até fevereiro de 2001, quando
o engenheiro Luiz Gonzaga Werdine, recémchegado do projeto Capanda, em Angola, foi
indicado para assumir o órgão. Mantido como
substituto, Orlando conta que iniciou-se uma
fase bastante gratificante em sua carreira.
“Implementamos um projeto que finalmente
me permitiu aplicar o conhecimento acumulado ao longo dos anos.” Além disso, o presidente de Furnas, Luiz Carlos Santos, estava
baseado em São Paulo, o que propiciou um
grande aprendizado, tanto administrativo
quanto político. “Penso que isso me habilitou
para ser gerente.” revela.
Ao se aposentar, Werdine manifestou seu
apoio à indicação de Orlando para assumir a
gerência do escritório, mas o presidente de
Furnas, acabou nomeando um outro profissional, oriundo de uma área técnica. “Eu também não fiz nenhum movimento para tornarme gerente,” conta.
Seus colegas do Escritório, no entanto, fizeram. O reconhecimento entre pares, companheiros de trabalho no Escritório de Representação de São Paulo, culminou em um
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abaixo-assinado para indicação do nome de
Orlando, que foi encaminhado para a Diretoria de Gestão Corporativa, a qual o Escritório
estava subordinado. Com a posse da nova diretoria, em 2003, Orlando foi indicado pelo
novo diretor, Rodrigo Botelho, para assumir o
cargo no qual está até hoje.
Um período de grandes desafios se iniciava.
Com o apoio da equipe de trabalho e também da Diretoria, Orlando ressalta que a
primeira grande mudança promovida foi física. “Ao mudarmos o endereço do Escritório
para a sede atual, na Avenida Paulista, atendemos uma antiga demanda dos empregados e promovemos uma grande redução de
custos para Furnas”, orgulha-se. Foi também,
segundo Orlando, uma época de muitas discussões salutares sobre as melhores práticas
de trabalho, com o início de um projeto de
gestão participativa. Fruto desse trabalho,
ele atribui o reconhecimento do Escritório
com dois prêmios de Gestão da Qualidade.
Mas, como a vida não é feita só de bons momentos, a diretoria da Empresa foi afastada
por questões políticas, que acabaram também afetando a vida profissional de Orlando. “Fui vítima de denúncias anônimas de
improbidade administrativa na Comissão de
Ética da Empresa e também no Ministério
Público. Vi meu nome envolvido, junto ao do
presidente da Empresa e outro diretor, em
acusações de ter colocado o escritório de
Furnas a serviço de políticos. Enfrentei dois
processos na Justiça Eleitoral e na Cível,
mas nada foi provado”. Ocorreram também
processos de funcionários insatisfeitos com
as ações de Orlando à frente do Escritório
de Representação de São Paulo. Depois de
cinco anos, os processos foram arquivados
por total falta de provas. A Auditoria Interna
não encontrou qualquer desconformidade
com as normas da Empresa e os processos
de funcionários também foram considerados improcedentes.

José Orlando de Castro

No lugar da amargura, Orlando preferiu
guardar o ensinamento decorrente desses
acontecimentos. “Tudo isso me trouxe um
grande aprendizado espiritual. Aprendi a olhar para o outro e a entendê-lo, sem mágoa
ou raiva. Apesar de não ser o forte dos homens, sempre segui minha intuição e fiz
aquilo em que acreditava. Quando sair de
Furnas, já no próximo ano, vou me dedicar
ao lado mais espiritualizado da vida, pessoal
e talvez profissionalmente”, revela.
Para quem fica e, principalmente quem
chega, ele enfatiza a necessidade da busca
constante por conhecimento, dentro e fora
da Empresa. “Digo que eu não era o mais
preparado para ser gerente do Escritório de
Representação de São Paulo, mas procurei
sempre dar o máximo de mim”. O momento,
na avaliação do gerente, é ótimo para quem
ingressa em Furnas. “Vivemos uma fase de
transição e muitos desafios estão por vir,
mas se houvesse uma mágica para voltar no
tempo, eu queria estar entrando agora”.
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O ingresso de José Roberto Melo Marques em
Furnas, em dezembro de 1977, coincidiu com
a criação do Departamento de Arquitetura e
Urbanismo. “O órgão tinha quatro divisões e
foi nele que comecei a traçar minha trajetória
na Empresa,” conta, sendo interrompido algumas vezes pela emoção. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro, José Roberto fez cursos de
informática, qualidade e gerência “que me
permitiram melhorar profissionalmente”.
Lotado atualmente no Departamento de
Engenharia Civil, ele reconhece que teve a
oportunidade, ao longo desses 35 anos, de
trabalhar com pessoas altamente qualifica-

das. “Sempre me dediquei à parte de orçamentos, contratos, licitações e fazia, também, inspeções ao lado de uma equipe muito
competente.” José Roberto lembra da época
em que atuou na elaboração de Memórias
Técnicas de usinas. “Furnas não tinha esse
documento contendo os dados dos empreendimentos. Com essa atividade, eu pude
conhecer detalhadamente como evolui um
projeto hidrelétrico, desde o inventário, passando pelos equipamentos até a entrada em
operação. Aprendi como fazer a gestão completa. Isso foi uma chance que nunca havia
tido.” Ele fala que o documento foi instituído
pela Eletrobras para ser implantado em todas
as empresas do sistema e Furnas foi uma das

Florinda e José Roberto
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primeiras a adotar este procedimento. “Foi
uma coisa árdua, demorada e a holding fazia
o gerenciamento global.”
Revolvendo o passado, José Roberto relata uma experiência que muito o marcou.
“Certa vez, foi criado um grupo de trabalho
com cinco engenheiros para fazer um levantamento em Corumbá, no estado de Goiás.
Era uma área enorme e tinha uma Vila Residencial com casas abandonadas. Parecia
uma cidade fantasma. Só havia um vigia tomando conta do lugar. Precisávamos saber o
que tinha que ser feito para concluir aquela
obra. E o que me comoveu, foi descobrir a
quantidade de material abandonado, se deteriorando ao tempo.”
Voltando ao presente, José Roberto reconhece que Furnas está muito diferente. “Atualmente, a gestão está mais solta e as pessoas
que entram, devem se dedicar, fazer o possível para que seu trabalho seja valorizado e
participar ativamente das atividades do gru-

Em família
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po onde está inserido. Enfim, nunca se excluir
das coisas.” arrisca um conselho para os novos
funcionários. Ele reconhece o quanto a Empresa evoluiu. “Furnas está crescendo muito e
percebo que todo o corpo gerencial está imbuído em aumentar a produtividade, visando
atender à demanda de energia de um Brasil
em desenvolvimento. Graças a Deus, Furnas
está progredindo em todos os aspectos e explorando outras formas de energia como a
eólica.” Ele revela a importância em trabalhar
em um lugar deste porte. “Furnas tem sustentabilidade, é robusta. Quarenta por cento da
energia desse país passa por aqui. Isso motiva a nossa atuação.”
Projetos para quando se aposentar, José Roberto revela que estão distantes. Acha que
ainda tem muito a contribuir. “Estava inscrito no Plano de Readequação do Quadro
de Pessoal (PREQ), mas desisti. Penso que
posso trabalhar um pouco mais.” Porém, ele
explica que o seu desejo no futuro é se dedicar mais à arte, juntamente com a sua famí-

José Roberto Melo Marques

“

“

Furnas tem sustentabilidade, é robusta.
Quarenta por cento da energia desse país passa
por aqui. Isso motiva a nossa atuação

lia. “Sou músico, formado em violão clássico.
Toco e dou aulas de teclado e violão. Minha
família é de músicos. Minha esposa Florinda
é pianista e flautista, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meus filhos, Ana Arithuza, que é médica pediatra,
estudou piano; o José Allan atua na área de
informática e se dedicou à flauta doce quando criança. Minha mãe é organista e minha

avó, já falecida, era violinista, e pertenceu a
Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro.” Com
tantos talentos, José Roberto resolveu unir
o útil ao agradável, aproveitando a formação musical da família para se apresentar
em eventos sociais. “Constituímos um grupo
chamado Opus Dei e nos apresentamos em
casamentos e bodas. Já estamos agendados
até o final do ano,” revela orgulhoso.
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Loures, Moacir Barros, Abdo, Filipelli, Siqueira, Schuberth, White, Horácio, Menandro, Ildebrando, Julio, Otacílio, dentre outros, amigos, orientadores, bons companheiros. Em
uma hora de entrevista, estes nomes surgem
com frequência no relato da vida profissional
de Leandro Vieira, nascido em Araguari (MG),
em 30 de maio de 1952.
Leandro estudou em escolas estaduais de
Araguari, onde viveu até os 18 anos. Fez prévestibular em Uberlândia (MG), e vestibular
em Goiânia (GO), onde cursou e se graduou
em Engenharia Elétrica, em julho de 1977.
Nesse ano, iniciou estágio no Escritório de
Construção de Furnas em Goiânia. Ainda em
1977, ele e outros estagiários foram convidados pelo então gerente da Seção Brasília de
Relés e Instrumentos, Moacir Barros, a participar de processo seletivo para treinamento
na seção de relés da Divisão de Transmissão
Brasília, na capital federal. Leandro foi selecionado e contratado em 1º de novembro de 1977.
A cidade de Brasília e a fotografia se misturam
na vida de Leandro. Seu pai, Geraldo Vieira,
fotógrafo e aventureiro, registrou vários momentos da construção da capital. O último
registro foi o do dia da inauguração. Nessa
viagem, uma epopéia na época por conta da
precariedade das estradas, levou junto três filhos e um sobrinho, e fotografou a família em
frente a pontos marcantes da futura capital.
Leandro tinha oito anos e não imaginava que,
um dia, iria morar em Brasília.

O trabalho do pai de Leandro gerou vasto
acervo de negativos que hoje é patrimônio
de Araguari. O registro da construção de
Brasília foi doado para o arquivo público
do Distrito Federal e agora faz parte da
memória da cidade. O estúdio fotográfico
criado por seu Geraldo em Araguari, o Foto
Geraldo, é hoje administrado pelo irmão de
Leandro, Bruno. Quando Bruno se aposentar, em breve, vai transferir o estúdio para
o filho Henrique. Será a terceira geração do
Foto Geraldo em Araguari.
Além da fotografia, Leandro cultiva o amor
pela música. Seu avô era músico. O pai, fotógrafo, tocava violino e bandolim. A irmã Maria
Célia, um ano mais nova, é pianista desde os
cinco anos de idade e professora universitária
de música, aposentada.
Furnas não foi o primeiro emprego de Leandro. Entre os 12 e os 18 anos, trabalhou no
Foto Geraldo, e, durante seis meses, deu aulas na Escola Técnica Federal de Goiás antes
de entrar para Furnas.
Nos primeiros momentos, na Seção Brasília de Relés e Instrumentos, Leandro contou
com o apoio de profissionais como Sílvio
Siqueira, técnico especializado com vasta experiência, José Mário Abdo, mais tarde presidente da Aneel, e Nelson Tadeu Filipeli, hoje
vice-governador do Distrito Federal. “Eram
meus colegas de trabalho. Tive esse privilégio,” constata Leandro.
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Em uma reestruturação da Diretoria de Operação, na época gerenciada por Roberto Haig,
quatro seções foram transformadas em duas divisões técnicas e Leandro tornou-se substituto
eventual do gerente Luciano Schuberth. Quando este se aposentou, Leandro assumiu a gerência da Divisão de Manutenção Eletroeletrônica,
cargo que ocupa até hoje. Acumula, ainda, a
função de substituto eventual do gerente do
Departamento, Whigney White de Oliveira.
Leandro cultiva boas amizades com os colegas
de trabalho. Muitos já saíram, se aposentaram ou
até faleceram. Restaram poucos dos que participaram do início de sua carreira em Furnas.
Mesmo fazendo parte de outra geração, Leandro não se sente ultrapassado. Chama de “digitais” os engenheiros já formados no contex-

to das novas tecnologias. Com as mudanças
na eletroeletrônica, ficou difícil acompanhar as
inovações. Antes, os relés eram equipamentos
mecânicos com um conceito de funcionamento. Hoje, tudo se transformou em “hardware
e software”, e Leandro lamenta não ter mais
tempo para acompanhar de perto todo esse
avanço. Apesar da condição de “analógico”, se
diz apaixonado pela tecnologia e sem conflitos com os novatos “digitais”, em uma relação
de complementação de conhecimento.
Quanto aos desafios da vida profissional, Leandro elege como um dos maiores a sua ida
para Brasília. Com o passar dos anos e avaliando os acontecimentos, Leandro conclui
que deixar Goiânia, cidade que amava muito,
e ir para Brasília “foi um passo difícil, porém
muito acertado.” Conta com orgulho que
acompanhou etapas significativas da expansão do
sistema elétrico nacional,
com a implantação de novas usinas e subestações
na região, e a interligação
dos sistemas Norte e Sul,
que contribuíram não só
para o desenvolvimento
de Brasília, como de toda a
região Norte de Goiás e de
Tocantins (TO). E ressalta a
responsabilidade da equipe de sua unidade quando
lembra da importância das
cargas abastecidas diretamente, como a Esplanada
dos Ministérios e o Plano
Piloto do DF. Ele acrescenta
que, mesmo no fim de sua

Leandro
em família
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Catedral de
Brasília em
construção

carreira, os desafios não diminuíram com as
obras simultâneas nas subestações Brasília Sul
(DF), Brasília Geral (DF), Samambaia, e atualizações em Serra da Mesa (GO).
Mesmo com tantos estímulos para continuar,
Leandro tomou a decisão difícil de parar de
trabalhar e aderiu ao Plano de Readequação
do Quadro de Pessoal (PREQ). Deve se aposentar em março de 2013 para “curtir a vida.”
Pretende viajar muito com a esposa Shirley,
com quem se casou em maio de 1978, e visitar a filha Juliana, fonoaudióloga que mora
atualmente no Canadá. Além de Juliana, Leandro tem outro filho, Fernando, engenheiro
agrônomo, que mora em Brasília. Leandro encontrou na tecnologia uma forma de manter
a família unida. Diz que hoje fala com a filha
todos os dias, muito mais do que quando ela
morava em Goiânia. Nas festas de aniversário
virtuais, ele e a esposa, a filha e o genro, e

os pais do genro comemoram ligados a computadores com som e imagem de todos.
Para quem fica em Furnas, ou está chegando agora, Leandro faz uma avaliação realista.
Alerta que Furnas não é mais a única operadora do sistema, pois agora tem de se submeter à concorrência, e valoriza a reestruturação
em curso como forma de preparar a Empresa
para um novo modelo de mercado.
Quando perguntamos a Leandro o que Furnas representou na sua vida, ele pede uma
pausa para beber água. Refeito da emoção,
faz contas: a filha mais velha tinha dois anos
quando foram morar na Vila Residencial de
Furnas em Brasília Sul e praticamente toda
a infância e a adolescência dos filhos ocorreram lá. E assegura: “Trabalhar 35 anos no
mesmo local, numa empresa de que se gosta,
é uma dádiva...”
O uro
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Almoxarifado
sob controle
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Este é o plano meticulosamente preparado
por Luís César Vieira Barros, encarregado
da seção de almoxarifado da Divisão de Administração do Departamento de Produção
Goiás, na Usina de Itumbiara (GO/MG).
Luís César nasceu em Goiatuba (GO), a 40
km de Itumbiara, em 7 de abril de 1953, filho
de Eurípedes de Oliveira Barros, já falecido,
e de Clarice Vieira Barros, hoje com 80 anos.
Casou-se em julho de 1975 com Cleuza Soares
de Barros, tem três filhos, Rodrigo, Fernanda e
Renata, e dois netos, Brenda e Brendo, “meus
netinhos maravilhosos,” ele acrescenta.
Luís César viveu em Goiatuba até dezembro
de 1969, quando toda a família mudou-se
para Itumbiara.
Começou a trabalhar com 14 anos na mercearia do pai, em Goiatuba e depois em Itumbiara.
Furnas foi apresentada a Luís César por Welbion Natal de Oliveira, ex-funcionário da Empresa, hoje aposentado, e que viria mais tarde
a se tornar seu cunhado. Em 23 de outubro
de 1972, foi admitido com a matrícula 7.634,
da qual não se esquece, no cargo de auxiliar
de Almoxarife. Nesse período, acompanhou a

construção da subestação de 230 kV da futura Usina de Itumbiara. Concluída a subestação, transferiu-se para Goiânia, junto com todos os funcionários do setor, para participar
da ampliação da subestação de Bandeirantes. Como não havia vagas para a sua função
em Goiânia, desligou-se de Furnas em 30 de
maio 1974 e foi admitido numa empreiteira no
dia seguinte.

“

Orgulho de fazer
parte de uma Empresa
na qual quer ver
os filhos e os netos
trabalhando no futuro

“

Há um pequeno sítio, a uns 20km da Usina de
Itumbiara (GO/MG), prontinho para servir de
refúgio para um batalhador de muitos anos.
Daqui há alguns meses, esse batalhador vai
dar uma pausa na sua atividade profissional
para cultivar uma vida simples, cuidando da
esposa, dos filhos e dos netos, neste sítio lá
no interior de Goiás.

Em 1º de janeiro de 1977, foi novamente admitido em Furnas, agora com a matrícula 12.115,
e, em dezembro de 1980, retornou ao Almoxarifado de Itumbiara. “Na realidade, são 40
anos no mesmo serviço, na mesma Empresa,
tudo tranqüilo,” garante ele.

Apesar da insistência dos filhos, todos com
graduação, não quis fazer um curso superior: “Eu
tenho o segundo grau. Não segui por ignorância
minha, ... fiquei por aqui mesmo,” conclui.
Quando entrou em Furnas, Luís César estava
com 19 anos, solteiro e namorando a esposa,
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Com a esposa, filho e netos

juntos até hoje “nessa linda caminhada,” como
diz. A transferência para Goiânia o obrigou a
viver sozinho até se casar. Já com a esposa
mas sem moradia na Vila Residencial, que não
comportava todos os funcionários, enfrentou
o que ele chama de uma dificuldade danada.”
Tiveram os dois primeiros filhos, sem a presença
da família e morando longe do Centro da capital, e lutaram muito para enfrentar dificuldades
que não impediram que Luís César voltasse a
estudar: “Saía de casa às cinco horas e só retornava à meia-noite. Via os filhos acordados
somente nos fins de semana,” recorda.
De volta a Itumbiara, mais próximo dos pais e
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sogros, a vida ficou um pouco mais fácil. Tiveram
a terceira filha e viram a família se multiplicar
com os netinhos que chegaram. A família ajudou
também na decisão de se aposentar. Inscreveuse no Plano de Readequação do Quadro de
Pessoal (PREQ) e comprou um pequeno sítio
próximo de casa, onde pretende descansar um
pouco e aproveitar a vida enquanto tem saúde.
Mas, precavido, deixou portas abertas para retomar a atividade em Furnas, se for convidado.
A vida profissional de Luís César ofereceu
muito “trabalho arrojado,” porque “o material todinho da Empresa passa pelo Almoxarifado,” como ele explica. Para enfrentar
os desafios, sempre contou com o apoio de

Luís César Vieira Barros

companheiros como Antonino Marmo dos
Santos, Wilson Pessoa e tantos outros. De
alguns, Luís César não fala sem ser tomado
pela emoção, pessoas por quem nutre profundo respeito e gratidão, como José Élcio,
que foi “um pai,” e Luís Alves do Prado e a
esposa, vizinhos em Goiânia, que os ajudaram muito quando nasceram os primeiros filhos. Lembra, também, de Antônio de Pádua
Barbosa, o conhecido “profeta”, de Moacir
de Carvalho Maciel, e de José Loures Guimarães, seu antecessor na gerência da seção
do Almoxarifado, tantos amigos de quem só
guarda boas lembranças.
Nesses 40 anos de convivência com Furnas,
Luís César testemunhou mudanças profundas na Empresa, sempre, segundo ele, para
melhor, principalmente na sua área, com a
melhoria e o reforço dos almoxarifados e a
implantação de novas áreas de material, que
agora estão sob sua responsabilidade. Por
tudo isso, ele acredita em um grande futuro
para Furnas, que está acompanhando o avanço da tecnologia e continuará crescendo para
além do que ele conheceu, quando entrou na
Empresa em 1972.
Aos novos empregados, ele
recomenda que “vistam a
camisa”, que levem Furnas no
coração e com responsabilidade, para garantir a evolução
contínua da Empresa. Segundo ele, se os novos empregados mantiverem a expectativa de participar de concursos
públicos de outras empresas,
Furnas não crescerá e eles
também não crescerão.

privilégio de ter se tornado empregado, há 40
anos, de uma das maiores empresas do país.
Responsabilidade, porque entrou em Furnas
com 19 anos, “um menino, um moleque” que
recebeu do pai, em uma pequena mercearia,
a educação e a base para atuar, consciente de
suas obrigações em uma empresa do porte
de Furnas. Família, na qual se transformaram
os inúmeros colegas que foram como pais ou
irmãos, grandes amigos espalhados por toda
a Empresa. E orgulho de fazer parte de uma
Empresa na qual quer ver os filhos e os netos
trabalhando no futuro.”
Por tudo isso, recomenda aos novos empregados que tenham paciência e persistência para enfrentar as dificuldades que aparecerão no início, para que, como ele, há 40
anos na Empresa, terminem a carreira muito
satisfeitos e com enorme orgulho.
Apesar da vontade de ficar, ele avalia que
deve abrir espaço para esse pessoal mais
novo. Preparou sua aposentadoria com muito
planejamento e antecedência. E agora quer
curtir a vida no seu sítio, sonhando com um
futuro no qual seus filhos e netos também
tenham a oportunidade valiosa que ele teve
de ser empregado de Furnas.

Durante a entrevista

Luís César resume sua visão
de Furnas em cinco conceitos: alegria, privilégio, responsabilidade, família e orgulho. Ele explica: “Alegria e
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Luiz Antonio Areias Neto

A história de Luiz Antonio Areias Neto com
Furnas começou quando ele ainda cursava
Engenharia Elétrica na Universidade Federal
Fluminense (UFF), em Niterói (RJ). “Muitos
dos meus professores eram funcionários de
Furnas,” explicou. Uma história que já dura
35 anos, mas que por pouco deixou de acontecer. Assim que terminou os estudos, um
professor que trabalhava na Light o convidou para trabalhar na empresa. “Já tinha decidido aceitar quando surgiu a oportunidade
de vir para Furnas.”
Luiz Antonio foi contratado para trabalhar
na Subestação de Guarulhos (SP). Um ano
depois, em 1978, foi transferido para o Escritório Central, no Rio de Janeiro (RJ), onde
permanece até hoje. No seu atual local de
trabalho, a Divisão de Analise da Proteção,
está há 25 anos.

“

Todo o patrimônio que adquiri é fruto do meu
trabalho aqui. Com ele pude dar um padrão de
vida confortável para minha família

“
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Segundo ele, tudo o que conquistou, desde
que deixou a faculdade, deve a Furnas. “Todo
o patrimônio que adquiri é fruto do meu trabalho aqui, ao longo desses 35 anos. Com
ele pude dar um padrão de vida confortável
para minha família,” frisou.
Com a vida profissional toda exercida na
Empresa, Luiz Antonio se acha um privilegiado. “Penso que isso é muito difícil acontecer hoje em dia, uma pessoa ter a chance
construir sua trajetória profissional em uma
única empresa,” destacou.
Com a aposentadoria marcada para o final do ano, Luiz Antonio diz que não pretende mais trabalhar. O que ele quer mesmo é aproveitar a vida. “Estou com quase
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60 anos e quero sair enquanto ainda tenho
saúde para usufruir bem o tempo livre que
terei. Os filhos já estão crescidos, levantando voo e começando a tomar conta de suas
vidas,” comentou.
Luiz Antonio não é do tipo louco por esportes, mas diz frequentar a academia de
ginástica para manter a saúde. Nem mesmo
o futebol, esporte nacional, o seduz. “Minha
torcida é pelo Flamengo, mas de forma muito tranquila.” Ele não é fanático, mas, ao que
parece, essa não é uma característica genética. Luiz Antonio tem dois filhos que são
apaixonados por futebol. Não herdaram nem
a escolha do time: um é vascaíno e o outro,
botafoguense, mas a rivalidade é saudável,
garante Luiz Antonio.

Luiz Antonio Areias Neto
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Espero que os novos profissionais que estão
ingressando na Empresa, com a mesma dedicação
e empenho de seus antecessores, estejam
comprometidos com os valores e ideais de Furnas
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de equipe
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Luiz Carlos Bahia da Silva

Em 1959, com cinco anos foi para a cidade
de Três Marias (MG). Depois, o pai mudou-se
para a cidade de Passos (MG), sendo posteriormente transferido para o acampamento
de Furnas. “Meu pai trabalhou na construção
das linhas de transmissão de Furnas, portanto considero que foi nessa época que iniciei
a minha história na Empresa.” Em 1964, foi
morar na Vila dos Ingleses e, conta com orgulho, que conheceu o então presidente de
Furnas, John Cotrim. “Eu era um adolescente,
mas lembro-me muito bem do motorista da
Empresa, senhor Emídio, quando a pedido
do Presidente da República, Castelo Branco,
parou o carro da comitiva; era a inauguração
da usina, e as senhoras da Vila estavam na
calçada para cumprimentá-los,” relata.

Outro fato que o marcou, ainda jovem, foi a
assistência de Furnas com a sua família quando sua mãe, Floracy Paulina, ficou doente.
“Ela teve um problema sério de saúde que
até o presidente autorizou sua transferência
de avião para um hospital de Belo Horizonte.
Recebemos total apoio e amparo da Empresa num momento tão difícil de nossas vidas,”
destaca. Com o agravamento da doença, a
família se transferiu para perto da Subestação
de Guarulhos (SP) onde seu pai ficou até 1970.
Nesse mesmo ano, Bahia voltou para a Vila de
Furnas (MG), para morar com o padrinho e,

“

Na vida tem
que ter força
de vontade
e espírito de
equipe

O uro

da Casa

“

Luiz Carlos Bahia da Silva iniciou sua carreira
em Furnas como estagiário em eletrotécnica, no Laboratório de Medidas Elétricas e
Eletrônicas, na Usina de Furnas (MG). “Foi a
oportunidade que tive de aprender, vestir a
camisa da Empresa, ter espírito de equipe
para novos desafios dentro de Furnas.” Ele
conta que conheceu, desde cedo, o que era
uma empresa do setor elétrico, em razão da
atividade do pai, José Bahia da Silva, que trabalhou em Linhas de Transmissão na Usina de
Paulo Afonso (BA).
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Para se ter sucesso como eu tive durante
toda a minha vida em Furnas tem que
gostar do que se faz

“

“

da Casa

2012

Luiz Carlos Bahia da Silva

posteriormente, com seu pai que retornou à
usina de Furnas. A partir daí, retomou os estudos e concluiu o ginasial e a escola técnica no
Colégio Técnico Industrial na cidade de Franca
(SP). “Quando me formei, em 1976, consegui
uma vaga em Furnas como estagiário. Fui admitido como empregado em agosto de 1977
no grupo de padrões primários e resolvi me
dedicar ao máximo ao trabalho. Era a chance
que tinha para seguir carreira na Empresa,”
conta. Ele explica ainda que entre 1979 e 1985,
teve como desafio atuar na equipe do Laboratório de Medidas Elétricas e Eletrônicas, no
comissionamento dos instrumentos de controle e supervisão da primeira usina nuclear
do Brasil (Angra I). Segundo ele, o grupo trabalhou dentro de um container, pois a base da
usina estava em construção. “Ficávamos com
a parte instrumental e detalhávamos tudo em
procedimentos. As atividades estavam só começando e, paralelamente a Angra I, nos preparamos para realizar treinamento para o pessoal técnico da Itaipu Binacional.”
Em 1982, Bahia que continuou na Vila de Furnas, casou-se com Cleusa Aparecida e o casal
teve três filhos: Carlos Eduardo, Priscila Pauli-

na e Cristiane Paulina. Bahia participou, ainda,
do grupo de apoio a implantação do sistema
da qualidade no Laboratório de Concreto de
Goiânia, considerado pioneiro no assunto e
com credenciamento junto ao Inmetro. Outra
experiência foi o convite para trabalhar na assessoria do departamento, quando da criação
do Centro Técnico de Ensaios e Medições, na
função de supervisor da área administrativa
nas atividades de orçamento, informática e
treinamento de pessoal. “Tive um bom professor nesta época, o Ricardo Medeiros.”
Durante estes 35 anos na Empresa, ele explica que fez muitos amigos e que atingiu suas
expectativas pessoais e profissionais. “Na
vida tem que ter força de vontade e espírito
de equipe.” Hoje, ele também é presidente
da Agremiação Recreativa de Furnas e lembra-se das palavras do ex-presidente Cotrim.
“Quando meus funcionários vão bem é sinal
de que a Empresa vai bem.” Para ele, Furnas é
uma Empresa maravilhosa, que oferece meios de crescimento profissional para os seus
empregados. “Para se ter sucesso como eu
tive durante toda a minha vida em Furnas
tem que gostar do que se faz”.
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Luiz Cezar Cabral Lopes

Luiz Cezar diz que sua família é pequena: mãe
e pai vivos, um irmão (militar aposentado) e
uma irmã, a esposa, dois filhos e um neto,
Luiz Fernando o “Rabugento”. O nome “Luiz”
é tradicional na família: são “Luizes” ele, um
tio da mãe, um irmão da mãe, o irmão, o filho,
um dos sobrinhos, e o neto.
A infância e a juventude na
Vila Militar do Galeão, a relação
muito estreita com os pais e a
paixão por aviões levaram Luiz
Cezar à Escola Preparatória
de Cadetes do Ar, em Barba-

“

cena (MG), que foi obrigado a abandonar, por
questões políticas, junto com o sonho de ser
piloto de combate ou de transporte. Mas a
vontade de seguir a carreira militar persistiu
e Luiz Cezar conseguiu ser aprovado no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do
Exército (CPOR/RJ), onde se formou oficial
da reserva em 1973.
“Fui preparado para ser militar da Aeronáutica,” esclarece ele com uma pontinha de melancolia: “A vida militar é muito justa, com uma
carreira bastante clara.” Sua formação militar
lhe permitiu trabalhar durante alguns meses
na antiga Arsa (Aeroportos do Rio S.A.), atual
Infraero, como inspetor de segurança aeroportuária, antes de ser admitido no antigo posto
de serviços do Bradesco, no Escritório Central
de Furnas, em Botafogo, Rio
de Janeiro, em 1975.
Em 4 de julho (dia da Independência dos Estados Unidos) de 1977, entrou para o
quadro de empregados de
Furnas como auxiliar adminis-

Luiz Cezar e seu
brinquedo favorito

“

“Sou produto de uma interessante mistura étnica: mãe descendente de português, escrava
africana e índio; pai descendente de espanhóis
galegos e mouros. Sou um chorão e me emociono muito facilmente. Sou carinhoso, gosto
de beijar as pessoas de quem gosto e não há
dinheiro que pague um abraço sincero.” Desse
jeito afetuoso, Luiz Cezar Cabral Lopes se define numa vida intensa e muito bem resolvida.
E alerta: “Há muito o que se trocar, mas, só se
dá aquilo que se tem, aquilo que se recebeu.”

Há muito o que se trocar, mas, só se dá aquilo
que se tem, aquilo que se recebeu
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Luiz Cezar e colegas do Departamento de
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

trativo, no Departamento de Aquisição Normal. Durante quase 34 anos, Luiz Cezar trabalhou no mesmo departamento, que mudou
de nome algumas vezes, desenvolvendo atividades na área comercial, sempre na Divisão
de Administração de Fornecimento. Participou intensamente da vida da Empresa: foi
vice-presidente e presidiu, por dois mandatos consecutivos a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), de 2005 a 2007,
e participou das principais mobilizações dos
trabalhadores de Furnas, sem, contudo, estabelecer vinculação formal com sindicatos ou
associações de empregados.
Quando entrou em Furnas, a Empresa passava por forte processo de expansão com a
construção simultânea de grandes usinas, do
Sistema de Transmissão de Itaipu e da Central
Nuclear Almirante Álvaro Alberto (Angra 1).
Luiz Cezar recorda a efervescência e o frisson daqueles dias, quando crises de fornecimento de ferro para vergalhões e de cimento
impactavam o bom andamento das muitas
obras civis em curso no País.
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Para ele, a sua atividade
de diligenciamento, hoje
chamada de “gestão de
contratos”, mudou muito.
Antes, eram poucos ramais
telefônicos e de micro-ondas, não existia computador
pessoal, cada diligenciador
administrava cerca de 200
contratos e as informações
eram lançadas em fichas de
papel chamadas “folhas de
diligenciamento”. “Uma verdadeira loucura,” compara
ele com a situação atual,
muito mais confortável,
com poucas obras, todos os
funcionários com computadores sobre suas mesas, sistema integrado
de telefonia que permite contato com todas
as áreas e cada gestor administrando, em
média, 25 contratos de fornecimento.
Na sua avaliação, a Empresa incorporou uma
preocupação excessiva com prestações de
contas, afastando-se do foco da sua atividade primordial, construir, tornando as coisas
muito difíceis, e sua administração extremamente emperrada e temerária.
Apesar da forte visão crítica, reconhece o impacto positivo da informatização da Empresa
a partir do final da década de 80. Para ele, o
momento crucial ocorreu na opção de Furnas
pela implantação do SAP, sistema de gestão,
principalmente pelo intervalo de tempo extremamente exíguo e com a retirada precoce
do antigo sistema utilizado. “Acabou ali a
memória da Empresa,” diz ele.
Por incompatibilidade com o SAP e com os
novos modelos gerenciais da Empresa, Luiz
Cezar resolveu aderir em março de 2011 ao
Plano de Readequação do Quadro de Pessoal (PREQ) e aposentar-se. Desde então,

Luiz Cezar Cabral Lopes

esteve lotado na Assessoria de Desimobilização de Ativos até sua extinção e no Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento
e Inovação, tentando transmitir aos companheiros a experiência adquirida e, principalmente, tentando incutir nos mais novos a
“boa” cultura da Empresa.
Apesar das dificuldades que enfrentou, reconhece seu amor pela Empresa onde fez muitos
amigos, sem negar a existência de uns poucos
desafetos. Não tem dúvidas de que alcançou
seu objetivo na vida profissional e conclui que
boa parte do patrimônio que tem conquistou
no período em que trabalhou em Furnas, junto
com a esposa também aposentada da Infraero.
Quando sair de cena em outubro de 2012,
quer ajudar a esposa Maria Cristina na lan-

chonete que mantém com o filho Luiz Alexandre, dar apoio à filha Nathalia Cristina que
está se formando em Marketing, se dedicar
mais ao netinho, e cuidar dos cães e pássaros
que cria. Pretende comprar uma lancha para
pescar, e reforçará sua atuação na Maçonaria,
que o ajudou muito a se ressocializar, após a
reclusão a que se submeteu durante a criação
dos seus filhos e na construção da família.
Na sua passagem por Furnas, consolidou
uma análise realista. Apesar da perda de identidade pela qual a Empresa passa, acredita
que ainda é possível reverter essa tendência
e que os novos empregados devem verdadeiramente vestir a camisa para fazê-la crescer.
Deixa como mensagem aos que aqui ficam:
“Salvem Furnas, enquanto ela ainda está... Viva!”

Luiz Cezar e família
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Luiz Fernando Groetaers Vianna

O engenheiro da Divisão de Engenharia de
Telecomunicações Luiz Fernando Groetaers
Vianna, mais conhecido como Lula, aproveitou
as diversas oportunidades de treinamento e
qualificação oferecidas por Furnas em seus
35 anos de carreira. No início dos anos 80,
por exemplo, fez curso sobre fibras ópticas na
Universidade do Winsconsin, Estados Unidos.
Para aprofundar os conhecimentos acerca da
tecnologia, realizou estágios nas companhias
americanas Bonneville Power Administration
e Tennessee Valley Authority.
Mas fundamental para o seu amadurecimento
profissional, segundo ele, foi algo que não consta dos manuais da Empresa nem é oferecido

pelo Departamento de Educação Corporativa:
o Caminho de Santiago. Desde o século XII, peregrinos de todo o mundo se aventuram pelas
trilhas que ligam cidades européias à Santiago
de Compostela, na Espanha. O ponto final da
exaustiva caminhada é a basílica onde estão
enterrados os restos mortais do apóstolo Tiago.
Para muitos, o trajeto proporciona autoconhecimento e, não raro, revelações místicas.
“O Caminho me ensinou a vencer barreiras, na
Empresa e na vida. Para andar mil quilômetros,
é preciso dar o primeiro passo. A partir daí,
você se estrutura para suportar as dificuldades
e ter prazer no que faz,” diz Lula, veterano de
três peregrinações a Compostela.

Fernando, Vitor, Lula, nora e esposa
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Cartesiano, como a maior parte dos engenheiros, ele elegeu três metas para sua
primeira caminhada, em 2001: reavaliar
a vida afetiva (ele se divorciara fazia seis
anos), a carreira e as finanças pessoais.
Cada tópico seria refletido, de acordo com
sua programação, em uma semana. “Com
dez dias de caminhada não tinha tratado
nada, resolvido nada. Bateu uma revolta. No
dia seguinte, minha cabeça zerou, apagou.
Deixei, a partir daí, o caminho me conduzir. E na minha mente começaram a surgir,
naturalmente, músicas que eram respostas
a meus questionamentos,” lembra.
Naquela ocasião, Lula andou 800 km, saindo
de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França. Logo
no início do percurso, um susto: depois de
caminhar 12 horas sob a neve, foi acometido
por uma hipotermia. “Pensei que iria morrer.
Essa travessia foi a passagem mais difícil da
minha vida. Depois, tudo ficou fácil,” lembra.

taberna para descansar e se restabelecer. Os
donos do estabelecimento, António e sua esposa Maria de Jesus, ofereceram-lhe o próprio
quarto. Na manhã seguinte, Lula retomou o
trajeto. Antes, porém, recebeu de António um
saco com frutas e a designação de um acompanhante para protegê-lo na viagem até a vizinha Frómista: o pastor alemão Bernie.
Durante o percurso, Bernie praticamente
não desgrudou de Lula. Em alguns momentos, flanava pelos campos. Mas logo depois
reencontrava-se com o peregrino. Ao parar
no vilarejo de Boadilla del Camino para comer um sanduíche, o engenheiro ordenou a
Bernie que o aguardasse do lado de fora do
albergue. Quando retornou, o cão estava lá.
“Todos temos um anjo do Caminho. E o meu
foi o Bernie,” diz.

Nem tanto! Dias depois, Lula teve uma gastroenterite. Ao chegar à cidade de Castrojeriz,
na Espanha, buscou hospedagem em uma

Lula cogitou pedir demissão na volta de Santiago de Compostela. Desejava uma rotina
menos atribulada, com mais tempo para se
dedicar à família e a projetos pessoais. Uma
conversa com outro peregrino, seu então gerente Paulo César Bernardini Basto da Silva, o

O filho Luiz Eduardo

Um brinde com a esposa ana Cristina
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Antes de ingressar em Furnas, em 1º de
abril de 1977, Lula passou pela Embratel e
Telemig. O engenheiro conta que atuou no
planejamento, compra, instalação e comissionamento de equipamentos das muitas
estações de micro-ondas que interconectam as localidades em que Furnas está presente. Para atender a Usina de Itaipu (PR) e
seu sistema de transmissão, foram implantadas, na época, 12 estações de micro-ondas.
Este foi o primeiro grande projeto em que
Lula participou na Empresa.
De acordo com ele, Furnas contava nos
anos 70 e 80 com uma rede de comunicação maior que a da própria Embratel, empresa estatal que à época era responsável
pelo tráfego de longa distância de voz e dados no país. A estrutura de telecomunicações de Furnas tem uma função precípua:
garantir o sistema de controle e proteção de
usinas hidrelétricas, linhas de transmissão e
subestações de energia.
Com o passar dos anos, parte dos aparelhos
de micro-ondas foi substituída por enlaces
de fibra óptica. Lula advoga que a Empresa
deve investir mais em sua rede de comunicações, com base em um plano diretor de
telecomunicações que precisa ser elaborado com urgência. “A tecnologia está evoluindo de forma muito rápida. Somente com
o plano diretor de telecomunicações vamos
estar preparados para prover novas facilidades aos nossos clientes,” diz ele, demonstrando vontade de contribuir, por pelo menos mais cinco anos, para a qualidade das
comunicações em Furnas.

“

Para andar mil
quilômetros, é
preciso dar o
primeiro passo

“

demoveu da idéia. Hoje, mesmo com o Plano de Readequação do Quadro de Pessoal
(PREQ), que incentiva a demissão de empregados em condição de aposentadoria,
Lula não pretende encerrar ainda sua carreira em Furnas. “Esta Empresa é fantástica.
Fiz minha vida aqui dentro”, emociona-se.

No caminho de Santiago de Compostela

Casado com a arquiteta Ana Cristina, que
conheceu em reuniões de peregrinos de
Santiago de Compostela, Lula confessa uma
frustração: não ter conseguido ainda fazer
com que os filhos Luiz Eduardo e Fernando
experimentassem o Caminho. Avô de Vítor, sete anos, o engenheiro planeja realizar
novamente o trajeto, em família. Quando
se aposentar, Lula pretende viver mais intensamente a rota de Santiago de Compostela. Assim, espera completar a tarefa de
remover ou, quando isso não for possível,
rearranjar as pedras que permanecem em
seu caminho.
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e coragem

140

O uro

da Casa

2012

Luiz Fernando Silva de Magalhães Couto

Uma vida dedicada à militância política e ao
Direito. Assim pode ser definida a trajetória
de Luiz Fernando Silva de Magalhães Couto, 64 anos. Sua história confunde-se com a
história do Brasil, em sua luta pela redemocratização após o golpe militar. A defesa pela
igualdade de oportunidades, a construção de
uma sociedade fraterna e justa sempre foram
os objetivos de sua trajetória. Anos de luta,
de aprendizagem e dedicação ao conhecimento técnico e a seus princípios.
Filho único de uma família de classe média alta
do Rio de Janeiro, estudante do Instituto LaFayette, na Tijuca, ele começou a atuar no Partido Comunista Brasileiro (PCB), então clandestino, durante o movimento secundarista.
Lá conheceu a colega de sala e filha de militar
Nair Eunice. Entre a amizade e o amor, ganhou
uma companheira para toda a vida. “Ela sempre me apoiou nos momentos difíceis e deu
força para as minhas escolhas,” afirma.

Anos depois, cursou Direito na Universidade
do Estado da Guanabara (UEG), hoje Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj). O
bom desempenho como membro do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
renderam, anos depois, um convite para ser
advogado tributarista de Furnas. A sua preocupação acadêmica fez com que, em apenas
cinco anos de formado, já fosse professor da
Universidade onde estudou.
Coube ao Desembargador José Carlos Barbosa Moreira a indicação para que fizesse
uma prova para a Empresa. A atuação no
Ministério da Fazenda o levou a morar em
Brasília, mas ele desejava voltar ao Rio de
Janeiro, conciliando o trabalho com suas atividades educacionais. Além disso, o advogado já era casado com a então professora de
História, que morava na cidade. Entrou para
o quadro da Empresa em novembro de 1977.
“Furnas era tão importante para o Brasil como

“

Furnas era tão importante para o Brasil como o
Ministério da Fazenda. A Empresa vivia um momento
de grandes investimentos. A área jurídica tinha como
desafio trilhar o caminho para que pudéssemos
usufruir dos estímulos fiscais disponibilizados

“
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o Ministério da Fazenda. A Empresa vivia um
momento de grandes investimentos. A área
jurídica tinha como desafio trilhar o caminho
para que pudéssemos usufruir dos estímulos
fiscais disponibilizados,” explica Couto.
Com espírito aguerrido, participou ativamente
do processo de redemocratização do Brasil,
depois do domínio militar, sempre ligado ao
PCB. Com orgulho, conta ter sido um dos fundadores da Associação dos Empregados de
Furnas (Asef) e lutado para que o grupo aceitasse a adesão de outros profissionais além
dos engenheiros, como era a proposta inicial.
Em Furnas, suas atividades políticas o levaram diversas vezes a ser cedido para atuar
como gestor público. Em 1987, atuou como
Diretor Comercial da Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro, hoje Ampla. Em 1984, assumiu a Diretoria Comercial
da Cedae, onde também foi, de 1998 a 2003,
Diretor de Recursos Humanos. “Nesses momentos percebia o padrão de qualidade que
Furnas possuía e mantém. O contraste era
muito grande,” lembra Couto.
Mas o empenho em colaborar pelo desenvolvimento do Brasil não lhe rendeu apenas
momentos de orgulho, mas também de apreensão. Em 1982, ele recebeu uma advertência
em sua ficha funcional devido à crise que teve
como ápice a publicação, pelos dirigentes da
Asef, entre eles Couto, de um manifesto por
mais transparência na gestão da Empresa. O
tempo passou e, em 1987, as punições foram
retiradas pelo então presidente de Furnas,
Roberto Haig. “Na visão do então presidente,
que virou amigo, aquela advertência significava um desgaste para minha ficha funcional.
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Eu fui contra. Argui que, para mim, era motivo
de orgulho e desgaste sim para o processo
autoritário,” lembra o advogado.
Mas outra grande batalha ainda estava por vir.
A onda liberal que assolou o mundo levou o
governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso à tentativa de privatização de
Furnas, fazendo com que Couto participasse
ativamente junto ao Sindicato dos Engenheiros
e dos Urbanitários do Rio de Janeiro na defesa
de uma empresa pública que fosse competente, preocupada sempre em produzir e transportar energia a preços que possibilitassem a
manutenção de um projeto industrial para a
sociedade brasileira. “Energia com tarifas compatíveis com os desafios brasileiros é a grande
equação que teremos pela frente,” diz Couto.
Como gerente de Furnas viveu momentos
de turbulência quando a Empresa deixou de
ser tema da mídia por sua excelência técnica
e ganhou as páginas policiais. “Minha preocupação à época foi trabalhar para dar tranquilidade à Casa e evitar que seus projetos
técnicos fossem atingidos,” afirma.
Para ele, Furnas vive hoje um momento mais
complexo, que vai além do desafio técnico. A
necessidade de se modernizar em todas as
suas vertentes. Ele considera que a Empresa
é um exemplo emblemático da intervenção
do Estado na economia.
Couto, depois de tantas lutas e momentos
marcantes, aponta caminhos que gostaria de
ver a Empresa seguir: “Temos que preservar
as lideranças técnicas que a Empresa formou ao longo dos anos, evitando a influência política exagerada” e completa de forma

Luiz Fernando Silva de Magalhães Couto

elucidativa: “Os quadros técnicos devem ser
exercidos por técnicos. Os quadros políticos
devem ser exercidos por pessoas que também atendam critérios técnicos e tenham
compromisso com o atual desafio brasileiro.”
E aponta a necessidade de alternância nos
cargos a fim de evitar “gerências feudais”.
Ao deixar o cargo de Diretor de Recursos Humanos em Furnas, ele foi convidado para ser o
Consultor Jurídico das Empresas Distribuidoras de Energia do grupo Eletrobras. “Encontrei
aqui colegas comprometidos com a técnica,
com a ética e com o desafio de entregar ener-

gia a baixo custo e, ao mesmo tempo, correspondendo aos interesses da sociedade,” diz.
Com dois filhos já formados, Luiz André, em
Marketing Esportivo, e Silvia Regina, nutricionista e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele pretende aderir
ao Programa de Readequação do Quadro de
Pessoal em 2013. Mas continuará atuando na
área do Direito, além de lecionar. Como lazer, sessões de cinema ao lado da esposa e a
meta pessoal de ler dois livros mensalmente.
“Quero continuar trabalhando como servidor
público,” afirma, com orgulho.

O uro

da Casa

2012

143

Antenado
nas inovações
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Marcus Vinícius dos Santos Cavalcanti de Albuquerque

Num mundo de tablets, internet banda larga, redes sociais e smartphones, fica
difícil imaginar que há menos de quatro décadas a informática vivia ainda seu
período “jurássico”. Quando Marcus Vinícius dos Santos Cavalcanti de Albuquerque entrou em Furnas, em 1º de março de 1977, a Empresa possuía um único
computador. E que computador! Denominado mainframe, ocupava uma sala
inteira, com acesso restrito aos empregados encarregados de sua operação.
Como programador de sistemas, Marcus Vinícius, atualmente gerente do Departamento de Infraestrutura e Relacionamento com Clientes, tinha a função
de escrever programas que seriam processados, através de cartões perfurados,
pelo mainframe. Literalmente, escrever.
“Havia formulários específicos para escrever os programas. Eles eram preenchidos na linguagem da máquina e mandados para um pool de digitação, que
perfurava os cartões com os códigos correspondentes. Levávamos aquele con-

Esquiando com a esposa
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junto de cartões enormes para o mainframe,
que lia tudo e gerava o código fonte do programa,” lembra. “Não sou saudoso daquele
computador, daqueles cartões. Aquilo era
uma trabalheira danada. Tenho saudade é do
futuro. Das coisas que ainda virão,” filosofa.
A complexidade e grandiosidade dos projetos ensejavam algumas das brincadeiras
entre os profissionais da área. Muitas vezes
os cartões não eram numerados. Os programadores os colocavam em ordem, nas
caixas, e zelavam para que não saíssem da
sequência. Mas, vez por outra, um colega
gaiato trocava a caixa e, simulando um acidente, espalhava o que seria o trabalho de
meses pelo chão. “Era um desespero. Fizeram isso comigo e eu quase chorei,” conta

“

Sou Furnas de
coração. Aqui,
amadureci, construí
meu patrimônio e
formei minhas filhas

Marcus Vinícius. Outra brincadeira consistia
em produzir uma festinha, com direito a bolo,
chapéu e língua de sogra, para “homenagear”
quem demorasse um ano ou mais para finalizar um programa.
Com a evolução tecnológica, surgiram no início da década de 80 os primeiros terminais de
computador. No princípio, era um por divisão. E
havia salas, como as atuais lan houses, em que
os empregados podiam operar computadores
de uso coletivo. A partir da década de 90, a microinformática popularizou-se, disseminando
o computador na Empresa. Com o boom da
internet, há quase 20 anos, os sistemas tornaram-se, além de ferramenta de trabalho, um
poderoso meio de comunicação e negócios.
Marcus Vinícius acompanhou esta evolução
em sua carreira. Depois de concluir o curso
universitário, passou de programador a analista de sistemas. Por estar antenado com as
novas tecnologias, transferiu-se, em 1992, para
o recém-criado Departamento de Apoio aos
Usuários, hoje substituído pelo Departamento
de Infraestrutura e Relacionamento com Clientes, cujo foco era auxiliar os empregados
na utilização da informática e implementar
soluções para o dia a dia de seu trabalho. Em
2003, foi promovido a gerente da Divisão de
Banco de Dados e Correio Eletrônico. E, cinco
anos depois, alcançou o cargo de gerente de
departamento, no próprio Departamento de
Apoio aos Usuários.

“

“Temos um grande plano de carreira na Empresa. Ela nos dá chance de crescer. Mas é
preciso se esforçar, buscar as oportunidades.
Se o empregado tiver disponibilidade e garra
vai alcançar seus objetivos,” afirma.
Como gestor, Marcus Vinícius convida seus
colaboradores a entoarem um “mantra” que
aprendeu com um antigo gerente: problema
de um é problema de todos. “Gasto a maior
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parte do meu tempo, como gerente, focando em pessoas. E
desdobro o resto em busca de
novas tecnologias para a Empresa. Ninguém gerencia sozinho. A equipe tem que estar
alinhada para obter os resultados que a Casa precisa,” diz.
Entre as novidades preparadas pelo Departamento de Infraestrutura e Relacionamento
com Clientes para aprimorar
os sistemas de Furnas está a
implantação do conceito de
nuvens de serviços, que disponibilizará softwares e aplicativos em redes customizadas.
O processo vai “virtualizar” as
estações de trabalho da Empresa, criando ambientes com
programas que serão acesFernanda, Manuela e Ana Luiza
sados por grupos específicos
de profissionais. Os resultados
condições de aposentadoria, a não pendurar
esperados são o aumento da performance
o mouse. “Tive diversas oportunidades de sair
dos computadores e a redução dos custos de
da Empresa,” conta, lembrando ofertas da iniaquisição de softwares.
ciativa privada. “Mas sou Furnas de coração.
Aqui, amadureci, obtive conhecimento, consOutro projeto é possibilitar que os empregatruí meu patrimônio e formei minhas filhas.”
dos que desejam utilizar seus próprios equipamentos (notebooks e tablets, por exemplo)
Pai da administradora Ana Luiza e da designer
na rede de Furnas possam fazê-lo sem comFernanda, Marcus Vinícius tem outro estímulo
prometer a segurança das informações da
para seguir em frente: Manuela, nascida em
Empresa. Esta ação acompanha uma tendênjunho passado de sua união com Rosana. “Ela
cia mundial chamada bring your own device
é minha motivadora para continuar em Fur(byod), ou traga seu próprio equipamento,
nas, engajar-me em novos projetos e me sentir
em tradução livre.
jovem,” abre o coração.
Segundo Marcus Vinícius, Furnas busca
Apaixonado por esqui, o gerente faz planos
acompanhar pari passu as inovações do merde, em um futuro não muito distante, reunir
cado. O desafio de integrar o estado da arte
toda a prole em uma temporada na neve.
da tecnologia à Empresa é um dos fatores
Certamente, até lá, vai poder se municiar de
que o motivam, mesmo com o Plano de Reagadgets de última geração para eternizar os
dequação do Quadro de Pessoal (PREQ), que
momentos felizes em família.
incentiva a demissão dos colaboradores em
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35 anos dedicados
aos empregados de
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Furnas

Maria Cristina Souza Faria de Almeida

A carreira de Maria Cristina Souza Faria de
Almeida, gerente de uma das divisões da Superintendência de Gestão de Pessoas, sempre esteve intimamente ligada ao bem-estar
e qualidade de vida dos empregados de
Furnas. Durante 27 anos, no entanto, cedida
por Furnas, ela executou suas atividades na
Fundação Real Grandeza, responsável pelo
fundo de previdência e pela assistência à
saúde dos “furnianos”.

entidade passaram a dar expediente no lado
ímpar da rua Mena Barreto, endereço de uma
das portarias do Escritório Central e também
da sede da Real Grandeza. Lá, atuou nas áreas
de pessoal, cadastro, benefícios, empréstimos
e seguros, onde alcançou o cargo de gerente.
“Minha vida, na Real Grandeza, foi lidar com
empregados. Acompanhei o nascimento dos
filhos, a compra do primeiro carro, da primeira
casa e a aposentadoria de muitos deles,” conta.

Em 1976, Maria Cristina cursava o último ano
de Administração de Empresas na Fundação
Getúlio Vargas (FGV/ EBAP), no Rio de Janeiro, quando se deparou com um cartaz convocando estudantes a se candidatar a um estágio em Furnas. Ela lembra que passou por uma
bateria exaustiva de testes até ser convocada,
em janeiro de 1977, a estagiar na Companhia.
Ingressou na Fundação Real Grandeza, então
uma espécie de departamento de Furnas. No
final daquele ano, foi efetivada.

Um de seus orgulhos é ter atuado na criação e
na implantação do Plano de Assistência Médica Suplementar (Plames), que complementa
o benefício de saúde de Furnas em despesas com internação. Na ocasião, ela percorreu as áreas regionais ministrando palestras.
Participou também dos testes e implantação
dos cadastros nos primeiros sistemas de informática do Plames.

Maria Cristina e vários colegas cedidos por
Furnas para compor o quadro funcional da

Com a mudança na legislação que rege as entidades de previdência complementar, a Real
Grandeza se viu obrigada, em 2000, a transferir seus serviços de seguro e assistência so-
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cial a uma instituição criada especialmente
para este fim: a Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas e Eletronuclear (Caefe).
Graças à experiência em gerenciar os benefícios providos pela fundação, Maria Cristina integrou a primeira diretoria da Caefe. Ela conta
que a arquitetura organizacional da instituição
foi obra do então diretor de Benefícios da Real
Grandeza, Fernando Sogdu.
“Incorporei a diretoria às minhas funções na
Real Grandeza. Não recebia nada por esse
trabalho. Na verdade, minhas atividades só
aumentaram. Mas fazia com o maior prazer, porque acreditava que a continuidade
da prestação dos benefícios era importante
para os empregados,” declara. “Durante sete
anos, tive o privilégio de trabalhar com nos-

“

Tenho uma família
e uma vida bem
estruturadas
graças aos
muitos benefícios
proporcionados
por Furnas

“
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so saudoso Fernando Sogdu, a quem muito
agradeço pelos ensinamentos,” diz ela.
Maria Cristina deixou a diretoria da Caefe em
2004, mesmo ano em que se reincorporou ao
quadro de Furnas, juntamente com os demais
empregados que estavam cedidos à Real
Grandeza. A forma como esta mudança ocorreu lhe deixou mágoas. “Merecíamos ter saído
da Real Grandeza de forma mais digna, depois de tantos anos de trabalho e dedicação.
Não houve conversa, nem despedida,” conta.
O episódio, no entanto, não maculou o apreço
que guarda em relação à Empresa. “A família
sempre foi o meu principal projeto. E, hoje,
tenho uma família e uma vida bem estruturadas graças aos muitos benefícios proporcionados por Furnas e pela Fundação: a participação na aquisição do primeiro imóvel, do
primeiro veículo, cursos de pós-graduação e
diversos treinamentos,” diz.
De volta a Furnas, Maria Cristina recebeu convite para trabalhar no antigo Departamento de
Desenvolvimento de Pessoas. Ironicamente, o
convite partiu do então gerente do departamento, Aristides Leite França, o Garibe, atual
presidente da Real Grandeza.
Em 2008, com a reestruturação da Superintendência de Gestão de Pessoas, Maria
Cristina assumiu a gerência da divisão que
é responsável pela gestão dos documen-

Maria Cristina Souza Faria de Almeida

Maria Cristina e família

tos da Empresa. Mesmo preparando-se
para deixar a Companhia em junho de 2013,
na esteira do Plano de Readequação do
Quadro de Pessoal (PREQ), que incentiva a
demissão de empregados em condição de
aposentadoria, a administradora dedica-se
a um projeto que vai tornar mais ágil e eficiente a consulta aos documentos corporativos gerados por Furnas.

Quanto aos planos para aposentadoria, Maria Cristina conta que se dedicará a curtir a
família. Casada com Carlos Almeida há 34
anos, mãe de Rodrigo e Diogo, sua atenção
terá como foco principal a netinha Pietra, de
apenas dois anos. Ela não teme mimá-la em
excesso. “Deixo minha neta fazer tudo... É a
princesa da casa. Quem educa são os pais,”
diz ela. Pobres pais!
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Misao Katayama Pessoa

Misao tinha trabalhado no Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
à época BNDE, por dois anos e resolveu parar
quando teve a primeira filha, Mônica. Queria se
dedicar à família. Mas a cutucada da amiga que
trabalhava em Furnas, Lecy Lindenmeyer, surtiu efeito. No final de 1976, participou de uma
seleção com quatro candidatos.
No momento em que estava fazendo a prova,
notou a presença constante de um senhor
que volta e meia entrava na sala e observava o que estavam fazendo. Lá pela quarta

“

vez que o homem surgiu, Misao não se conteve. Com muita educação pediu: “Será que
o senhor poderia nos dar um pouco de sossego?” Depois da prova, conversando com
Lecy, descobriu, surpresa, que o tal senhor
era Heitor Gonçalves, superintendente da
área para a qual estava se candidatando. Mas,
ao contrário do ditado popular a primeira impressão não ficou e a economista Misao Katayama Pessoa foi contratada em dezembro de
1976, para trabalhar na Divisão de Utilização
dos Recursos Financeiros do Exterior. Tímida,
Misao confessa: “Acho que o meu diferencial
foi o conhecimento em inglês comercial.”
Mas esse diferencial se ampliou e tornou-se
marca. Japonesa, filha única, Misao veio para
o Brasil com oito anos. Além de carregar no
sangue a paciência e disciplina nipônicas, a
economista nunca fugiu dos desafios que se
interpuseram na sua carreira. “Eu gosto muito
do operacional, do trabalho diário que é sempre dinâmico, porque permite verificar e corrigir as falhas, tornando as tarefas mais eficien-

Eu gosto muito do operacional, do trabalho
diário que é sempre dinâmico, porque
permite verificar e corrigir as falhas,
tornando as tarefas mais eficientes
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A história começou com um desafio. Num
churrasco de aniversário, o marido de uma
amiga comentou: “As nossas mulheres trabalham fora e vejam como ficam: estressadas e pálidas. Tinham que fazer que nem a
Misao, que fica em casa, pegando sol, com
a cara corada, bem disposta e ar saudável.”
No que uma outra amiga retrucou: “Aposto
que se eu arranjar um emprego perto da
casa dela, Misao topa.”
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Assim que chegou, encontrou a Empresa em
plena expansão e trabalhou com a utilização de
recursos captados no exterior para a construção
de Itumbiara (GO), Angra 2 (RJ) e Itaipu (PR).
Sobre esse período, Misao afirma que a ajuda
do economista Wilson Aguiar e do contador
José Luís Marques, colegas de divisão, foram de
grande valia para o sucesso da empreitada.

“

O apoio que recebi
dos gerentes
Alcino Guedes,
Aluisio Marsili
e Luiz Claudio
Carneiro Leão nas
horas difíceis foi
fundamental para o
meu equilíbrio

“

tes,” justifica. E a novidade foi uma constante
na maior parte dos 35 anos que Misao dedicou a Furnas, “como o trabalho junto a Sociedade de Propósito Específico (SPE) Centroeste de Minas, na implantação e operação da
Linha de Transmissão (LT) Furnas-Pimenta II
e no mapeamento dos processos da Superintendência de Operação e Captação de Recursos,” faz questão de citar.
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Por volta de 1988, com a renegociação da
dívida externa brasileira, a adrenalina ficou
por conta da elaboração de relatórios para o
Tesouro Nacional, por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), além das informações ao
Banco Central e Eletrobras sobre os financiamentos contraídos pela Empresa. Tratava-se
de novos atores na rodada de prestação de
contas que Misao e seus colegas tinham que
preparar. “Lidar com todos esses programas,
especialmente com o Siafi, foi um grande
aprendizado e a ajuda de especialistas em
informática, como o colega Carlos Roberto
Cordeiro de Araújo, foi primordial,” conclui.
Enquanto isso, a vida pessoal de Misao transcorria em um ritmo também intenso, de uma
mulher divorciada, mãe de dois filhos, além de
Mônica formada em Administração Financeira,
Misao tem Paulo, engenheiro de computação
e que soube dividir, igualmente, seu tempo entre família e a Empresa. “O apoio que recebi
dos gerentes Alcino Guedes, Aluisio Marsili e
Luiz Claudio Carneiro Leão nas horas difíceis
foi fundamental para o meu equilíbrio.”
Verdadeira malabarista do tempo, Misao
abriu espaço para os cursos do Prisma e coral de Furnas, atividade que também pratica
fora da Empresa, no Coral Seresta e no Coral
da Após - Furnas. Ao longo de 2001, esteve
à frente da Cipa. “Conheci todos os locais do
Escritório Central, além de pessoas de várias
áreas e aprendi muito com elas,” fala sobre
a experiência. Fez dois MBAs: Gestão e De-

Misao Katayama Pessoa

senvolvimento Empresarial, na Faculdade de
Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, Executivo em Negócios Financeiros do Instituo
Brasileiro de Mercados de Capitais, e se diz
disposta, mesmo já tendo saído de Furnas,
a prestar serviços para a Empresa que tanto
gosta e da qual tem muito orgulho. “Eu sei
o quanto é trabalhoso ensinar a uma pessoa
nova. E eu gosto de ensinar.”
Com os olhos brilhando (aliás, eles permaneceram radiantes ao longo de toda a entrevista), Misao destaca os momentos marcantes
da sua trajetória. O primeiro deles e que acabou repercutindo no segundo, foi em 1996,

quando o então presidente de Furnas, Luiz
Laércio Simões Machado, ofereceu participação acionária aos empregados. Misao comprou um lote de 1.000 ações.
Em 1999, mais precisamente no dia 29 de abril,
ao chegar, a economista encontrou Furnas no
maior tumulto. Os funcionários estavam se
mobilizando contra a privatização da Empresa. Como era acionista, Misao foi convocada
pelos colegas para, juntos, fazer pressão contra a realização da Assembléia Extraordinária
que decidiria a cisão. “Foi a primeira vez, em
22 anos, que conheci a sala da presidência.
Senti uma emoção muito grande e acho que
a nossa presença fez a diferença,” afirma.

Em família

Atuando na Cipa
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Moysés da Silva Filho

Algumas de suas atribuições como supervisor
eram o controle das chaves de todas as salas, a localização de diretores e do presidente
em casos de emergência e o acionamento do
corpo de bombeiros e da força policial em
ocasiões em que a segurança do complexo
de prédios de Furnas estivesse em risco. O
trabalho em turnos de oito horas fez com que
Moysés passasse incontáveis fins de semana
e madrugadas na sede da Empresa. Momentos propícios à solidão e à tensão. “Tínhamos
de estar sempre atentos, mas a experiência
era compensadora,” lembra.
Uma das situações de adrenalina experimentadas pelo empregado foi o incêndio no canteiro de obras do bloco C, na década de 70.

O fogo consumiu o alojamento dos operários
que construíam o edifício, sem deixar vítimas.
Como Furnas não tinha à época uma brigada
de incêndio profissional, cabia aos empregados da sala de paineis, com treinamento fornecido pela Empresa, atuar em situações
em que houvesse a necessidade de evacuar
os prédios e combater chamas. “Demos o
primeiro atendimento até a chegada dos
bombeiros,” conta Moysés.

“

Trabalhar em
Furnas é um
prazer enorme

“

Considerado por muitos uma verdadeira cidade devido à “população” de aproximadamente 2 mil empregados que circulam por
suas dependências e por contar com subestação de energia, banco e ambulatório médico, o
Escritório Central de Furnas, no Rio de Janeiro, possui algo imprescindível nas metrópoles
contemporâneas: um centro de monitoramento em tempo integral de seu “território”. Esta
tarefa cabe em grande parte à Sala de Controle e Alarmes, também conhecida como sala
de paineis. Foi lá que Moysés da Silva Filho viveu 30 dos seus 35 anos na Empresa.

Mais amedrontador que um incêndio, no entanto, eram as ameaças de bomba recebidas
pelos operadores da sala de paineis durante
o período do regime militar. “Havia, na época,
vários telefonemas, trotes, de bomba. De pessoas que falavam castelhano... Nós tínhamos
de checar essas informações. Algumas vezes,
a polícia veio até Furnas para fazer varredura
em busca de explosivos,” rememora ele, fri-
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sando que tais episódios comprovaram-se
não passar de boatos.
Misto de terror e alívio, no entanto, Moysés
viveu diante de uma situação bem mais prosaica que trotes de bomba. Nos anos 80, um
empregado criou uma múmia a partir de formulários de computador. Colocou sua escultura sentada à frente de um terminal no centro de processamento de dados de Furnas,
no bloco C.
Ao abrir a porta, durante ronda habitual, um dos
zeladores que trabalhavam na sala de paineis
levou um tremendo susto e comunicou o fato
aos colegas. Vários correram até o local para
verificar se realmente era alguma criatura de
outro mundo. Procedimento necessário, brinca
Moysés, dada a proximidade do Escritório Central com o Cemitério São João Batista.
Moysés nasceu na Bolívia e foi criado em Conceição da Barra (ES). Mudou-se para o Rio
de Janeiro em 1972, atraído pelas chances de
trabalho que existiam na cidade. Formado em
Contabilidade (curso técnico), trabalhou como
vendedor de imóveis e no departamento pessoal de uma construtora antes de ingressar em
Furnas, em agosto de 1976. Foi um amigo, Alfredo Azevedo Alves, quem o convidou a tentar uma vaga na Companhia. “Trabalhar numa
empresa conceituada como Furnas é um prazer enorme. Sinto-me realizado,” diz ele.
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A rotina de trabalho pontuada por turnos e
plantões, de acordo com Moysés, não permitiu que ele cursasse o ensino superior. Mas
não guarda mágoas por isso. “A experiência
de vida que a gente adquire no trabalho talvez
seja maior que a obtida numa faculdade,” filosofa. Além da sala de paineis, Moysés atuou
no setor de nutrição do Escritório Central e,
hoje, dá expediente na Divisão de Administração Predial como auxiliar administrativo.
Em outubro de 2010, Moysés passou por uma
cirurgia para corrigir um distúrbio cardíaco
congênito. Recuperado, voltou ao trabalho
três meses depois. “Tudo na minha vida é superado rápido,” diz.
Pai de Rodrigo e Thiago e avô de Thaís (de
quem se emociona ao falar), Moysés gosta da
noite. Frequenta os bares e casas de shows
da Lapa, bairro boêmio do Rio de Janeiro, e
as serestas de Conservatória, lugarejo a cerca
de 150 km do Rio.
Ele está inscrito no Plano de Readequação
do Quadro de Pessoal (PREQ), que incentiva o desligamento de empregados aptos
à aposentadoria, e programou sua saída
de Furnas para 2013. Nos planos para esta
nova etapa de vida, por enquanto, viagens
e muita vontade de curtir o ócio. “Quero
chegar aos 115 anos sem bengala e botando
para quebrar,” brinca.

Moysés da Silva Filho
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Nilton Evangelista dos Santos Leal

Para o engenheiro do Departamento de Educação Coorporativa, Nilton Evangelista dos
Santos Leal, vir trabalhar em Furnas significou
uma transformação tão grande em seu ritmo
de vida, que no início pensou que não se adaptaria. “Quando entrei na Empresa, eu era professor e estava acostumado a me mexer, a andar pela sala de aula. Aqui fui colocado numa
mesa, com um monte de papéis e um serviço
um pouco mais burocrático para fazer. Me senti
numa gaiola, aprisionado,” recorda-se.

Após anos de dedicação, ele está deixando a
Empresa. “Foram os 35 anos mais produtivos
da minha vida, tive alegrias e tristezas, vitórias
e derrotas, mas meu legado aqui é muito positivo.” Segundo ele, vai deixar em Furnas uma
legião de colegas e alguns dos amigos mais
queridos. Mas frisa que a amizade continuará
lá fora. “Tenho uma casa espaçosa em Maricá (RJ) e o pessoal sempre aparece para um
churrasquinho. São relações que se consolidaram e significam muito,” destacou.

Mas sua história com Furnas começou justamente em sua zona de conforto, a sala de
aula. Nilton estava dando uma de suas aulas, quando um senhor entrou e se sentou
no fundo da sala. No final, ele se aproximou
e disse que era pai de uma das alunas. “Veio
me agradecer, dizendo que eu havia ensinado
a filha dele a gostar de matemática,” explicou.
O senhor em questão era um superintendente
de Furnas, e ao final da conversa o convidou
para trabalhar na Empresa. “Fiz um exame de
seleção e acabei aceitando o desafio.”

Para Nilton, Furnas é uma excelente Empresa
para se trabalhar. “Temos um plano de saúde
que é um dos melhores do país e uma assistência social humanitária que dá suporte e
apoio ao empregado e está sempre presente
quando ele precisa.” E Nilton diz isso de cadeira, pois já precisou. Foi graças ao apoio
que recebeu da Empresa que conseguiu deixar o tabagismo. Chegou a fumar um maço
e meio de cigarros por dia e isso o fez largar os esportes que praticava na juventude,
principalmente as artes marciais, como judô

“

“

Foram os 35 anos mais produtivos da minha
vida, tive alegrias e tristezas, vitórias e derrotas,
mas meu legado aqui é muito positivo
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e caratê. “Um dia decidi fazer parte do projeto Uma vida sem fumaça e consegui parar.
Meus filhos ficaram tão felizes que fizeram
uma camiseta com a foto deles e um vídeo
com depoimentos contando o que representou para a família o pai ter parado de fumar,”
conta emocionado.
Por falar em filhos, é a eles que Nilton pretende dedicar parte de seu tempo. Ele tem

três: Rafael, Marcelo e Gabriel. Todo ano os
quatro viajam juntos nas férias e o plano agora é esquiar no Chile e “curtir a Disney.”
Para depois da aposentadoria, Nilton já tem
várias atividades planejadas e alguns negócios em andamento, para não virar “aquele
senhor rabugento, que fica em casa arrastando o chinelo de um lado para o outro,”
diverte-se.

Nilton e os filhos
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Temos um plano de saúde que é
um dos melhores do país e uma
assistência social humanitária
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Paulo Antônio Baratti

Se perguntarem a Paulo Baratti o que ele
gosta de fazer nas horas vagas, ele dirá que
gosta de futebol, de jogar baralho com os
amigos e com a família, coisas assim. Mas,
do que ele gosta mesmo é de... jogar videogame. Paulo Antônio Baratti nasceu em Passos (MG), em 23 de março de 1957. Seus pais,
Vitor Baratti, já falecido, e Lazarina Augusta
Baratti, tiveram dez filhos: sete mulheres e
três homens (uma delas faleceu muito jovem,
com sete anos).
A família de Paulo é grande, vários integrantes
também trabalham ou já trabalharam em Furnas. O pai era motorista da Empresa, desde o
início da construção da Usina de Furnas (MG)
até se aposentar em Marimbondo (SP/MG).

Um dos irmãos trabalhou em Furnas e se aposentou; outro ainda trabalha em Marimbondo.
O marido da irmã mais velha foi operador na
Usina de Furnas e também se aposentou. O
marido de outra irmã, que mora em Planura
(MG), também trabalha em Furnas.
Segundo ele, pais e mães que tenham uma filha que se case com um funcionário de Furnas
ficarão tranquilos, porque sabem que a filha
terá uma situação confortável. Paulo conta
que, quando era menino, a sua família enfrentava muitas dificuldades. O salário do pai era
pequeno para sustentar a esposa e os filhos.
Quando Paulo tinha dez anos, mudaram-se
de Passos para a Vila Residencial da Usina de
Furnas e a vida foi se ajeitando devagar.

Paulo e a esposa
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de Furnas. Fez as provas em São José do Rio
Preto (SP) e foi aprovado. Concluído o CTB,
foi transferido para a Usina de Itumbiara e
começou a trabalhar como mecânico de manutenção de usinas hidrelétricas.
Paulo comenta que, mesmo com a base teórica oferecida pelo CTB, não tinha muito conhecimento do trabalho, que só adquiriu com
tempo e prática. “Na hora que você coloca a
mão na massa e assume responsabilidades é
que você aprende,” ele diz.
Paulo fez muitos cursos e sempre cultivou
bom relacionamento com todos os colegas
de trabalho, sem fomentar discórdia. É preciso jogo de cintura para agradar todo mundo
e ceder um pouco, para buscar um meio termo para que ninguém fique com raiva.” Mesmo assim, admite que “às vezes, você tem de
abrir mão, tem de engolir sapo...”

Mesmo com todas as dificuldades, Paulo avalia que a família era mais unida do que hoje,
pois agora todos têm suas próprias famílias e
ficou difícil reunir todo mundo. Quando conseguem juntar um bom número, a festa é garantida. Morando na Vila, Paulo foi se ambientando com o clima da Empresa desde cedo
e, aos 18 anos de idade, começou a trabalhar
em uma das empreiteiras que prestavam
serviços para Furnas. Nessa época, o pai de
Paulo foi transferido para Marimbondo, que
estava em fase inicial de construção.
Paulo continuou trabalhando no setor de almoxarifado de empreiteiras até 1º de novembro de 1977, quando foi admitido em Furnas
como servente.
No final de 1978, inscreveu-se no exame de
admissão para o Curso Técnico Básico (CTB)
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Quanto à sua formação profissional, Paulo
diz que foi privilegiado porque teve “professores” muito bons, colegas de trabalho com
mais experiência, ao lado de quem ele sem-

“

Só tenho de falar
bem de Furnas, ... só
tenho de agradecer...
a Deus e a Furnas por
estar aqui

“

Thiago, o filho, com o neto Matheus

Paulo namorou por três anos e casou-se em
outubro de 1983 com Zilneida. Tem dois filhos,
Vanessa e Thiago, já formados e construindo
seu espaço no mercado de trabalho. O relacionamento familiar é muito bom e todos se
apóiam. Ele conta que “às vezes, dá um desentendimentozinho, mas é normal, dentro
da normalidade.”

Paulo Antônio Baratti

pre estava, e foi aprendendo de forma gradativa, sem a pressa de hoje, que ele atribui
ao número reduzido de empregados. Pondera que essa urgência atual não pode ser
atribuída ao aumento da quantidade de trabalho, porque hoje há menos paradas para
manutenção preventiva, em função da necessidade de se gerar cada vez mais energia.
Paulo lembra que, quando chegou em Itumbiara aos 22 anos, ficou impressionado com a
quantidade de gente trabalhando na construção da usina: “Parecia um formigueiro, gente
demais, máquinas demais, a barragem toda
por fazer, aquele paredão, aquele monte de
terra, e gente trabalhando...”
Ele acrescenta que aprendeu muito durante
o comissionamento das máquinas, acompanhando os técnicos estrangeiros que vieram
fazer os testes de aceitação dos equipamentos. “Um aprendizado muito bom, que contribuiu muito,” ele garante.
Segundo ele, quando entrou em Furnas, vivia-se “o tempo das vacas gordas”. Hoje, ele
acha que não se tem mais tantas regalias,
como no tempo de seu pai, que ganhou até
um faqueiro da Empresa.

panheiros. Mas se limita a completar a mesa, nos
jogos de buraco. Nas horas vagas, o que Paulo
gosta mesmo de fazer é jogar videogame. Gosta
também de futebol, mas diz que já passou da
idade e que “as pernas não vão mais”.
Para quem está entrando na Empresa, ele diz
simplesmente que o seu sonho é que os seus
próprios filhos façam concurso e entrem para
Furnas. Considera que Furnas é tudo para ele,
pois o que conseguiu foi com a colaboração
da Empresa. E alerta: “Se alguém falar mal
de Furnas eu acho ruim.” Para provar, dá um
depoimento convincente: “Não vou falar que
a gente é rico, mas a gente vive bem. Então,
para quem já passou a situação igual a que eu
passei, de onde eu vim, o que é que eu vou
falar? Não posso falar mal de Furnas... não vou
ser hipócrita.” E pondera que, se as pessoas
acham que a Empresa não está bem, deveriam
sair e buscar alternativas. Mas, ele vê que ninguém sai porque, “no fundo, no fundo, é um
porto seguro, o salário está lá, melhorando a
vida devagar.” Numa escala de valores, ele ordena: “Deus, minha família, e Furnas. Porque,
tudo que a gente consegue ter hoje, uma vida
confortável, digna, devo a Furnas. Só tenho de
falar bem de Furnas, ... só tenho de agradecer...
a Deus e a Furnas por estar aqui”.

Em um momento que ele estima ter acontecido após a redemocratização do país, em
meados da década de 80, a Empresa atravessou um período muito ruim. Mesmo assim, ele
percebeu que ela foi melhorando aos poucos e, agora, passa por transformações para
se adaptar a uma nova realidade em que se
tem de vender energia, participar de concorrências, enfim, correr atrás. E avalia que essa
nova realidade está trazendo benefícios para
a Empresa, porque vai obrigá-la a mudar para
acompanhar o ritmo do mercado.“Furnas
está se adequando ao futuro,” ressalta.
Ele diz que é muito caseiro e que até gostaria de
ter participado mais de atividades com os com-

Filhos Thiago e Vanessa
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Paulo Cesar Ferreira Bemvindo

A história, em Furnas, de Paulo Cesar Ferreira Bemvindo, de 56 anos, começou inusitada. Em janeiro de 1976, com apenas 19 anos,
Bemvindo se preparava para o vestibular de
Medicina, quando em um dia descendo de um
ônibus no Centro de Santa Cruz (RJ) viu em
uma placa que havia inscrições abertas para
operador da Usina de Santa Cruz. Ele e o amigo, Jorge Luis Azevedo, fizeram a inscrição.
Como a prova era voltada para o Ensino Fundamental, eles tiraram de letra. Aprovados,
foram participar do Curso Básico de Operador
de Usina Térmica. “Quando cheguei na usina
não tinha idéia do que era ser operador de termelétrica. Após um ano de curso, em primeiro
de abril de 1977, fui admitido em Furnas.”
Ele gostou tanto do novo trabalho que acabou desistindo de fazer o vestibular. Permaneceu durante 16 anos, no cargo de operador.
E, neste período, lembra que nunca desistiu
de estudar. “Logo depois que fui admitido
em Furnas, entrei para o curso de Sociologia
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ). Como a universidade era longe de
Santa Cruz e, naquela época, Furnas pagava
90% da mensalidade, acabei me transferindo para a Fundação Educacional de Campo
Grande (Feuc), onde me formei.”
Bemvindo recorda que, devido a sua experiência, o gerente da usina, José Vicente
Campos, o convidou para ser coordenador

do ensino técnico. “A princípio eu nunca tinha
pensado e tido vontade de dar aula. Mas foi
uma coisa maravilhosa na minha vida, porque
quando comecei e vi que tinha jeito, não quis
mais largar.”
Além de coordenar o Centro de Treinamento da usina, Bemvindo trabalhou na área de
estágios e se engajou nas causas sociais da
Empresa. Junto com sua grande amiga Ana
Claudia Gesteira, trabalhou nos programas
Soldando o Futuro, Menor Aprendiz, SOS
Vida, entre outros. “Ajudamos a construir casas e fornecíamos cestas básicas para pessoas carentes. Naquela época, éramos envolvidos mesmo. Saíamos aos sábados e
domingos para trabalhar e ajudar o próximo,”
recorda-se. Um trabalho que o marcou foi o
curso de alfabetização que ele e Ana Claudia
ministravam para os empregados. “Na época,
fizemos um levantamento e vimos que havia muitas pessoas analfabetas. Com o apoio
do José Vicente iniciamos o curso. Foi muito
importante para mim e, principalmente, para
aquelas pessoas,” recorda-se orgulhoso.
Durante 1997 e 1998, Bemvindo passou por
um dos momentos mais difíceis em sua vida.
Ao assistir a uma palestra sobre alcoolismo
percebeu que se encaixava em tudo o que era
dito. “Na hora me perguntei se era alcoólatra. A partir deste dia, fui pesquisar e uma
assistente social me falou que podia assistir
a uma palestra dos Alcoólicos Anônimos. A
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minha vontade de parar de beber era tanta
que eu cheguei duas horas antes da palestra
começar. Foi ali que eu tive certeza de que
era um dependente químico.”

aos meus amigos Ana Claudia, José Vicente,
Renato Maia e muitos outros que me ajudaram e apoiaram muito neste período, inclusive na época que voltei a trabalhar.”

Ele lembra que, logo após sair da palestra que
o chocou tanto, pediu para sua então esposa
Isabel Maria chamar Ana Claudia para ajudálo a se tratar. “A Ana Claudia e o meu cunhado
me levaram para uma clinica de dependência
química, onde fiquei 58 dias internado.”

Bemvindo, que também é diretor de uma
escola do Estado, afirma que tudo o que
ele aplica na gestão do estabelecimento de
ensino deve a Furnas. Muito grato por tudo
que passou na Empresa, ele afirma que hoje
está feliz. Pai de duas filhas Letícia, pedagoga e Luciana, formada em produção cultural
e grávida de quatro meses. “Elas são tudo
na minha vida. São maravilhosas. E agora
que está vindo uma neta pretendo curtir e
aproveitar muito.” Em julho deste ano, Bemvindo se desligou da Empresa por meio do
Plano de Readequação do Quadro de Pessoal (PREQ).

Hoje, longe da bebida há 14 anos, Bemvindo ministra palestras em escolas sobre o alcoolismo. “Nunca mais coloquei uma gota
de álcool na boca.” Emocionado, Bemvindo
diz que tem muito a agradecer: “Sou grato a
minha família, principalmente a minha ex-esposa Isabel Maria pelo carinho e paciência, e

“

Ajudamos
a construir
casas e
fornecíamos
cestas
básicas para
pessoas
carentes
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As filhas Letícia e Luciana

Atuando no projeto social
Soldando o Futuro

O uro

da Casa

2012

171

De bem
com a vida

1 72

O uro

da Casa

2012

Paulo Cezar da Silva

A arte de levar a vida com leveza, valorizando
os bons momentos e minimizando os problemas. Foi com essa sabedoria que o técnico em
contabilidade Paulo Cezar da Silva chegou aos
55 anos, sendo 35 deles em Furnas. Nascido
em Niterói (RJ), no bairro Fonseca, ele escolheu o lugar para construir sua história. Criado
em uma família simples, na companhia da irmã,
Sandra Maria, concluiu o 2° grau com especialização em Contabilidade. Começou a trabalhar
cedo, aos 17 anos, como mensageiro.
Sempre em busca de crescimento, conseguiu
uma vaga de auxiliar de escritório, na loja de
departamentos Helal, no Centro do Rio. A esposa de um dos gerentes, Pedro Paulo, trabalhava em Furnas. Entusiasta do empenho

e dedicação de Paulo, ele o indicou para uma
vaga na Empresa, encaminhando um currículo.
O tempo passou e o técnico em contabilidade interrompeu o traballho para prestar serviço militar. Após a experiência, continuou na
mesma função, dessa vez nas lojas Pernambucanas. Tempos depois, Paulo recebeu um telegrama que mudaria o rumo de sua vida: nele,
havia um chamado para seleção em Furnas. A
vaga era para mensageiro. Paulo, que já atuava na área administrativa e tinha acabado de
receber uma promoção, ficou reticente. Considerou que o cargo seria um retrocesso em
sua carreira. Em busca de um conselho, conversou com seu então gerente, afirmando que
não iria participar da entrevista. O gerente foi

Em família
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direto com o contador: “Se você não for, eu te
demito. Não trabalho com gente que não tem
ambição. Furnas é uma grande Empresa, você
tem condições de progredir.” Segundo Paulo,

“

Gosto da família
reunida, os eventos de
Natal, Ano Novo. Para
mim, felicidade é estar
junto das pessoas
que amo, dos meus
amigos dentro e fora
da Empresa

“

ele foi “um dos anjos que aparecem na vida da
gente.” Paulo atendeu ao chamado e se impressionou com o porte da Companhia.

O teste para cinco vagas reuniu dez candidatos. “Antigamente, a gente tinha facilidade em
ser promovido na Empresa e isso me motivava,
pois sabia que tinha capacidade de ocupar outras funções,” afirma. Sua primeira lotação foi
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no Departamento de Administração, na área
responsável pela distribuição das correspondências. Lá, fez bons amigos como José Roberto Firmino, Felix e Odilon Flecha. Dois anos
depois, o Departamento de Custos e Controle
Patrimonial precisou de alguém com especialização em Contabilidade. Era a oportunidade
que ele precisava para voltar a sua área de atuação. Realizou a seleção interna e foi aprovado.
O tempo era de muito trabalho. Furnas vivia
uma época de grandes obras, e enormes desafios. Seis usinas estavam em construção,
entre elas as hidrelétricas de Marimbondo
(MG/SP) e Mascarenhas de Moraes (MG/SP).
A linha de transmissão conhecida como Linhão de Itaipu e a Usina Nuclear Angra I (RJ)
estavam a todo vapor. “Eu era o caçula, o garotão. Não havia computador. Os mais experientes competiam para saber quem terminava
primeiro o relatório, digitando sem erros os
números, que eram muitos.” lembra Paulo.
Passados mais de 20 anos, Paulo foi transferido para o Departamento de Orçamentos,
na Divisão de Orçamento Estrutural, onde conheceu grandes amigos e trabalha até hoje.
“No
Departamento
de Custos eles viram
Confraternizando
o meu filho nascer,
com a família

Um momento especial em sua carreira foi a
implantação da Lei 8.200, quando Paulo ainda
estava no Departamento de Custos. “Foi um
desafio gostoso,” lembra. Ele também aponta
como marcante sua saída do primeiro departamento, onde ficaram vários amigos, e todo o
apoio que recebeu da equipe do Departamento
de Orçamentos. “Cuidar do orçamento de uma
Empresa do porte de Furnas é muita responsabilidade, cuidar do orçamento de Pessoal é
fantástico. A Georgia Araújo e a Selma Baptista
montaram uma divisão praticamente do zero.
Foi uma grande empreitada.” explica.
Se a trajetória profissional seguiu tranquila, na
vida familiar não foi diferente. Paulo é casado
há 29 anos com a corretora de valores imobiliários Nadia Paschoal. O casal se conheceu
em um curso preparatório para o vestibular;
Paulo ficou encantado com a beleza da jovem.
“O que me chamou a atenção foi o nariz arrebitado, um charme,” recorda. Ele tinha 22 anos.
Aos 25, já estava casado. Da união, tiveram um
casal de filhos: Marcus Vinicius, farmacólogo
pela Universidade Federal Fluminense, e Fernanda, que escolheu cursar Letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro. “Estou de
bem com a vida, feliz. Não sou de ficar remoendo maus momentos. Sou fácil de lidar,” descreve o contador.
Além da praia no fim de semana, o esporte
ocupa um espaço especial na vida do contador. “Torço pelo meu Vascão e “adestrei” meus
filhos para serem vascaínos. O maior defeito da
minha mulher é gostar do Flamengo,” diz, rindo.
Ao falar sobre Furnas, ele descreve aquele que
foi um dos mais emocionantes dias de sua
vida, quando disputou uma partida de futebol
no Maracanã, em dezembro de 2003. “O jogo
recreativo teve direito até a troca de roupa no

“

Cuidar do orçamento
de uma Empresa
do porte de
Furnas é muita
responsabilidade,
cuidar do orçamento
de Pessoal é fantástico

“

agora no Departamento de Orçamentos eu
vejo os filhos dos meus amigos nascerem. É o
ciclo da vida,” fala, emotivo.

Paulo Cezar da Silva

vestiário, foi fantástico. Nem dormi de tanta ansiedade na noite anterior. Sentir aquele clima foi
muito bacana e foi graças à Empresa que vivi
esse momento,” conta.
Sereno, ele comenta as olimpíadas e campeonatos que participou em Furnas e as festas de
fim de ano. “Gosto da família reunida, os eventos de Natal, Ano Novo. Para mim, felicidade
é estar junto das pessoas que amo, dos meus
amigos dentro e fora da Empresa,” resume.
Paulo aderiu ao Programa de Readequação
do Quadro de Pessoal e deverá se despedir de
Furnas em agosto de 2013. “Fora da Empresa,
quero viver. Tenho dois filhos encaminhados
profissionalmente e tenho a minha ‘nega véia’.
Só peço a Deus saúde,” afirma.
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Paulo Cyranka

Apaixonado por sua atividade profissional,
Paulo Cyranka admite que não pensa em se
aposentar tão cedo. Motivo: vive e respira
engenharia 24 horas por dia. “É o que gosto e o que sei fazer.” Lotado há 35 anos no
mesmo departamento, Engenharia Mecânica,
Paulo reconhece que não sabe o que vai fazer
quando este dia chegar. “Por isso não saí no
Plano de Readequação do Quadro de Pessoal (PREQ),” explica. “Sei que vou ter que me
preparar para esse momento, mas ainda não
pensei em como vou fazer isso.” Pelo visto, o
gosto pelo trabalho é uma herança de família.
“Meu pai era piloto de avião e dizia que seu
hobby era voar. Como parar?, ele perguntava
preocupado com o futuro.”
Trabalhando tanto tempo no mesmo lugar,
esse engenheiro de poucas palavras fez inúmeras amizades. “Quando sair daqui, vou levar muitos amigos. Quase não transito por
outros departamentos, mas o pessoal com
quem trabalho, é gente fina, boa de conviver. É lógico que temos nossas brigas, pois
eu sou chato e malcriado, mas, no final, fica

tudo bem.” Além dos colegas queridos,
Paulo cita pessoas que muito o marcaram
profissionalmente. “Vou lembrar de muitos
companheiros, mas confesso que boa parte
do que sei, credito a duas pessoas que não
perdi o contato, apesar de estarem aposentadas: o gerente de departamento, Luiz Antonio Reis, e o gerente de divisão, depois de
departamento, Gastão Rocha. Devo tudo a
eles e foi com eles que aprendi a trabalhar,”
revela com orgulho.
Segundo Paulo, as transformações provocadas pelo tempo foram sentidas não apenas por ele. “Furnas mudou muito. Deixou
de ser uma empresa de engenharia para
se tornar uma empresa de negócios. Para
aqueles que são engenheiros, que desejam
fazer engenharia, aqui não é o melhor lugar,”
aconselha. Ele diz que também considera
positiva a entrada dos novos colaboradores.
“Acredito que essa substituição seja muito
importante. Esse pessoal chega trazendo
outras ideias para ocupar as gerências”. O
reconhecimento o transporta para o pas-
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De acordo com suas reflexões em relação às
transformações pelas quais vem passando a
Empresa, Paulo acha que os controles existentes emperram o desenvolvimento do trabalho. “O excesso de cautela nas decisões gerenciais faz com que a concretização de uma
ação despenda muito mais tempo do que o

“
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necessário. São pedidos relatórios e a preocupação com o TCU (Tribunal de Contas da
União) contribuem para que percamos muito
mais tempo do que deveríamos.”
Como toda pessoa que fala pouco e observa
muito, Paulo tem na leitura uma outra paixão.
“Gosto muito de livros, principalmente os biográficos. Leio, em média, dez livros por ano.”
Mas ressalta: “Detesto escrever. Quando tinha
que redigir algum documento aqui na Empresa, meus gerentes sempre diziam, coloca
molho nesse texto! Mas não adiantou. Não sei
florear. Não sou de rodeios,” fala, sinalizando
que a entrevista chegara ao fim.

Furnas mudou muito. Deixou de ser
uma empresa de engenharia para se
tornar uma empresa de negócios

da Casa

2012

“

sado e o faz lembrar de um fato que muito o
marcou, quando um colega foi chamado para
ocupar o cargo de gerente. “Antes de aceitar,
ele me procurou para dizer que só aceitaria,
se eu não o pleiteasse. Eu realmente não queria e o deixei à vontade. Uma atitude bastante
diferente do que existe hoje,” lamenta.

Paulo Cyranka
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Paulo dos Santos

Com o tempo, os cursos que fez foram lhe
rendendo promoções. Primeiro foi promovido a mensageiro externo, fazendo pagamentos e serviços na Bolsa de Valores. Depois

“

foi designado para trabalhar na recepção. O
tempo passava e as promoções continuavam.
Foi promovido a auxiliar de escritório, depois
auxiliar administrativo e, por fim, a assistente.
“Toda minha trajetória em Furnas é constituída por memórias muito felizes, lembranças
que não esquecerei,” afirmou.
Flamenguista dedicado, Paulo anda meio
afastado do futebol. Devido a uma lesão no
menisco teve que abandoar as peladas. Hoje,
apenas torce. E de casa! O medo da violência
acabou afastando-o, também, dos estádios.
“Já fui muito ao Maracanã. Costumava, inclusive, ir com a torcida acompanhar o time nas
partidas realizadas em outros estados. Mas
agora, só pela televisão.” Os filhos, Paulo e
Alexandre, também são flamenguistas, mas
o enteado, Igor, é vascaíno. A rivalidade, segundo ele, é saudável.

Eu passava aqui na porta,
ficava olhando e pensava:
um dia vou trabalhar aqui
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Paulo dos Santos, do Departamento de Serviços Gerais, sempre sonhou trabalhar em Furnas. “Eu passava aqui na porta, ficava olhando
e pensava: Um dia vou trabalhar aqui.” O sonho
não demorou a se tornar realidade e ele soube
aproveitar a oportunidade. Ingressou na Empresa em 4 de julho de 1977 como mensageiro
e nesses 35 anos não sossegou. Fez cursos profissionalizantes, entre eles o de Informática, e
foi conquistando cada vez mais espaço. “Minha
experiência como mensageiro foi muito importante, uma época de muito trabalho e muita
dedicação, mas graças a ela pude conhecer a
estrutura da Empresa e aprender sobre as outras atividades,” destacou.
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Toda minha
trajetória
em Furnas é
constituída
por memórias
muito felizes,
lembranças que
não esquecerei

Criado em Copacabana, Paulo trocou o bairro
pelo sossego de Cordovil, zona Norte do Rio
de Janeiro. Lá, diz, tem tudo o que precisa. “A
casa é boa, tem espaço para piscina e para
a churrasqueira. Já morei em apartamento e
me senti um passarinho na gaiola. Lá é meu
paraíso e não o troco por nada,” explica.
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O seu paraíso, no entanto, é o grande responsável pela sua decisão em se aposentar.
Paulo se diz cansado do trajeto até a Empresa, que leva 40 minutos e a necessidade de
pegar duas conduções, para ir e para voltar.
Mas Paulo não lamenta a saída e afirma que
Furnas sempre será para ele uma grande Empresa, local onde viveu os anos mais importantes de sua vida. “Fui muito feliz aqui, só
tenho boas lembranças. Apenas acho que já
é hora de parar,” assegura.
Para ajudar a ocupar o tempo após a aposentadoria, Paulo pensa em trabalhar com o
cunhado em uma confecção que ele já administra. “Minha esposa é costureira profissional e acho que vai dar certo.” Além do
novo negócio, o que Paulo quer mesmo depois de aposentado é poder se dedicar a seu
hobby, a gravação de VHS e vinil para Cd e
DVD. Os principais clientes são os amigos da
Empresa, que sempre pedem alguma coisa.
E os amigos são muitos. “Sou super comunicativo e acabei conhecendo gente em toda a
Empresa, dos mensageiros aos diretores. Todos me cumprimentam quando me encontram,” diz satisfeito.

Paulo dos Santos
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Descanso merecido
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Nordeste

Paulo Roberto de Souza

Morador de Botafogo, próximo ao Escritório
Central, Paulo Roberto sempre trabalhou em
Furnas na área contábil-financeira sendo, desde 1998, substituto do gerente da Assessoria
de Controle Interno e Análise Contábil, atualmente Assessoria de Planejamento Tributário
e Análise Contábil.
No final de 1976, ele trabalhava na Embratel
e cursava a faculdade de Ciências Contábeis,
em Duque de Caxias (RJ), onde morava. Por
meio de amigos que já estavam em Furnas,
soube que haveria uma seleção para assistente de contabilidade. “Na época, a Empresa era uma referência em administração de
pessoal,” lembra.

“

Aprovado, Paulo Roberto atuou como assistente até 1979, quando se formou e foi promovido a assessor de contabilidade nível
superior. Embora tenha realizado sua vida
profissional na Empresa lotado no Escritório
Central, ele passou um período de oito meses
em Angola, onde Furnas participou da construção da Hidrelétrica de Capanda.
No país africano, em 1993, representava a
então Assessoria Controle Interno e Análise
Contábil, vinculada à Superintendência de
Contabilidade e de Controle.
Na década de 80, foi eleito para a Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Cipa), “quando havia uma disputa acirrada e efetiva atuação dessa entidade,” conta.
Também fez parte de comissão de sindicância e presidiu o Conselho Fiscal da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados de Furnas (Cecremef).

Acho importante esse
reconhecimento. É a história da
Empresa. Motiva os empregados
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Há 35 anos em Furnas, Paulo Roberto de
Souza, peladeiro e botafoguense convicto
(“meu pai foi amigo do Garrincha”), nasceu
em Magé (RJ). Casado há 32 anos com Gessy
Vieira de Souza, é pai de Marcos Paulo, engenheiro, e Marcelo, oficial do Exército.
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Paulo Roberto de Souza

“
Agora, com a
mulher e filhos
independentes,
posso sair com
tranquilidade

“
Como bom peladeiro, Paulo Roberto se orgulha de ter sido campeão do Torneio Sesc
de Veteranos e ainda dar seus chutes. Hoje, é
também adepto das caminhadas e da dança
de salão, que pratica com a esposa.
Dos antigos colegas que lhe apoiaram na Empresa, ele lembra com emoção de Eliezer Braga Cunha, contador já falecido que veio a se
tornar amigo da família. Outra amizade que
começou no ambiente de trabalho foi a de
José Rodrigues Gomes, aposentado e morador de Campo Grande (RJ), parceiro até hoje
de boas conversas.
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Paulo Roberto está inscrito no Plano de Readequação do Quadro de Pessoal (PREQ),
com previsão de desligamento em janeiro
de 2013. Esta decisão foi programada levando em conta as necessidades de sua família.
“Agora, com a mulher e filhos independentes,
posso sair com tranquilidade,” revela.
Na Empresa, ele reconhece que atingiu todos os seus objetivos profissionais, mas ressalva que como ser humano ainda tem muito a desenvolver. “Furnas me deu realização
profissional, crescimento, segurança”, afirma,
lamentando que hoje muitos jovens que en-

Paulo Roberto de Souza

tram na Empresa “ficam logo pensando em
um próximo concurso, sem atentar para as
possibilidades profissionais que poderiam experimentar aqui”.
Aos novos empregados, aconselha que lutem
pela valorização da Empresa, fazendo com
que o talento e a meritocracia prevaleçam.
“Quem faz a grandeza de uma companhia são
seus empregados, e não aqueles que ocupam
cargos transitórios,” sentencia.
Paulo Roberto assegura que nunca recebeu
qualquer homenagem de Furnas nesses anos
todos de dedicação, sendo surpreendido

com a lembrança de seu nome para integrar a
revista Ouro da Casa. “Acho importante esse
reconhecimento. É a história da Empresa.
Motiva os empregados. No entanto, acredito
que o apoio deveria vir não só no final da carreira, mas na forma de um constante acompanhamento das necessidades de cada um,
com uma assistência social mais forte, já que
a satisfação do empregado reflete em maior
produtividade para a Empresa,” afirma.
Após a aposentadoria, Paulo Roberto pretende morar no Nordeste, para onde viaja
duas vezes por ano, possivelmente em Fortaleza (CE) ou Maceió (AL).

Lazer com
a família
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Roberto dos Santos Coimbra

“

No mês seguinte Coimbra foi efetivado e passou a integrar a equipe de Furnas lotado no
Escritório de Belo Horizonte. Seis meses depois, se casou com Luiza Maria. “Faço 35 anos
de Furnas e de casado!” ressaltou Coimbra.
Do casamento, nasceu a filha, Flavia, hoje formada em Engenharia de Alimentos. “Foi com
a ajuda de Furnas que consegui formar minha
filha e minha esposa, hoje psicóloga”.
Por trabalhar como motorista, Coimbra teve a
oportunidade de viajar e conhecer várias áreas
da Empresa. A viagem mais marcante foi a que
fez para o Sul do país, onde conheceu a Usina
de Itaipu (PR). “Foi sensacional ver um pouco da
construção de Itaipu. Não conhecia nada naquela
região. Quando cheguei e vi um empreendimento daquele porte fiquei emocionado. Esse foi o
lugar mais bonito que conheci. Pretendo voltar
um dia com a minha esposa para passear.”

Depois de dez anos sem beber e fumar,
vejo que a minha qualidade de vida
melhorou bastante
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Se fosse para resumir a história de Roberto
dos Santos Coimbra, de 62 anos, dentro de
Furnas poderíamos dizer que foi uma passagem cheia de desafios e obstáculos vencidos.
Motorista particular, Coimbra, como é mais
conhecido, viu sua vida mudar, em junho de
1976, quando o irmão do então gerente do
Escritório de Belo Horizonte, Claudio Vieira da Costa, pediu que ele fizesse um bico,
dirigindo em um sábado, da capital mineira
até o Escritório Central de Furnas, no Rio de
Janeiro. Sem conhecer a cidade, Coimbra
prontamente aceitou esse desafio e veio com
mais dois empregados para a Cidade Maravilhosa. “Eu não conhecia o Rio de Janeiro e
muito menos Furnas. Quando eu cheguei ao
Escritório Central, vi o que era de fato esta
Empresa, porque antes eu não fazia ideia do
que ela representava e como era grandiosa,”
afirmou Coimbra.
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Roberto dos Santos Coimbra

Como motorista, ele atendeu a muitas pessoas
e se orgulha em dizer que dentre essas encontram-se quase todos os presidentes de Furnas.
A única exceção foi o primeiro presidente, John
Cotrin. “Como sou o mais velho e conheço mais
as estradas e os lugares, acabei sendo o escolhido para atender os presidentes. No começo,
no primeiro contato, eu sempre ficava receoso
em dirigir para eles. Com o tempo ficava mais
tranquilo, mas sempre mantendo o respeito. Dirigir para eles foi e sempre será um privilégio e
motivo de orgulho.”
Dos amigos que fez na Empresa, Coimbra reforça o quanto foram e são importantes em sua
vida. Entre eles destaca: Dulce Maria de Miranda Campos, gerente do Escritório de Belo Horizonte, e Maria Aparecida Prado Vieira. “São a
minha segunda família. Elas estão prontas para
atender e ajudar em tudo o que preciso.”
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“

Os empregados
que estão
começando tem
que vestir mais
a camisa e se
dedicar para não
deixar Furnas cair

“

Outra história de que recorda-se foi quando,
junto com o engenheiro Ricardo Dinelli Costa,
em 2008, foram para a cidade de Coqueiral,
Sul de Minas Gerais. Logo que chegaram encontraram-se com um rapaz que os levaria até
o lugar onde estava havendo uma briga por
terras remanescentes. “Sempre fui uma pessoa calada e, assim que esse rapaz entrou no
carro, percebi que ele estava armado. Quando
chegamos ao local ele nos perguntou qual de
nós era o mais valente. O Ricardo ficou cabreiro
e disse que não sabia. Imediatamente, o rapaz
falou que era eu. O Ricardo então perguntou o
porquê. Ele falou que eu era o mais perigoso
de nós três, porque desde a cidade até naquele
momento, eu estava calado e uma pessoa assim só fica pensando no que vai fazer. Na hora
disse que não era perigoso e que não fazia mal
nem a uma formiga. Desde esse dia, todas as
vezes que o Ricardo me encontrava, ficava me
chamando de perigoso,” diverte-se Coimbra.

Coimbra contou com o apoio de suas duas
amigas quando precisou se livrar da dependência química. “A Dulce e a Cida me
ajudaram muito quando fiquei seis meses
afastado. Elas ficaram o tempo todo ao meu
lado. Se não fossem elas e Furnas, acho que
não estaria mais aqui. E depois de dez anos

Roberto dos Santos Coimbra

sem beber e fumar, vejo que a minha qualidade de vida melhorou bastante.”
Coimbra, torcedor do Atlético Mineiro, pretende no futuro continuar acompanhando os
jogos de seu time e frequentar as aulas de
dança de salão. “Adoro dançar bolero e samba com minha esposa. Após a minha aposentadoria vamos ter mais tempo para nos divertir, dançar e viajar.”

Para os novos, ele deseja que tenham amor e
disposição para trabalhar em Furnas. “Os novos
empregados me perguntam como aguentei ficar 35 anos na Empresa. Digo que permaneci
até hoje porque Furnas oferece um bom ambiente de trabalho. Ela me proporcionou ter a
vida que tenho, ajudando a formar minha filha e
esposa. Então, os empregados que estão começando tem que vestir mais a camisa e se dedicar
para não deixar Furnas cair,” finalizou Coimbra.

Flagrantes com
a família
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Saul Garrido Filho

Nascido em Itaú de Minas (MG), Saul acompanhou desde cedo o trabalho do seu pai que
também contribuiu com a construção das usinas Luiz Carlos Barreto de Carvalho (SP/MG),
Porto Colômbia (SP/MG), Marimbondo (MG)
e Itumbiara (GO) o que o inspirou e o levou
a prestar concurso para Furnas. Antes disso,
ele relembra sua infância na Vila de Furnas.
“Que tempo bom. Tinha sempre alguma coisa
para fazer. A comunidade era muito unida e
as famílias adoravam os eventos da Empresa, principalmente, as datas cívicas que eram

“

valorizadas por todos em virtude da participação dos nossos pais,” ressalta.
Em 1975, Saul iniciou o curso de Contabilidade e teve a chance de trabalhar no escritório
da Divisão de Comunicações de Furnas. “Fiz
um teste para a função e fui contratado por
dois anos.” Na época, soube do concurso,
se inscreveu e foi aprovado para o curso de
Equipamentos do Centro de Treinamento
Básico, em São José da Barra (MG). “Foi
uma experiência boa. Tinha que estudar.
Dentre os 44 treinandos, eu era uma espécie de guia para os novatos, pois eu morava
na Vila.” Ele conta que o ponto de encontro
dos colegas era na sua residência e que lá, a
turma tinha a oportunidade de combinar a
programação dos finais de semana.
“Uma vez levei um grupo para conhecer
uma cascata que ficava a quatro quilômetros da usina. Iniciamos a trilha e nada de
chegar ao local. Algumas pessoas desisti-

Tive a oportunidade de substituir e
ajustar os primeiros parafusos que meu
pai colocou nas máquinas desse grande
empreendimento de Furnas
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Saul Garrido Filho, da Divisão de Manutenção
Eletromecânica comemora 35 anos de serviços
prestados e, conta com orgulho, que um dos
melhores momentos de sua carreira foi participar da modernização da Usina de Furnas (MG)
que seu pai Saul Garrido, ex-empregado, ajudou a construir na década de 50. “Tive a oportunidade de substituir e ajustar os primeiros
parafusos que meu pai colocou nas máquinas
desse grande empreendimento de Furnas.”
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ram no meio do caminho. Um deles perguntou: Está perto?
Eu respondi que era logo ali. Sabe como é
mineiro,” recorda com alegria.
Com os colegas
de trabalho

Após o curso, Saul foi admitido, em 1979, para
exercer as suas atividades na área de Manutenção em Equipamentos, poucos meses antes de
seu pai se aposentar. Em janeiro de 1981, casouse com Maria José e tiveram três filhos: Bruno,
Gustavo e Mateus. Ainda em 1981, Saul foi transferido para a Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho (Estreito), onde morou com a
sua família na Vila de Estreito por 24 anos. Lá,

o casal teve o primeiro filho, Bruno, que nasceu
com a síndrome de Williams-Beuren. Com três
homens na família, o casal decidiu adotar uma
menina e foi assim que chegou a pequena Beatriz. “Mãe e filha se completam. Também posso
dizer que fui um pai participativo e que as limitações de Bruno nos fez mais fortes e unidos.
A família é a estrutura para nosso crescimento
pessoal e profissional.”
Saul conta que a Vila da Usina de Estreito
tornou-se uma extensão de sua casa e de
sua família. Foi um momento de adaptação entre os novos empregados e seus familiares. “Aprendemos, trocamos valores

“

Aqui é um ótimo
lugar para se
estabelecer pessoal e
tecnicamente
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Saul Garrido Filho

e, o mais importante, nos unimos. O grupo
adotou como prioridade trabalhar com total
segurança; afinal, lidar com energia elétrica
requer cuidados e fora da Empresa buscamos qualidade de vida”. Ainda em Furnas,
Saul contribuiu muito com a comunidade de
Estreito em trabalhos voluntários como no
projeto Indaiá (ambiental), Amigos da Escola e Doação de Sangue.
De volta em 2003 para a Usina de Furnas
(MG), contribuiu com projetos sociais da
área de Manutenção e, na região de Passos
(MG) onde mora com a sua família, promoveu
campanhas pontuais na Empresa. Ele afirma
que atingiu todas as suas expectativas. “Confesso que nunca tive grandes ambições, mas

sempre batalhei para garantir o meu espaço.
Aqui é um local de aprendizagem e bagagem técnica, e quando alguém me pergunta
o que dizer para quem vai ingressar agora na
Empresa, costumo afirmar que aqui é um ótimo lugar para se estabelecer pessoal e tecnicamente, sabendo que progressões e méritos são consequências; todas as chances e
oportunidades serão oferecidas. Lembro que
Furnas passou por inúmeros governos, pacotes econômicos e concorrências também,
mas sempre esteve à frente do tempo, de todas as potências, estabelecendo tecnologia,
que é tudo. Me orgulho muito em ter feito
carreira, família e historia aqui. Me desligo da
Empresa agora em outubro e despeço-me
de todos os amigos.”

Em família
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Desafios vencidos
por amor a Furnas
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Sergio Cardinali

O surgimento da internet, a expansão dos
sistemas de Telecomunicações, as inovações tecnológicas que aceleraram o trem da
história. Ao longo de sua carreira em Furnas,
sua primeira e única empregadora, o engenheiro Sergio Cardinali, 58 anos, vivenciou
mudanças profundas e adaptou-se a esse
novo mundo, garantindo à Empresa a superação de desafios.
Nascido em Friburgo, região serrana do Rio de
Janeiro, cresceu com três irmãos. Seus pais, o
bancário Alysson Cardinali, e a dona de casa
Edith Vieira Cardinali não tinham mais do que

o ensino primário, mas estabeleceram a educação dos filhos como o principal objetivo de
vida. Como resultado, três abraçaram a Engenharia. Ele cursou a Pontifícia Universidade
Católica (PUC) graças a uma bolsa de estudos, e especializou-se em Telecomunicações.
Fez prova para Furnas, por sugestão do amigo
Richard Müller, e ingressou na Empresa como
estagiário em janeiro de 1977. “Naquele momento não sabia o que era Furnas. A Empresa não
promovia a própria imagem. A necessidade de
se comunicar com a sociedade só foi entendida
após a ameaça de privatização,” afirma.

Sergio e Maria Elizabeth em férias
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Cardinali e seu ex-gerente Aderson Nogueira

Ainda em férias

Ao se formar, em agosto de 1977, foi contratado
e iniciou suas atividades na Divisão de Telecomunicações do Departamento de Engenharia
Elétrica. Em 1979, essa divisão virou o Departamento de Engenharia de Telecomunicações,
onde começou atuando na área de Telefonia.
Em 1985, quando Furnas iniciou a prestação
de serviços na construção da Hidrelétrica Capanda, em Angola, ele atuou no projeto, que
marcou a história de uma geração de engenheiros na Empresa. Ricardo Vilarinho, seu
então gerente, aceitou convite para trabalhar
na Odebrecht. Ele foi então alçado à gerência
da Divisão de Telefonia e Sistemas Auxiliares,
em 1986, onde permaneceu até 2002. Com 32
anos, ele era um dos mais jovens gerentes em
uma Furnas conservadora, o que aumentava a
sua responsabilidade.
Sua ascensão continuou. Em 2002, quando
Anderson Fontinelle aposentou-se, ele assumiu a gerência do Departamento de Telecomu-
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nicações. “Trabalhei com grandes nomes. Helder Passos Gomes, gerente do departamento
quando assumi a minha primeira gerência,
era um exemplo para mim: dedicado, amigo e
adorado por toda a Empresa,” lembra, acrescentando o apoio que também recebeu de
Ivo Ricardo Wanderley, seu primeiro gerente.
“Ele ajudava a todos, motivava os empregados
para estudar e quando saiu do Departamento
de Telecomunicações foi para criar a área de
Conservação de Energia na Empresa,” afirma,
expressando gratidão pela oportunidade de,
em 1982, passar 40 dias na Alemanha discutindo o projeto de telecomunicações da usina
nuclear Angra II (RJ).
A cada dia, Furnas reservava a Cardinali novas
experiências. De todas, a que mais o marcou foi
a criação da Eletronet, empresa estatal pensada
em conjunto com a Chesf, Eletronorte e Eletrosul. “Percebemos uma oportunidade de agregar
valor ao Sistema de Transmissão existente,”
lembra. Isso porque as empresas de telecomunicação estavam sendo privatizadas e os cabos
OPWG (usados nas linhas de transmissão como
para-raios) possuem fibra óptica em seu interior,
que poderiam ser usados para a expansão da
rede de comunicações e como acesso à internet.
As empresas do grupo Eletrobras se uniram
e, em 1999, ofereceram a oportunidade de
parceria no projeto à iniciativa privada em um
leilão público. O grupo Eletrobrás entrava com
a infraestrutura e a iniciativa privada, com os
investimentos. Em 2002, a rede óptica já havia
chegado a 16 mil quilômetros de extensão, formando um anel que interligava do Rio Grande
do Sul ao Maranhão. Mas a “bolha da internet,”
que provocou o fechamento de muitas empresas do setor e a drástica redução de crédito
para investimentos, levou a Eletronet a falência. “O parceiro privado adotou uma estratégia
errada. Alterou o projeto original de 12 para 20
mil quilômetros com a bolha, o financiamento
de longo prazo previsto para ser obtido junto

Sergio Cardinali

aos fornecedores não se concretizou o que
levou a decretação da falência com continuidade operacional em 2003,” explica Cardinali,
coordenador por Furnas da implantação da
malha óptica e, posteriormente, pelo acompanhamento da massa falida. Hoje, ele orgulha-se de ver a infraestrutura da Eletronet
servir ao Programa Nacional de Banda Larga:
“Se não foi útil para Furnas como negócio,
está sendo útil para o Brasil.”
Em 2009, Cardinali já havia consolidado sua
posição na gerência do Departamento de Telecomunicações. Foi então que Furnas venceu,
em parceria com empresas privadas, a licitação
da Aneel para construir dois empreendimentos de transmissão: as linhas de transmissão
Rio Verde Norte-Trindade-500 kV, TrindadeXavantes-230 kV e Trindade-Carajás-230 kV,
além da subestação Trindade, em Goiás. Nos
estados de Minas Gerais e Espírito Santo, as
linhas de transmissão Mesquita-Via-na 2-500
kV e Viana 2-Viana-345 kV, além da subestação de Viana 2. Coube à Empresa a indicação
de um diretor técnico para as Sociedades de
Propósito Específico formadas. E lá foi Cardinali. “O profissional de Telecomunicações tem
esse perfil múltiplo pelo suporte que oferece
as mais diversas áreas. Acabamos por ter um
conhecimento generalista,” afirma.

além de um papagaio encontrado, em 1998,
pousado no chão do pátio da sede da Empresa, alegram o ambiente. Os momentos de
discórdia só acontecem nos dias de jogo de
futebol: Cardinali é botafoguense, sua mulher
flamenguista e, a ave, vascaína.
Sobre o futuro, ele é cauteloso: “Ia me aposentar, mas desisti. Meu pai está com 92 anos...seria tempo demais para eu ficar parado. Gosto
de desafios.” Sobre a Empresa, ele aponta a
necessidade de modernização: “Há um hiato
entre as gerações. Passamos um tempo sem
poder contratar, devido à ameaça de privatização. Mas são os novos empregados que
podem dar o gás que Furnas precisa, eles são
o futuro. Apenas temos que ter cuidado para
que não se percam os nossos valores.”

Com a esposa e as cadelas Ariel e Luna

Tantos anos de dedicação geraram uma relação
sentimental com a Companhia. “Furnas é uma
escola, uma Empresa séria, onde as pessoas
trabalham com honestidade,” fala Cardinali,
completando: “Representou tudo para mim. Eu
não visto a camisa porque ela já está na pele.
Ela moldou a minha vida e os meus valores.”
Na vida pessoal, desde 1980 é casado com
Maria Elizabeth, que conheceu à época da
faculdade. “É a grande companheira, me
apoia em tudo. Sem dúvida, foi fundamental na minha trajetória,” conta, com brilho
nos olhos. Em casa, as cadelas Ariel e Luna,

Papagaio encontrado no pátio do
Escritório Central
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Shirley Moura Araujo

Após cinco anos trabalhando na subestação
foi criado o grupo de Manutenção de Transmissão independente, pois a Subestação era
subordinada a Divisão de Jacarepaguá. Shirley viu, naquele momento, uma oportunidade
de crescimento e optou em fazer parte da
equipe. No início o grupo trabalhava muito
precariamente, pois o ambiente era parecido
com os escritórios de obra. “Quando entrei,
eram utilizados a datilografia e o telex. A Judá,

“

como adorava, ficou responsável por esses
processos. Eu fiquei trabalhando mais na função de pagamentos e contratação,” lembra
Shirley. Em dezembro de 1990, ela se formou
em Administração e posteriormente fez pósgraduação custeada por Furnas.
Shirley se casou em 1985 com Carlos Costa
de Araújo. Desta união nasceram Pedro Igor
e Carlos Gabriel. Após 16 anos casados, em
janeiro de 2000, na virada do milênio, Shirley
passou por momentos muito difíceis, pois ficou viúva. “Foi o pior período da minha vida!
Fiquei sentindo aquela dor por muito tempo.
Não tive dificuldade financeira porque Furnas,
sempre presente em minha vida, me amparou
em tudo. O mais dificil foi educar meus filhos,
sem a presença do pai, principalmente na fase
da adolescência. Me dou por satisfeita pois
ambos estão, este ano, prestando vestibular.”

A mãe Elvina e o filho Carlos Gabriel

Não tive dificuldade financeira porque
Furnas, sempre presente em minha vida,
me amparou em tudo
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Foi por meio de um amigo, em agosto de 1976,
que a história de Shirley Moura Araujo, de 55
anos, começou a ser escrita em Furnas. Com
apenas 19 anos e trabalhando em uma empresa de contabilidade, Shirley viu sua vida mudar quando o empregado Wanderlei da Cunha
avisou-lhe que a Empresa Brasileira de Engenharia (EBE), que estava fazendo uma série
de ampliações na Subestação de Adrianópolis
(RJ), tinha aberto um processo seletivo para
novos empregados. Após passar por uma série
de entrevistas e testes, foi admitida no cargo
de Auxiliar de Escritório. “Quando entrei, não
fazia idéia do que era Furnas. Foi um impacto
no início, pois não tinha noção da sua grandeza. A Subestação de Adrianópolis era muito
nova e lá trabalhavam praticamente apenas
homens. Só tinha eu e a Judá de Oliveira Lira
de mulheres. Ficamos nós duas no meio de
engenheiros, técnicos e operadores. Mas eles
sempre foram muito respeitadores e nunca
tivemos problemas.”
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Com os filhos Carlos Gabriel e Pedro Igor

Dedicada à família, Shirley afirma que sempre
foi muito próxima de seus filhos. “Ambos são
meus amigos. Sempre passamos férias juntos.
Eles são o grande aprendizado da minha vida,
me ensinaram e continuam ensinando muitas
coisas, como a tolerância, a paciência e, principalmente, reavaliar as decisões e ver que nem
sempre somos os donos da verdade.”
Shirley se orgulha em dizer que, ao logo dos
seus 35 anos de Casa, passou por todos os
processos de transformação de Furnas. O que
mais a marcou foi a mudança da datilografia
para a informática. “Apareceu o primeiro computador na nossa frente. Era uma tremenda
máquina, de tela verde, horrorosa. No início,
muitos tinham resistência com a implantação
da informática em Furnas, pois acreditavam
que a tecnologia iria tirar o nosso emprego.
Por isto procurei aprender. Quando vi os programas que iríamos utilizar, adorei porque eu
vivia cheia de papéis e com eles tudo ficou
mais fácil.” Shirley sempre passou por mui2 02
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tos desafios dentro de Furnas. “Fiz parte da
Banca de Examinadores do Plano Nacional
de Qualificação no Rio de Janeiro, participei
da equipe do Departamento de Produção
Nova Iguaçu, na elaboração de relatórios que
resultaram em prêmios de Qualidade para o
Departamento e para Furnas.”

“

“

Neste período turbulento Shirley não ficou
sozinha. Além da sua mãe, Elvina, que mora
com ela, sua irmã Luzia Sueli foi essencial e
sempre a ajudou muito. “Sempre fomos muito unidas e amigas. Sempre juntas nos momentos felizes e de dificuldades. Ela é meu
braço direito em tudo que necessito. Sem a
sua companhia tudo teria sido muito mais
difícil, pois ela me ajuda muito.”

Entrei adolescente,
cresci e amadureci
aqui dentro

Shirley, também, participou como multiplicadora na implantação do sistema SAP ERP.
“Fiquei neste projeto de julho de 2009, até
fevereiro de 2010. Ministrando treinamentos,
tive a oportunidade de conhecer pessoas e
quase toda a Empresa. Foi uma experiência
nova e incrível poder dar aulas. Me renovei.”
Depois de tantos anos se dedicando ao trabalho, Shirley afirma que Furnas é parte da
sua vida. “Entrei adolescente, cresci e amadureci aqui dentro. Criei meus filhos mostrando
a eles o que é a Empresa. Tudo que construí
como patrimônio e o que eu sou hoje vem

Shirley Moura Araujo

muito da convivência daqui. Participo desta
família com muito orgulho. É o que eu sempre
digo: a minha vida não é Furnas, mas a minha
vida também é Furnas.”
Para o futuro, Shirley pretende trabalhar
pelo menos mais cinco anos e, depois que se
aposentar, viajar e se dedicar a projetos sociais. Para os novos empregados ela deixa a
seguinte mensagem:

A irmã Luzia e a mãe Elvina

“Olhem a Empresa como uma nova oportunidade de mostrar seu potencial; procurem ser
criativos, aperfeiçoar conhecimentos, conquistem seus espaços, mas sempre com respeito à Empresa e aos colegas. O crescimento profissional virá como resultado e, quando
perceberem, já está criado o vinculo com essa
grande Empresa.”
Pedro Igor, Shirley e Carlos Gabriel,
festa junina em família

Em família
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Vania Cristina Elias Cardoso

Depois de 28 anos, Vania foi prestar o concurso público que a Empresa estava abrindo,
mesmo estando pouco convencida de que
poderia ser aprovada. Fez a prova e qual
não foi a sua surpresa quando descobriu que
tinha passado em 13º lugar. “A minha satisfação nem teve tamanho. Mais de 20 anos fora
dos bancos escolares e uma colocação tão
boa. O próprio Departamento de Suporte a
Gestão de Pessoas entrou em contato comigo e providenciou a efetivação; nem precisei
acioná-lo,” frisou.
Nos 35 anos em que está na Empresa, Vania
diz que fez incontáveis amigos, tanto na Usi-

“

na Santa Cruz, quanto no Escritório Central,
onde está desde 2005 e, hoje, atua na Assessoria de Apoio a Expansão. “Comecei minha
trajetória em Furnas em área regional, que é
como uma família. Deixei grandes amigos lá,
mas também os fiz aqui.”
Quando não está na Empresa, Vania se dedica à
prática do artesanato; sabe fazer crochê, tricotar, bordar e pintar. Mas a paixão mesmo é por
viajar. “Adoro”, contando empolgada que acabou de voltar do Chile. Ela já esteve na Turquia
e conhece quase todo o Brasil, em especial o
litoral. Afirma que o que não conhece no país
é porque não pretende conhecer. “Uma vez fui
de carro para o Sul, sem nada pré-agendado,
só para conhecer bem a região. Foram seis mil
quilômetros em 13 dias. Foi a minha viagem
inesquecível,” destacou. O próximo destino já
está definido: “A Itália, no próximo ano.”
Vânia fala com orgulho e carinho dos dois filhos, o estudante Vitor e a nutricionista Érica. “Vitor ainda não é formado e a Érica faz
residência no Instituto Nacional do Câncer

Comecei minha trajetória em Furnas
numa área regional, que é como uma
família. Deixei grandes amigos lá,
mas também os fiz aqui
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Vania Cristina Elias Cardoso costuma dizer
que trabalha em Furnas desde criança. A
brincadeira se deve ao fato de que entrou na
Empresa muito nova, com apenas 19 anos.
“Foi meu primeiro e único emprego. Fui designada para a Usina Termelétrica Santa Cruz,
onde trabalhei por nove anos como recepcionista e mais 19 como assistente administrativa,” explicou.
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Vania Cristina Elias Cardoso

Com os filhos Vitor e Érica

(INCA). Minha filhota passou em primeiro
lugar na prova, sabia?” diz com satisfação.
A relação com a Empresa sempre foi de parceria. Diz que tudo o que tem em termos materiais e, até mesmo pessoais, deve a Furnas,

“

Não tenho do que
reclamar. Nunca
precisei pedir nada.
Furnas sempre foi
muito honesta comigo
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que promoveu ou de alguma maneira ajudou
a promover. “Não tenho do que reclamar.
Nunca precisei pedir nada. Furnas sempre foi
muito honesta comigo.”
Para a nova leva de profissionais que vem
ingressando na Empresa, ela dá como conselho o comprometimento e envolvimento.
“Nós estamos aqui, recebemos nossos salários para executar bem a nossa função. E para
isso é importante conhecer os desdobramentos desse trabalho e o que ele significa dentro
da estrutura da Empresa,” frisou.
Para ela, Furnas é uma Empresa que abraça e
cerca o funcionário de certezas e cuidados e
os novos empregados devem “olhar a Empresa com esse mesmo carinho, defendê-la de
qualquer ataque, quer seja da mídia, quer seja
dentro de seus departamentos,” concluiu.

Vania Cristina Elias Cardoso

Com o pai Nilton e a filha Érica
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Wanderlei de Castro Teodoro

Assim que passou para o quadro de empregados, Wanderlei iniciou suas atividades
na Empresa como instrutor no Centro de
Treinamento de Furnas (MG). “Fiquei lá até

“

meados de 1978. Depois fui para seção de
Relés, na Divisão de Transmissão da Usina
de Furnas, trabalhando com os engenheiros Vicente, Douglas, Cobrita, Infante, Flávio
Queiroz e João Batista Melone.” Em 1982
surge um de seus maiores desafios profissionais: trabalhar na implantação do Sistema
de Transmissão de Itaipu. “Quando cheguei
na subestação alguns prédios ainda estavam
em construção. Fui atuar no comissionamento dos sistemas de proteção, medição e controle. Na época, trabalhava no setor de Relés
e Instrumentos.” Uma das maiores unidades
de transmissão do Brasil, a Subestação de
Foz do Iguaçu, que pertence ao Departamento de Produção Paraná, escoa, hoje,
grande parte dos 14 mil MW produzidos pela
Usina Itaipu Binacional (PR).
Wanderlei recorda, ainda, de outra tarefa desafiante: trabalhar na Subestação de Utinga,
localizada em Belém (PA). “Eu estava na Usi-

Para mim representa toda a vida, toda
a carreira, representa a vida da gente. A
gente se sente bem orgulhoso de trabalhar
na Empresa pelo tamanho e grandeza dela,
pela competência. Isso é espetacular.
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Como boa parte dos engenheiros elétricos
de Furnas, Wanderlei de Castro Teodoro, gerente do Departamento de Produção Paraná,
traz em seu DNA a marca da antiga Escola
Federal de Engenharia de Itajubá (EFEI), hoje
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI),
uma das mais conceituadas do país. Natural
de Conceição das Pedras, município localizado no Sul de Minas Gerais, Wanderlei como
os demais de sua geração buscou o ensino
superior em Itajubá (MG). “Na época, já estudando, ouvíamos falar de Petrobras, de Furnas, das grandes empresas. Quando me formei já tinha outros colegas que trabalhavam
em Furnas e, não deu outra: eles me indicaram, fiz uma entrevista e consegui entrar para
a Empresa em 1977.”
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Wanderlei de Castro Teodoro

na de Furnas quando fui convocado para atuar na aceitação da Subestação de Utinga. Fui
junto com uma equipe. Este foi um desafio
interessantíssimo porque eu não tinha participado ainda de obras de aceitação. E logo
após a conclusão dos trabalhos tive a oportunidade de me transferir para a Subestação
de Foz do Iguaçu (PR), onde assumi a gerência da Seção de Relés e Instrumentos.”

“

que fiquemos muitas horas dentro da Empresa. Esta situação atrapalha um pouco a administração da vida doméstica. Porém, sempre encontrei o apoio da Rita para a criação
dos meninos. Lembro-me do nosso gerente
Manuel Zaroni comentar nas reuniões com as
equipes que éramos mais casados com Furnas do que com as nossas próprias famílias.
Naquela época, no inicio das obras e da aceitação na subestação, nosso dia a dia era de
24 horas. Trabalhávamos sábado e domingo,
sem chance de muito descanso em casa.”

Quedas de torres,
queima ou explosão
de equipamentos são
momentos críticos.
Nós da manutenção
vivemos muito isso.
Vivemos em alerta,
pois, qualquer
problema pode levar o
Sistema a um colapso

Perguntado se, revendo o passado, faria alguma coisa diferente, Wanderlei foi taxativo.
“É difícil falar que faria diferente. Porque a
gente entra no contexto, não tem jeito. O trabalho, o profissionalismo, a responsabilidade, ainda mais eu que participei muito dos
cargos de gerência da subestação. Quando
vim para Foz assumi a gerência da Seção de
Relés, depois a gerência da Divisão de Manutenção Eletroeletrônica, após a do Departamento. Então, desde 1982, estou na função
de gerente. Olha que gerenciar é muito espinhoso, dá muito trabalho, mas a gente acaba acostumando.”

Casado com Rita Helena teve dois filhos:
Vinícius que trabalha em uma Consultoria de
Telecomunicações nos Estados Unidos e André, que mora em Curitiba, começou a estudar Informática e agora está querendo ir para
a aviação. Com os filhos encaminhados, Wanderlei lembra que sua esposa foi e é o sustentáculo da família. “Sabemos do comprometimento e o do compromisso das pessoas com
Furnas e com o país. Isso acaba fazendo com

Comandar um departamento responsável
pelo escoamento de parte da energia produzida pela Itaipu Binacional torna o dia a
dia mais tenso que em outras unidades de
Furnas. Andando sempre no fio da navalha,
Wanderlei diz que desde as pequenas até as
grandes ocorrências causam muita apreensão, pois podem afetar todo o Sistema Interligado Nacional. “Quedas de torres, queima
ou explosão de equipamentos são momentos
críticos. Nós da manutenção vivemos muito
isso. Vivemos em alerta, qualquer problema
pode levar o Sistema a um colapso.”
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Wanderlei de Castro Teodoro

O gerente do Departamento de Produção
Paraná lembra que o vento na região tem
provocado incidentes com as estruturas de
transmissão e isto causa apreensão em todos. Para os reparos é montada uma verdadeira operação de guerra. “A derrubada de
torres pelo vento nos traz muito trabalho. É
um momento bem complicado porque é uma
atividade de risco, um trabalho muito pesado,
os equipamentos grandes, as torres pesadas.
Ainda bem que Furnas tem toda uma logística para atender um evento dessa magnitude.
Ele é tenso, também, devido ao envolvimento
de um grande número de pessoas, ao trabalho árduo e ao pouco tempo que temos para
recompor o Sistema.”
Wanderlei se inscreveu no Plano de Readequação do Quadro de Pessoal (PREQ), mas

resolveu continuar à frente do Departamento
de Produção Paraná. “Até o momento não estou com vontade de sair, mas acho que não
deve demorar muito o meu desligamento.” Ele
ressalta que todo este período em Furnas foi
e é compensador. “Para mim representa toda
a vida, toda a carreira, representa a vida da
gente. A gente se sente bem orgulhoso de trabalhar na Empresa pelo tamanho e grandeza
dela, pela competência. Isso é espetacular.”
Para os novos empregados o gerente deixa
uma singela e emocionada mensagem: “Peço
para esse pessoal olhar para a Empresa com
o tempo de vida que Furnas tem (55 anos) e
se inspirar nos que estão saindo. Eles deixam
um legado que os novos têm que agarrar com
unhas e dentes para dar continuidade a essa
grande Empresa que é Furnas.”
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Wantuyl Antônio Duarte Filho

Encarregado de linha viva há 12 anos, Wantuyl afirma que, hoje, coordena uma equipe
com nove pessoas e que passa muito tempo
em atividades de campo. “O dia a dia é bem
tranquilo mas meu trabalho exige que eu saia
na segunda-feira e só volte na sexta. Tem vezes que preciso ficar duas semanas fora, morando em hotéis. Sempre vou a Cachoeira de

“

Itapemirim (ES), Campos (RJ) e, agora, para
Manhuaçu (MG) onde fiquei há pouco tempo
por 30 dias.”
Filho de Wantuyl Antonio Duarte e Cecília Gomes Duarte, Wantuyl foi criado em
uma família com seis irmãos. Ele afirma que
sempre se ajudaram muito, prova disso foi
o modo como entrou na Empresa. “Naquela
época não existia concurso, era indicação. E
quando meu irmão me chamou eu vim como
contratado e depois fiz uma prova para virar efetivo”. Hoje, Wantuyl é pai de duas filhas, Brunelle, jornalista e hoje trabalhando na
Petrobras e Ivia, que está cursando Engenharia de Produção, na Universidade Federal do
Espírito Santo.
Dentro de Furnas, Wantuyl afirma que sempre se deu bem com todos os seus colegas
de trabalho. “Eu falo com todo mundo.” Ele
recorda dos amigos José Carlos Rodrigues
dos Anjos, Marcos Rogério Lucas (aposentado) e Marcos Aurélio, antigo supervisor de
linhas de Campos. Há 35 anos na Empresa,

Agradeço a Deus por ter me dado
saúde e condições de trabalhar numa
empresa como Furnas
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Foi por meio de seu irmão que a história de
Wantuyl Antônio Duarte Filho, de 57 anos,
começou em Furnas. No início de 1976, Vilmar
Antônio Gomes Duarte, hoje aposentado de
Furnas, perguntou se ele queria trabalhar na
Empresa. Ele aceitou e começou na área de
Topografia de linha de transmissão, em Campos (RJ). Depois de seis meses foi chamado
para fazer uma prova para eletricista de linha.
Após o Curso de Treinamento Básico (CTB)
foi efetivado em Furnas em primeiro de agosto de 1977. “Fiquei seis meses em Campos e
logo depois vim trabalhar em Vitória. Fui um
dos fundadores da seção de Linha de Transmissão de 345 KV de Campos e Vitória,” lembra orgulhoso.
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Wantuyl Antônio Duarte Filho

diz que as mudanças que aconteceram ao
longo deste período foram positivas. “As técnicas de segurança para escaladas de torres
melhoraram e, hoje, viramos departamento.
O lado ruim é que a burocracia atualmente é
muito grande.”
Wantuyl aderiu ao Plano de Readequação
do Quadro de Pessoal (PREQ) e, em agosto
de 2013, deixará a Empresa. “Independente
de ter marcado minha saída de Furnas, continuo a me dedicar às atividades da mesma
forma que atuava quando estava começando.
Em 29 anos de trabalho em linha viva, nunca
presenciei um acidente fatal.”
A história da família Gomes Duarte promete
perdurar na Empresa por mais tempo. Sua sobrinha Patrícia Duarte Lisboa, filha do seu irmão Vilmar (o mesmo que o colocou em Furnas) trabalha há 14 anos como contratada em
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Campos. “Ela está nesta luta dos contratados.
Vira e mexe ela vem a Vitória a serviço.”
Para o futuro, Wantuyl afirma que ainda não
tem muitos planos. “Tenho uma casa em Piúma (ES), onde aproveito a praia; jogo vôlei;
frescobol; futebol e aproveito minha lancha
para passear. Quando me aposentar terei que
arranjar alguma coisa para fazer, porque não
consigo ficar à toa.”
Wantuyl afirma que só tem a agradecer tudo
que viveu na Empresa. “Tenho muito orgulho
de fazer parte do quadro de Furnas. Agradeço
a Deus por ter me dado saúde e condições de
trabalhar numa empresa como Furnas. Falo
aos mais novos que aqui tive contato com
muitas empresas. Sei que igual a Furnas não
existe. A pessoa que trabalha aqui não pode
reclamar de nada, porque não vai encontrar
nada melhor lá fora,” finaliza.

Wantuyl Antônio Duarte Filho

Com a filhas Ivia e Brunelle

Comemorando com os amigos de linha de
transmissão os seus 30 anos de Empresa

Comemorando os 30 anos da Subestação de
Vitória (ES)
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