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O Projeto Ouro da Casa é a prova do reco-

sional. Furnas foi minha escola técnica e de

nhecimento ao destemor de vocês na cons-

vida. Fiz, aqui, muitas amizades e me orgulho

trução diária da história de Furnas. Depois

de retornar à esta grande empresa como seu

de 35 anos dedicados à empresa podemos

diretor-presidente.

afirmar, sem dúvidas, que os esforços neste
processo de criação coletiva não foram em

Muitos se inscreveram no Plano de Readequa-

vão. A evolução de Furnas está diretamente

ção do Quadro de Pessoal e deixarão esta casa

ligada à competência, à determinação e ao

que ajudaram a construir. Seus exemplos fi-

talento de cada um. E ser uma das maiores

carão para os que estão chegando. Alguns de

companhias de energia do país é reflexo des-

vocês entraram em Furnas como mensageiros,

ta união de capacidades.

outros como apontador de campo, servente,
garçon, assistente administrativo, operador e

Vocês fazem parte de uma geração que teve

engenheiro. Cada um com suas atribuições

vários momentos de transformar dificuldades

e responsabilidades. Um time que ao longo

em oportunidades, aprimorando as técni-

destes 35 anos jogou junto na criação de uma

cas construtivas, melhorando processos de

empresa sólida e respeitada no Brasil e Exterior.

gestão, dando maior confiabilidade à transmissão de energia para o país e, acima de

Muito obrigado a todos. Para mim, os ho-

tudo, ligando com uma forte argamassa o

menageados desta edição são exemplos de

conceito da “família Furnas”. Reputação que

sucesso.

aprendi a respeitar e defender pois, como

Flavio Decat de Moura

vocês, iniciei em Furnas minha carreira profis-

Diretor-Presidente
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É consenso no meio empresarial que os “recursos humanos” são o
maior valor de qualquer organização. E para que essa afirmação seja
verdadeira é preciso investir no desenvolvimento e no reconhecimento da sua força de trabalho. As pessoas são de fato, as responsáveis pelo sucesso e pelos resultados das empresas, que atuam em
um ambiente cada vez mais competitivo.
Neste momento em que Furnas passa por grandes mudanças e
transformações, a contribuição de nossos profissionais é fundamental para que se possa enfrentar e superar novos desafios. Precisamos
de conhecimento e da experiência de todos.
O Ouro da Casa é uma das ações que Furnas realiza para valorização,
reconhecimento e agradecimento aos empregados pelo empenho e
dedicação à nossa empresa que possui uma bela história, construída com a participação de suas equipes, e um nome consolidado no
cenário nacional e internacional.
Parabéns a cada colaborador que nestes 35 anos de trabalho dedicado à Furnas contribuiu para o seu engrandecimento e hoje está
sendo homenageado nesta edição da Revista Ouro da Casa 2011, a
vocês nossos sinceros agradecimentos.
Luís Fernando Paroli Santos
Diretor de Gestão Corporativa
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O Ouro da Casa é uma das ações de reconhe-

mesmo sentimento de gratidão, satisfação e

cimento aos empregados de Furnas. Nesse

orgulho de estar participando da construção

momento, agradecemos, valorizamos e ho-

da história vitoriosa de Furnas.

menageamos a todos vocês, profissionais, por
terem se comprometido, dedicado e doado

Hoje a empresa caminha para uma nova di-

tanto tempo de suas vidas para o crescimento

reção, um novo rumo, um recomeço. É muito

e desenvolvimento desta grande empresa.

importante ter todos vocês junto conosco,
participando e sendo co-responsáveis desta

Aproveito a oportunidade para fazer meu

mudança que se vislumbra e que me parece

agradecimento à Furnas, aos meus antigos

ser o desejo de todos nós.

e atuais colegas de trabalho e chefes, pelos
meus 39 anos de trabalho. Sou eternamente

Tenham a certeza que Furnas e nós da Su-

grato a essa Empresa e a todos que con-

perintendência, trabalhamos para estarmos

viveram comigo nessa caminhada, por terem

mais perto de vocês e buscando sempre apli-

me proporcionado tantas coisas importantes,

car as melhores políticas de Gestão de Pes-

como desafios, frustrações, ensinamentos,

soas do mercado de trabalho brasileiro.

realizações,

crescimento

profissional/pes-

soal e ainda, amigos. Grandes amigos, que

Desejo a todos que tenham muito sucesso, rea-

devemos guardar do lado esquerdo do peito.

lizações e que sejam, principalmente, felizes.

Acredito que vocês, com 35 anos de empre-

Luiz Carlos Abranches

sa, também estejam compartilhando desse

Superintendência de Gestão de Pessoas
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Segurança
acima de tudo
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Adelson Agostini

Adelson e família constituída com dedicação e trabalho

Adelson Agostini viajou com mais 33 amigos de Carmo do Rio Claro (MG), sua cidade
natal, para Barretos (SP), com um único objetivo: aproveitar a oportunidade para fazer
os exames do curso de operador, no Centro
de Treinamento Básico de Furnas, em Minas
Gerais. “Eu não sabia o que era trabalhar na
área de Operação. Depois do curso, fiz estágio nas usinas Luiz Carlos Barreto de Carvalho (SP/MG) , Marimbondo (SP/MG) e fui
efetivado na primeira. Era muito jovem. Não
sabia das alegrias e tristezas que estavam por
vir do quanto precisaríamos uns dos outros,
tanto no trabalho quanto na comunidade”.
Empolgado com seu trabalho, voltou a estudar, concluiu o segundo grau e depois cursou
parcialmente Ciências Exatas. Em 1980, casou-se com Alcimária Aparecida Silva Agostini, filha de um ex-empregado de Furnas em
Itutinga, e teve três filhos: Marcela, Marusa e

Túlio. Com o passar dos anos, apareceram novas oportunidades. Ele tornou-se encarregado de turno e até hoje supervisiona a equipe
de operadores. “A vida de um operador não é
fácil, principalmente, nas datas festivas como
Natal e Ano Novo, quando a família espera
sua presença. Então, precisamos preparar o
calendário e nos planejar sempre em razão
das escalas”, comenta.
Adelson Agostini destaca que um dos momentos mais críticos para um operador é
quando acontece uma queda de energia.
O técnico tem que manter a calma e com a
equipe buscar a solução em curto espaço de
tempo. “Nos anos 90, tivemos alguns desligamentos. Os trabalhos em equipe para os restabelecimentos e sincronização da Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho ao sistema
renderam elogios por parte da gerência de
Furnas”, relata.
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Adelson Agostini

“

Já pintei algumas
telas e sempre
que posso tento
transmitir a beleza
que está por trás da
natureza morta e
abstrata.

“

O operador foi participante e presidente da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Usina Luiz Carlos Barreto de Carvalho.
Atuou, também, como voluntário em projetos
patrocinados pela empresa e outros por iniciativa dos próprios empregados, como o Grupo
Paulo VI, em prol dos mais necessitados nas
décadas de 70 e 80, além do Projeto Indaiá,
de conscientização das comunidades em di-

Adelson em seu
ambiente de
trabalho
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versos temas, entre 1990 e 2005. “Cada voluntário realizava uma parte, desde a divulgação
até a sua execução junto aos moradores e nas
escolas da região”. Ele também gosta de artes
e bons filmes. “Já pintei algumas telas e sempre que posso tento transmitir a beleza que
está por trás da natureza morta e abstrata.”
Adelson Agostini afirma que atingiu todos
os seus objetivos em Furnas e para exercer a
função basta estar atento a tudo em sua volta. “O operador deve ter em mente que seu
trabalho necessita estar em segurança e, portanto, ele é um fiscal de seu ofício. Passados
os meus 35 anos nesta empresa sou muito
grato àqueles que me impulsionaram, que estiveram por perto, que me respeitaram, enfim,
que estiveram sincronizados comigo, operando em conjunto o trabalho. Um lembrete a todos: atuem sempre com segurança”.
Ele faz questão de dizer que está se desligando
de Furnas para uma nova etapa de sua vida.
“Quero ficar mais tempo com a família e amigos. Agradeço a todos e, mesmo ausente da
empresa, estarei sempre presente para todos
os colegas e amigos que fiz ao longo dos anos”.

De bem
com a vida

O uro

da Casa

2011

13

Ademir dos Santos

“Quem não me conhece em Furnas, não
conhece Pelé no mundo”. Pudera. Com seu
jeito descontraído, Ademir dos Santos, do
Departamento de Prestação de Serviços de
Recursos Humanos, conta que, desde que
entrou em Furnas, sempre trabalhou no Arquivo Médico. “É o melhor lugar”, anuncia.
Ingressou como mensageiro e, atualmente,
é assistente administrativo. Com um sorriso
que nunca recolhe, Ademir faz questão de

“

Eu falo e brinco com
todos, mas sempre
mantenho o respeito.
Não importa a
patente.

“

dizer que se dá bem com todos e não tem
inimigos. “Eu falo e brinco com todos, mas
sempre mantenho o respeito. Não importa
a patente”, ressalta, explicando que trata
todos com consideração, independente do
cargo que ocupam. Casado com Marli, pai
de Érika, recepcionista no Prisma, e avô de

Manuela, seu rosto se ilumina ao mostrar a
foto da neta de dez meses: “é uma princesa”.
Apesar de estar sempre brincando, não abre
mão da seriedade ao tratar dos assuntos
profissionais. Destaca que o momento mais
marcante que teve em toda sua trajetória em
Furnas, foi o da sua admissão. “O que consegui em toda a minha vida, eu devo à empresa: minha família, o meu apartamento...
tudo”, confessa. Ele revela que o seu trabalho
permitiu conhecer uma variedade de pessoas.
“Convivi com gente de todas as classes sociais
e hierarquias. Essa relação me permitiu aprender muitas coisas, já que passo a maior parte
do tempo no meio de médicos, psicólogos, assistentes sociais... Esse é um dos grandes legados que Furnas me deixou, aliado à amizade e
carinho que sempre recebi e cultivei”.
Aos poucos, Ademir vai deixando escapar
sua faceta de homem observador, atento às
mudanças. Ao relembrar o passado, admite
que algumas transformações nem sempre
são benéficas. “Recordo-me da autonomia
que detinha o Departamento de Saúde, bem
diferente da situação atual”. Uma outra coisa que lhe chama a atenção é a diferença de
educação das pessoas que aprendeu a driblar
com muito jogo de cintura. “Tem gente que
chega aqui para fazer o periódico e, simplesmente, manda: ‘eu quero os meus exames’,

Érika, Manuela,
Marli e Ademir
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Ademir dos Santos

Convivi com gente de
todas as classes sociais e
hierarquias. Essa relação
me permitiu aprender
muitas coisas, já que passo
a maior parte do tempo
no meio de médicos,
psicólogos, assistentes
sociais... Esse é um dos
grandes legados que
Furnas me deixou, aliado
à amizade e carinho que
sempre recebi e cultivei.

Quanto à aproximação da aposentadoria, ele
vislumbra que terá alguma dificuldade. “Eu vou
sofrer até me acostumar. Os três primeiro meses, tudo vai correr bem. A pessoa está vivendo
a euforia de umas férias prolongadas. Depois...
não sei. Uma coisa eu tenho certeza: vai fazer
falta a ‘boca maldita’ na hora em que chego à
empresa”, conta, rindo. A ‘boca maldita’ a qual
se refere é o bate-papo descompromissado
com os colegas antes do começo da jornada.
Admite que pensa em se dedicar a uma coisa que sempre gostou: a dança de salão. “Vou
me matricular com a minha esposa em alguma

“

sem saber que ficam retidos na empresa e
só são disponibilizadas as cópias. Então, sem
nenhuma arrogância, começo dando bomdia e perguntando a matrícula. A pessoa fica
sem graça e muda o tom da conversa”, ensina. Ademir reconhece que as modificações
na empresa têm que acontecer e devem ser
acompanhadas pelos empregados.

academia. Acho lindo e tenho que aprender
porque hoje os passos estão diferentes. Basta
ver a Dança dos Famosos, no programa do
Faustão! Mas se tiver que mostrar um samba no
pé, eu dou um banho nessa turma toda”, brinca
esse salgueirense apaixonado por carnaval.
Ao se reportar à empresa, ele não poupa
elogios. “Furnas é ótima para funcionários
e contratados. Mas deveria dar mais atenção aos que se aposentam. Apesar de haver
a Fundação Real Grandeza, sempre existe
perda salarial. Seria ótimo que concedessem
umas três faixas como reconhecimento pelos
serviços prestados”. Acredita que as ações
trabalhistas deveriam ser pagas pelos gerentes. “O colaborador que se sente injustiçado,
entra com processo e quem indeniza é a empresa, quando, muitas vezes, o motivo da
ação é o chefe”. Para os novos empregados,
ele deixa um conselho: “façam a sua parte e
sigam em frente”, finaliza, Ademir.
O uro

da Casa

2011
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Trabalho
em equipe
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Alcides Alves de Souza

Há 35 trabalhando em Furnas, Alcides Alves
de Souza ainda não pensa em se aposentar.
Mesmo estando inscrito no Plano de Readequação do Quadro de Pessoal (Preq), ele não
tem certeza se vai sair. Com 61 anos, se diz
muito jovem para ficar em casa. “Adoro trabalhar e sei que tenho muita energia para
oferecer a esta empresa”.
Mas, caso se aposente, ele afirma que pretende
visitar Furnas e rever os amigos sempre que
puder. “Tenho colegas que saíram e nunca
mais apareceram por aqui, nunca voltaram
ao escritório. Acho no mínimo estranho, você

passar metade da vida no trabalho e não
criar laços com as pessoas, com o lugar? Não
compreendo uma postura dessas”, desabafa.
Casado há 26 anos com Bárbara e pai de Rafael
(25), Alcides sempre trabalhou na Divisão de
Inspeção, Avaliação e Transporte de Material,
fazendo a fiscalização dos equipamentos comprados pela empresa. Quando entrou em Furnas, não havia a necessidade de concurso público. O interessado se inscrevia para a vaga e
passava por uma entrevista com o futuro chefe.
Alcides, que cursava Engenharia, soube que estava sendo criada uma divisão de inspeção de

“

Adoro trabalhar
e sei que tenho
muita energia
para oferecer a
esta empresa.

“

Bárbara e Rafael

Paixão tricolor
deixada com herança
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Alcides Alves de Souza

materiais e se candidatou a uma vaga, sendo
logo aprovado. “Costumo dizer que, naquela
época, nós não entrávamos por concurso, entrávamos por competência”, declarou.
Ao falar sobre o trabalho, Alcides lembra com
carinho dos amigos que fez ao longo de mais
de três décadas de convívio. “Não nos consideramos apenas uma divisão, somos uma família”. Ele conta que, além da afinidade, o trabalho desenvolvido pelo órgão também acaba
por aproximar as pessoas. “Como ficamos
muito tempo fora da empresa, precisamos da
colaboração de toda a equipe para que as coisas funcionem. Se não houver parceria, nada
dá certo. É um trabalho realizado em conjunto.
Não há espaço para intrigas”, atesta.

todos os sonhos, não só os profissionais. Foi
devido a ele que pude construir uma família
estruturada e dar a ela o conforto necessário”.
A satisfação com Furnas é tanta que, no caso
de se aposentar, o engenheiro não pretende
trabalhar mais. Mesmo tendo recebido convites de outras empresas, ele disse que a resposta foi sempre a mesma: não! “Trabalho só
em Furnas, não existe outro lugar onde desejo estar profissionalmente”.
Como hobby, Alcides tem uma atividade que
não fica tão longe da profissão, a eletrônica. “Já
tive uma oficina em casa e acabava consertando os aparelhos dos amigos”. A dedicação ao
hobby só não é maior porque o trabalho o faz
viajar muito, sobrando pouco tempo livre.

Dentre os amigos, ele cita o colega Ricardo
Rennó como o mais próximo e que o ajudou
desde o primeiro dia na empresa. “Quando
cheguei aqui, foi ele quem me recebeu, orientou e explicou o trabalho. Desenvolvemos
muitas atividades juntos, antes de ele mudar
de divisão”.

Além da eletrônica, ele tem outra paixão, o
futebol. Tricolor de coração, ele acompanha
todo tipo de esportes pela televisão. “Hoje,
não jogo mais porque machuquei o joelho e
isso acabou me impedindo de continuar. Mas
joguei muito nos times da empresa”.

Para Alcides, Furnas superou suas expectativas ao começar a vida profissional. “Hoje,
não tenho mais nada que pedir, tudo o que eu
queria a empresa me proporcionou”. Ele diz só
ter coisas boas para falar desses 35 anos. “O
trabalho aqui me possibilitou a realização de

Para o pessoal que está entrando, iniciando
a vida profissional, Alcides só tem um conselho: aproveitar! “Se dediquem e levem o trabalho a sério porque vai valer a pena. Furnas
é uma grande oportunidade para qualquer
um”, conclui.

Com o amigo e orientador
Ricardo Rennó
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Alderízio Catarino dos Santos

Alderízio Catarino dos Santos, assistente da
Diretoria de Gestão Corporativa, ingressou na
empresa em 1976 como auxiliar de escritório
na Diretoria de Operação. Na época, com
apenas o segundo grau, disputava uma vaga
em outras empresas como Banco do Brasil,
Petrobras e o extinto Banco do Estado do Rio
de Janeiro (Banerj). “Estava fazendo pré-vestibular e um amigo que trabalhava na Usina
Nuclear de Angra dos Reis (RJ), sendo construída à época, me convidou para vir para cá.
Fiz a prova e fui selecionado. Mas levei tempo
para ser convocado. Entre o Banerj e Furnas,
optei por Furnas”.

“

Se a pessoa está
aqui de passagem,
apenas para
executar um
projeto individual,
não fará parte de
uma grande família.

“

Ele conta que no início da carreira, a diretoria
possuía duas superintendências: de Geração
Hidráulica e de Geração Térmica. “Eu era da
Térmica e só havia uma usina, a de Santa Cruz
(RJ). Depois, a empresa adquiriu as unidades
de Campos e São Gonçalo (RJ). Naquela
época, Furnas era responsável pela construção da Usina Nuclear de Angra”. Alderízio
revela que ao longo desses anos, formou-se
em Biologia e chegou a exercer o cargo de
diretor de Gestão “me orgulho muito de ter
sido diretor de Furnas e presidente do nosso
sindicato (Sintergia)”. Ele reconhece que a
empresa mudou bastante desde a sua chega20
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da. “Furnas foi criada em 1957, mas teve seu
período de implementação e consolidação
durante a ditadura, juntamente com o crescimento do Brasil, das estatais e do pensamento nacionalista dos militares. E, a exemplo do
regime, era uma empresa muito fechada. O
chefe de departamento só recebia o chefe
de divisão, assim como o superintendente só
tratava com o chefe de departamento. Hoje,
não. O empregado se dirige ao presidente e
toma café da manhã com ele. O ambiente é
democrático, existe uma governança participativa, transparente. Furnas é muito mais salutar, mais agradável de se trabalhar”, atesta.
Em sua análise, Alderízio observa que o modelo do setor elétrico também sofreu transformações. Hoje, conta com a associação da
iniciativa privada. “Eu prefiro uma empresa
estatal integral”. E justifica: “com apenas 49%
de participação em alguns empreendimentos,
o empregado termina não se identificando
com a casa. Vejo funcionários entrando num
dia e saindo no outro motivado por qualquer
aumento salarial”. Ele diz que o pessoal que
está chegando, deveria vestir a camisa, pois
essa é a forma de se construir uma empresa
melhor. “Se a pessoa está aqui de passagem,
apenas para executar um projeto individual,
não fará parte de uma grande família”.
Com tantos anos em Furnas, Alderízio coleciona momentos significativos. Mas o que
mais o emociona e que jamais será esquecido, reporta-se à época das privatizações.
“Foi quando recebi o telefonema do saudoso Marquinhos (Marcos Henrique de Souza Magalhães) anunciando que Furnas não
seria mais privatizada. Estávamos em greve
por conta disso no pátio da empresa aguardando o resultado. Mais tarde, juntaram-se a
nós o Lula (Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República), o Bittar (Jorge Bittar,
deputado federal), a Benedita (Benedita da
Silva, ex-governadora do Rio de Janeiro), Garotinho (Antony Garotinho, ex-governador

Alderízio Catarino dos Santos

do Rio de Janeiro) e muitos outros. Depois,
cantamos o Hino Nacional. Aquele foi um
momento marcante. A atuação do Itamar
(Itamar Franco, ex-presidente da República)
foi fantástica, nos ajudou muito naquele processo de resistência ao governo Fernando
Henrique Cardoso contra a privatização de
Furnas”, relembra, comovido. Outro período
marcante na vida de Alderízio foi a sua participação no inventário das usinas do rio Madeira, Santo Antônio e Jirau (RO). “Hoje eu
sinto que contribuí para que Furnas esteja
presente na Amazônia”, orgulha-se.
Além das lembranças, Alderízio reconhece o
importante papel que Furnas desempenha
junto ao seu quadro funcional, sobretudo
por ser uma empresa que está presente em
quase todas as regiões do Brasil. “O compromisso com os seus empregados é a grande

lição que levo ao sair daqui”. Ele admite não
estar preocupado com o que irá fazer ao se
aposentar. “Eu nem sei se vou participar do
Programa de Readequação do Quadro de
Pessoal (Preq). Apesar de ter uma boa experiência profissional, quando eu for para
casa, quero ficar em casa”. Mas confessa que
ainda gostaria de um pouco mais: “eu gostaria de conhecer a nova modelagem de uma
usina plataforma como a que está em estudo
no rio Tapajós”. De olho no futuro, confessa
que acredita na renovação das concessões
das usinas amortizadas. Mas faz uma ressalva:
“Desejo que elas permaneçam com Furnas
desde que haja compensação financeira, isto
é, uma renovação onerosa. Elas não podem
ser leiloadas”. Ele reconhece que a empresa
exerce um papel fundamental no desenvolvimento do país e em sua vida. “Tudo que eu
tenho, devo a Furnas”.
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Alexandre José de Oliveira

Aprovado para o curso de Engenharia Elétrica
na Universidade Gama Filho, em Piedade, zona
Norte do Rio, o jovem Alexandre soube que
Furnas procurava estagiários e tentou a sorte
no programa de seleção da empresa. A oportunidade de efetivação veio com o cargo de
Auxiliar Técnico de Engenharia para as obras
de implementação do Centro de Pesquisas de
Energia Elétrica, o Cepel, no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na
Ilha do Fundão. “Nosso cargo era o de auxiliar
técnico de engenharia, mas atuávamos como
fiscais da construção. Na época, a empresa era
um verdadeiro canteiro de obras e não faltava
trabalho. Durante três anos, minha rotina foi sair
cedo de Ipanema para chegar às sete da manhã no serviço. No final da tarde, eu saia da Ilha
do Governador e corria para conseguir chegar
no horário da aula na universidade”, lembra.
Depois de um ano de formado e do encerramento das atividades no Fundão, Oliveira decidiu fazer pós-graduação em Engenharia de
Segurança, uma área ainda recente, mas que já
apresentava um promissor mercado de trabalho, impulsionado pelas crescentes exigências
do Ministério do Trabalho na defesa da saúde
e da vida dos trabalhadores. Alexandre sabia
que uma empresa responsável como Furnas,

“

que tem como tradição se antecipar às exigências da legislação, abriria vagas para esse
setor muito em breve. “Minha pretensão era
mudar de função, porém eu precisava apresentar os requesitos necessários para as vagas
que surgiriam. Fiz a minha especialização em
segurança e esse foi o meu diferencial”, afirma.
Em 1979, Oliveira foi chamado para assumir
o posto de engenheiro no Departamento de
Apoio Técnico , área de suporte à manutenção de linhas de transmissão, na sede de Furnas, em Botafogo. “Ministrei muitas palestras
de segurança e treinamentos de manutenção
em linha viva. Alguns colaboradores simplesmente desconheciam suas obrigações com a
segurança do trabalho, outros deixavam de
lado aspectos importantes como, por exemplo, o estado psicológico durante um serviço
arriscado como a manutenção em linha de
transmissão”, lembra. Com a função de engenheiro ganhando mais importância dentro da estrutura de grandes empresas, essa
foi uma época de aprendizado intenso, que
deixou muitas saudades. “Durante 12 anos me
dediquei à sagrada missão de elaborar instruções de trabalho, instruir e capacitar empregados de Furnas”, orgulha-se.
Em busca de novos desafios, Oliveira decide
aceitar, em 1991, o convite para trabalhar no
Departamento de Produção Brasília, unidade
regional de Furnas no Distrito Federal. A proposta era interessante sob os aspectos profissional e financeiro. “Fiquei dois anos em Brasília, na época do impeachment de Fernando
Collor de Mello. Estar no centro do poder em
um período tão turbulento foi uma experiência
única. Vi de perto todas essas mudanças no
governo”, relembra.

“

Alexandre José de Oliveira veio de Porto Alegre
(RS) para o Rio de Janeiro com apenas oito
anos. Hoje, confessa se identificar mais com
o espírito carioca, resultado de sua juventude
em Ipanema com direito a uma deliciosa rotina
de sol, praia e vôlei. “Meu pai trabalhava na
área de Publicidade da extinta Varig. Como
precisava viajar muito, principalmente para o
Rio, optou por nos mudarmos. Hoje, vejo que
foi uma decisão acertada”, reflete.

Furnas pode ser uma fantástica experiência para todos,
mas o sucesso dependerá do empenho de cada um.
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Alexandre José de Oliveira

De volta ao Rio de Janeiro, ingressou na Superintendência de Produção Oeste, onde permaneceu por cinco anos, retornando ao Departamento de Apoio Técnico em 1998, para
atuar no setor de equipamentos de subestação. Quatro anos depois, um novo convite fez
com que o engenheiro voltasse à sua área de
origem, no apoio à manutenção de linhas de
transmissão. Desde 2005, trabalha na Assessoria de Prevenção de Riscos.
Oliveira se casou cedo, com a namorada Diva
Hijino. Para seu orgulho, dois de seus três filhos
possuem uma história em Furnas. O primeiro,
Leonardo, atuou como estagiário na atualização de configurações dos computadores
das diretorias. Hoje, formado em Estatística e
Atuária, trabalha em uma multinacional. Guilherme estagiou e hoje trabalha como contratado no Controle Patrimonial de Furnas. “Ele

prestou concurso público e está aguardando
ser chamado”, conta.
Já pensando na aposentadoria que virá em
2013, Oliveira faz um balanço de sua trajetória:
“Cresci junto com Furnas, vi de perto a sua
grandeza, fiz muitos amigos: O grupo que saiu
em 2002 deixou muita saudade. Tínhamos
mais de 25 anos de convívio e havia um relacionamento profissional e pessoal muito bom.
Não havia disputa entre nós”, recorda. Dos
que começam na empresa, Oliveira espera
dedicação e comprometimento. “Furnas pode
ser uma fantástica experiência para todos,
mas o sucesso dependerá do empenho de
cada um. Quero fazer uma homenagem especial em memória de Edgar da Cunha Machado,
meu primeiro chefe em Furnas, pela confiança
em meu trabalho, as orientações dadas, onde
começou minha estória em Furnas”.

Alexandre, a
esposa Diva e
os filhos Elisa,
Leonardo e
Guilherme

24

O uro

da Casa

2011

Dedicação do
início ao fim

O uro

da Casa

2011

25

Antônio dos Santos Magalhães

O carioca Antonio dos Santos Magalhães nunca foi de ficar parado vendo o tempo passar.
Assim que entrou para a faculdade de Economia, procurou emprego para custear os estudos. “Trabalho desde muito novo, meu pai não
dava moleza. Ele me mostrou o caminho, mas
tive que percorrê-lo sozinho”, conta. Na busca
por espaço no mercado, Antonio aproveitava
as dicas e o apoio dos professores, que reconheciam sua disposição para o trabalho.
Foi durante a construção do edifício sede de
Furnas, hoje conhecido como Bloco C, que
conseguiu, na década de 1970, dar rumo à
carreira de contador. “Soube que a construtora responsável pela obra estava precisando

“

Só mesmo no
canteiro de obras
podemos ter ideia
da grandeza dessa
empresa, uma
verdadeira joia
do setor elétrico
brasileiro.

“

de pessoal para vaga de subcontador. Fui até
lá me candidatar, mas quando informado de
que era preciso trabalhar aos sábados, dia de
aula na faculdade, não fiquei muito entusiasmado”, lembra. Mesmo assim, vestindo seu
melhor terno e de currículo na mão, decidiu
tentar uma oportunidade na empresa. “Lá fui
eu fazer a inscrição, sem imaginar que passaria a minha vida inteira aqui”, relembra.
Como a convocação não foi imediata e precisava custear a universidade, Antonio aceitou
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o convite de um de seus professores para uma
vaga na Metalúrgica Ramal Ltda., em Bonsucesso, zona da Leopoldina no Rio de Janeiro. O salário era bom o suficiente para pagar a
faculdade, mas o jovem profissional não tinha
carteira assinada. O telegrama de convocação
para a prova de admissão de Furnas chegou
em sua casa no início de 1976. “Quando cheguei para fazer o exame, me deparei com cerca
de 80 candidatos para 14 vagas apenas. Acreditei no meu desempenho como bom aluno e
fiz o exame com segurança”, orgulha-se.
Em agosto do mesmo ano, o contador foi
chamado para o posto de auditor no antigo
Departamento de Auditoria Interna de Furnas,
atualmente renomeado para Auditoria Interna.
O salário oferecido na época não superava o
que Antonio recebia na metalúrgica, mesmo
assim pediu demissão, acreditando no seu potencial de crescimento em Furnas. “Na entrevista final, recebi algumas orientações sobre o
cargo que assumiria e outras sobre aparência
pessoal. Eu devia andar bem vestido, manter
cabelos curtos e evitar barba, bigode e outras
características que pudessem me tornar referência do setor. Abdiquei até do anel no dedo
indicador que usava”, lembra.
Juntamente com os companheiros aprovados
na ocasião, Antonio começou a conhecer Furnas nas viagens de ambientação realizadas
aos diversos empreendimentos que estavam
em construção. “A chefia pedia o calendário de
provas da faculdade para que as viagens a serviço não coincidissem com os exames. Havia
uma preocupação muito grande por parte da
companhia com a formação do funcionário”.
Na primeira visita externa, levou duas malas,
uma com roupas e outra com livros. “Não sei
de onde tirei a ideia, mas pensei em estudar
durante a viagem à Usina Hidrelétrica de Furnas (MG), a primeira a ser construída pela empresa e da qual herdou o nome. Foram tantas
novas informações para assimilar que sequer
tive tempo de abrir os livros”.

Antônio dos Santos Magalhães

Furnas foi um trampolin para meus sonhos

Depois de formado, Antonio começou a abraçar grandes desafios, chegando rapidamente
a ser líder nas viagens de equipe a serviço.
“Só mesmo no canteiro de obras podemos
ter ideia da grandeza dessa empresa, uma
verdadeira joia do setor elétrico brasileiro.
Eu tive a chance de ver Furnas crescer, isso
não tem preço. Foi interessante ver como a
empresa pratica a economia do bem estar,
ou seja, Furnas cresce colaborando com o
crescimento das cidades que abrigam seus
empreendimentos”, atesta.
Após 16 anos no Departamento de Auditoria
Interna, surgiu a chance, em meados de 1992,
no Departamento de Controle Interno de
Furnas, onde ficou responsável por uma área
mais analítica de documentos, notas e processos. “Sempre fui muito organizado e me
entendia bem com fórmulas, isso me ajudou
bastante na carreira.”, constata.
Em 2002, Antonio foi convidado para fazer
parte da Associação dos Empregados de Furnas, uma sociedade civil sem fins lucrativos.
“Sou o interlocutor dos funcionários. O meu
desafio é analisar anseios e interesses de nos-

sos colaboradores. Não fazemos só a defesa
dos trabalhadores, mas também da empresa
e do nosso fundo de pensão. Já conseguimos
algumas vitórias importantes”, orgulha-se. A
experiência credenciou Antonio para a luta
sindical. Ele foi eleito em 2006 para a direção
do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Energia do Rio de Janeiro.
Hoje divorciado, pai de Jonathas e Janahina,
Antonio reconhece que só agora tem mais
tempo para se dedicar aos filhos, que estudam
Administração de Empresas. “Por anos viajei
pelo Brasil afora. Quando minha filha nasceu,
eu estava na obra da Usina Nuclear de Angra
dos Reis trabalhando. A empresa chamou um
motorista para me levar até a maternidade. Eu
era uma pilha de nervos”, lembra.
A seus filhos e aos jovens que estão começando a construir sua vida profissional, Antonio
sugere que sejam comprometidos. “Furnas
foi um trampolim para meus sonhos e objetivos. No setor elétrico, é uma das empresas
com maior representatividade no Programa
de Aceleração do Crescimento. Tenho orgulho em fazer parte disso”, completa.
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Ayrton José Ferreira Filho

Tudo começou em 9 de abril de 1976, quando
o ainda estudante de Direito foi admitido nos
quadros da empresa após aprovação na prova
para inspetor de guarda. “Furnas terceirizava
o serviço e decidiu montar equipe própria. Fomos os primeiros. Em 1980, já formado, ele ingressou no Departamento de Patrimônio Imobiliário como assistente administrativo, onde
auxiliava os advogados do setor. A experiência lhe serviu quando, em 1984, foi transferido
para a Subestação de Jacarepaguá (RJ), que
sediava a Divisão de Liberação de Áreas Leste.
Lá, atuou na execução de inúmeras desapropriações amigáveis.
Em 1986, devido ao projeto de construção da
Subestação São José, em Belford Roxo (RJ),
foi trabalhar na divisão do Departamento de
Patrimônio Imobiliário em Nova Iguaçu (RJ).
Numa área dominada pela criminalidade e
com população extremamente carente, a
equipe tinha o desafio de desapropriar, por
meio de negociação, 300 casas. “Era uma
área muito perigosa e o ‘xerife’ do pedaço
veio nos procurar. Queria saber o que estávamos fazendo e se iríamos prejudicar, de
alguma forma, os moradores, avisando que
não admitiria isso. Tivemos que demonstrar
segurança e explicar o projeto. Para estreitar
laços, trabalhávamos em um escritório avançado dentro da comunidade e investimos em
serviços sociais. Acabamos virando referência no local”, conta Ayrton.
Ayrton se lembra de uma situação inusitada
que viveu à época. Uma senhora o procurou
no escritório e avisou que sua filha entrara em

trabalho de parto. Preocupada, pediu que ele
a levasse ao hospital. Imediatamente, foi até
a residência indicada e colocou a jovem em
seu carro, pedindo para que a senhora apontasse o caminho. Após deixar a paciente encaminhada, voltou ao trabalho. Três dias depois, a mesma senhora apareceu no escritório
e de novo pediu ajuda. O diretor do hospital
recusava-se a dar alta à parturiente. Ayrton
foi até lá e teve uma surpresa. “O hospital era
particular e eu não sabia. Diante da falta de
pagamento, o diretor não queria liberar a paciente. Foram muitas horas de conversa até
convencê-lo de que estaria praticando um
ato de caridade e fé cristã levando em consideração a situação apresentada”, afirma.
Em 1988, um concurso interno oficializou seu
cargo de advogado na empresa. Em 1991, ele
mudou sua área de atuação, indo para a Consultoria Jurídica.

“

Quero externar o meu
muito obrigado por
todos os momentos
de alegrias e
de dificuldades
que juntos
compartilhamos.

“

Nos 35 anos de carreira o advogado carioca
Ayrton José Ferreira Filho, 58 anos, não houve
rotina. Pelo contrário. A lide diária em Furnas
lhe garantiu momentos de muita emoção e
aprendizado sobre o ser humano, suas aspirações, esperanças e capacidade de ceder e
negociar. A coragem de ousar sempre permeou as mudanças assumidas na troca de
funções ao longo do caminho.

Oito anos depois, novamente uma grande mudança profissional. Em fevereiro de 1999, foi
transferido para a Eletrobras. Em 2003, assumiu a Divisão de Contenciosos e deparou-se
com um desafio. A estatal sofria com tentativas de fraudes por oportunistas objetivando
auferir lucros com ações já prescritas. Viajan-
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Ayrton José Ferreira Filho

do quase todo o Brasil e contando com uma
equipe de advogados aguerridos, conseguiu
evitar um prejuízo que poderia chegar a
aproximadamente R$ 4 bilhões à Eletrobras.
Em 2005, retornou a Furnas. Hoje, atua na
área de Contratos e é membro da Comissão
de Ética. “Sempre procurei ser amigo de todos. Nunca tive uma desarmonia na empresa”, orgulha-se Ayrton.
Durante todo esse tempo, enfrentou as mudanças com o apoio de sua mulher, Vera Lúcia Andrade Ferreira. Ela tinha 18 anos quando
começaram a namorar. Dentro de um carro,
indo para sua casa, o então militar do Centro
de Preparação de Oficiais da Reserva, com 20
anos, sofria pela dor de um dente arrancado
no quartel quando avistou a estudante de
enfermagem dentro de um ônibus. Foi amor
à primeira vista. Como resultado da relação
nasceu o hoje comissário de bordo Ewerton
Andrade Ferreira, 29 anos, e Camila Andrade
Ferreira, 15 anos, estudante. “Amo minha família. Nesses 39 anos de convívio, sendo seis
entre namoro e noivado e 33 casados, minha
esposa continua sendo a mesma garota maravilhosa que me encantou. Companheira, amiga, conselheira de todos os momentos. Mãe
abnegada e extremamente preocupada com
as crianças”, declara-se, e completa: “Meus fi-

lhos são minha vida. Apesar da diferença de
idade, são amigos verdadeiros. Hoje, só tenho
pai, com 84 anos, que continua sendo minha
referência, o meu amigão. Minha mãe faleceu
em 2002. Mas eles me deram uma base sólida.
Apesar das dificuldades financeiras à época da
minha infância, nunca me faltou amor”, atesta.
Os amigos de labuta não foram esquecidos.
“Quero externar o meu muito obrigado por
todos os momentos de alegrias e de dificuldades que juntos compartilhamos”, afirma.
Para os novos empregados, Ayrton afirma haver
um desafio: lutar para que os cargos de chefia
sejam sempre ocupados pelo critério da meritocracia. “Tenham ânimo, vontade de vencer e
trabalhem sério visando sempre o melhor para
o crescimento da empresa”. Com planos de
aposentadoria em breve, ele pretende ajudar a
esposa em sua agência de viagens. “Dei meu
sangue por Furnas e não me arrependo. Faria
tudo de novo. Eu amo esta empresa”, declara.
Para finalizar, ele cita uma mensagem considera
importante independentemente de credo ou
religião, do Livro de Romanos 12, versículo 2
das escrituras sagradas: “E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados
pela renovação do vosso entendimento para
que experimenteis qual seja a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus”.
Da esquerda para a
direita: o pai, Ayrton
José Ferreira, Ayrton,
Camila, Ewerton e a
esposa Vera Lúcia
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Carlos Afonso Paula Lima Lopes

Com os amigos, da esquerda para a direita: Alexandre Batal, Maria Cristina Moraes Alves, Adriana Alves de
Araújo e Rui Costa Van Der Putt

Carlos Afonso Paula Lima Lopes entrou em
Furnas em 1976, como assistente de administração na Divisão de Serviços Auxiliares,
onde, mais tarde, foi chefe por sete anos. Em
1998, se tornou gerente do Departamento de
Serviços Gerais, permanecendo no cargo até
2005, quando assumiu a função de assistente
na Superintendência de Suprimentos. “Minha
vida foi toda dentro da mesma diretoria e da
mesma superintendência. Me sinto muito à
vontade com o que faço e faço o que gosto”,
frisou ele, comentando que conseguiu superar todas as expectativas que tinha quando
entrou em Furnas. “Ao entrar na empresa, tracei como meta ser gerente de departamento.
Fui além e acabei por quebrar paradigmas.
Nunca na Superintendência de Suprimentos
o chefe ou o assistente foram oriundos da
área de serviços gerais, eram sempre da área
de material ou de aquisição”.
Nesses 35 anos de empresa assegura que
trabalhou com carinho e dedicação. “Muita
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gente já deve ter dito isso, mas tudo o que
eu tenho saiu daqui de Furnas. Além de Deus,
tenho três coisas que são muito importantes
na minha vida: meus pais - que me colocaram
no caminho da verdade e do bem, Furnas e a
minha família, que é a razão de tudo”.
A família, segundo Paula Lima, é seu combustível, o incentivo para ultrapassar as
dificuldades do dia-a-dia e querer sempre
o melhor. Casado com Izabel Carolina há 17
anos, ele tem dois filhos, Fabrício e a caçula
Maria Carolina. Foi por incentivo da esposa
que ele transformou o hobby da carpintaria
em boa ação, quando em 1991 começou a
participar do Comitê Furnas Ação da Cidadania, onde Izabel Carolina exercia a função
de secretária geral. Ao longo do ano, Paula
Lima faz brinquedos de madeira para serem
doados a crianças carentes no Natal. “Isso me
trouxe uma felicidade muito grande. É gratificante ajudar quem precisa. Essa é minha participação na tentativa de diminuir as diferen-

Carlos Afonso Paula Lima Lopes

ças, a injustiça social que ainda assola nosso
país”, explicou.
Paula Lima diz que na empresa fez amigos para
toda a vida. “Depois de 35 anos, mesmo que
você não queira, você os faz”, brinca. E, para
ele, é natural que seja assim, uma vez que boa
parte da vida acontece no trabalho. Como
exemplo, Paula Lima cita o amigo Alexandre
Batal, com quem trabalha desde o início. Ao
longo desse tempo, diz, desenvolveram quase
uma telepatia. “Se eu olho para ele, sei o que
está pensando. Se ele olha para mim, sabe o
que estou querendo dizer”. A amizade, segundo
ele, é muito grande, uma pessoa por quem tem
muito apreço. A relação hoje é quase familiar,
ele é padrinho de um dos filhos de Batal.
Paula Lima diz que não tem pressa para se
aposentar. Ao contrário, brinca que, talvez,
“ainda corra atrás da medalha dos 40 anos
de tempo de serviço”. Mas, quando esse dia
chegar, seus planos já estão traçados: “Viver,
viver e viver!”. Não pensa em fazer outra coisa.

Trabalho, só em Furnas. “Não consigo concordar com as pessoas que reclamam. Poucas são
as empresas que dão para seus empregados
a tranquilidade que Furnas dá”. Quando sair,
só quer relaxar. E para relaxar, Paula Lima, vascaíno convicto, se joga nos esportes. “Já joguei
futebol, vôlei, basquete e, atualmente, não perco nenhuma programação esportiva na TV”.
Como mensagem para os que estão entrando
na empresa, começando a carreira, ele dispensa
a frase clichê “vestir a camisa”. Sua visão de
Furnas vai além. “Penso em Furnas como uma
segunda pele, tenho uma torre tatuada no
peito”. Sendo assim, sua mensagem é que as
pessoas cuidem com carinho da empresa, que
se dediquem, façam suas atividades com zelo e
não mecanicamente, apenas para cumprir uma
tarefa. “Se tiverem por Furnas um pouquinho
do amor que eu tenho, já será suficiente. Meu
amor por essa empresa não tem tamanho”,
diz um emocionado Paula Lima, frisando que
“Furnas não pode deixar de existir, pelo nosso
bem e pelo bem do Brasil”.

Apoio da família, Maria Carolina, Izabel e Fabrício
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Um degrau
de cada vez
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Carlos Agenor Magalhães da Trindade

Ele lembra que naquela época, Furnas possuía o centro de treinamento, único no Brasil
na área de construção de linhas e subestações. “Passamos a oferecer o serviço para
países da América Latina e África. Foi uma
fase muito boa porque, quando se está ensinando, se aprende muito”, atesta Agenor,
que admite ter ficado extremamente nervoso

quando deu sua primeira aula. “Tremia tanto
que não conseguia encaixar uma cartolina em
um buraco que não oferecia a menor dificuldade”. Ele reconhece que as aulas foram um
dos mais importantes aprendizados que teve
na vida. “Tecnicamente, se resolve tudo. Mas
quando se trata de pessoas e dinheiro, nem
sempre a solução técnica é a mais adequada”.
Agenor seguia em frente se aperfeiçoando.
Fez cursos de 400 horas na Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC)
e na Fundação Getúlio Vargas. Destaca que
um, de apenas uma semana, foi dos que mais
gostou: “se chamava Amanakey, realizado em
São Paulo, voltado para o lado humano dos
gestores. “E uma das coisas que me ensinou

“

...estou consciente de
que cumpri a minha
missão e quero deixar
algo que seja positivo
para as pessoas e
para a empresa.

“

Um estágio não remunerado na área de construção de linhas de transmissão, com duração
de três meses (dezembro de 1974 a fevereiro
de 1975), na cidade de Poços de Caldas (MG).
Esse foi o pontapé inicial para que Carlos
Agenor Magalhães da Trindade, gerente executivo do Sistema Integrado de Gestão Empresarial ingressasse em Furnas. Casado há 35
anos com a psicóloga Edna e pai de três filhos,
Vivian (médica), Aline e Rodrigo, que cursam,
respectivamente, engenharia de energia e engenharia de controle de automação na Universidade Federal de Itajubá (Unifei), conta que
ao se formar em Engenharia Elétrica (Unifei),
em dezembro daquele ano, tinha muitas opções de emprego, mas escolheu o Escritório
Regional de Poços de Caldas, pertencente a
Furnas. “Comecei no Centro de Treinamento
de Linhas de Transmissão, ministrando cursos
para os que vinham trabalhar na construção
de linhas e subestações. As expectativas de
crescimento da empresa eram muito grandes.
O sistema de transmissão de Itaipu estava
começando a tomar forma”. Agenor fala que
foi galgando postos, a partir de Poços de Caldas, passando por Mogi das Cruzes (SP) até
chegar ao Rio de Janeiro: “fui engenheiro 1, 2
e 3, chefe de seção, de divisão, do Escritório
de Construção, departamento, assessoria, superintendente até chegar a diretor de Construção”. Um fato, há 32 anos, muito o marcou.
“Havia um superintendente de Transmissão
que se chamava Pantaleão Gouvêa Mourão,
que estava se aposentando. Certo dia, estava
em sua sala quando ele me pediu para tirar
uma foto minha. Concordei e, tempos depois,
me mandou o registro. Nunca imaginaria que,
25 anos depois, seria eu a estar ocupando
aquela sala com a mesma mesa e armário”.

é a impossibilidade de se colocar no lugar
do outro, simplesmente, porque você não é
o outro. É você no lugar dele”. Ele confessa
que outro aprendizado foi o ato de optar e
escutar. “A gente tem que tomar decisão,
por pior que ela seja. A indecisão é muito
torturante. E saber escutar. Por isso é que
temos duas orelhas e uma boca: para ouvir
mais do que falar”.
Como todo bom mineiro, Agenor coleciona
“causos” que lhe servem como lições de vida.
Um deles ilustra bem a diferença que existe
entre as pessoas. “Certa vez, um pescador
precisava de um capital para melhorar a vida
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Carlos Agenor Magalhães da Trindade

Agenor começou em Furnas fazendo estágio não remunerado

de sua família. Perguntaram-lhe de quanto
necessitava. Ele disse que de R$ 200,00 para
comprar as cordas, fazer a rede e ir pescar.
A pessoa que se predispôs a ajudá-lo, nunca imaginou que tampouco pudesse mudar
tanto a vida de alguém. Essa percepção de
valores, que variam de um para outro, me impressiona muito”, confessa.
Ao analisar as transformações pelas quais
vem passando a empresa ao longo dos anos,
Agenor reconhece que, há 35 anos, ela e o
país estavam com grandes perspectivas de
crescimento. “As pessoas e Furnas eram jovens.
As promoções por mérito aconteciam. Havia
regras que eram do conhecimento de todos.
De uns anos para cá, eu observo que esses
critérios acabaram. Os interesses políticos
têm um significado maior, que acarretam um
prejuízo significativo para a empresa e geram
desconfiança entre as pessoas. Eu espero
que o presidente Decat consiga despolitizála, revertendo esse quadro caótico no qual
estamos vivendo e que todas as companhias
se libertem desse tipo de amarras”.
Quanto ao quesito confiança, ele conta
uma passagem que admite ter contribuído

36

O uro

da Casa

2011

para torná-lo uma pessoa melhor. “Em 1990,
quando chefiava o Escritório de Construção
Rio, localizado em Jacarepaguá (RJ), ia, semanalmente, a um setor diferente para uma
conversa a portas fechadas com as pessoas
para falarem o que quisessem. O que era
dito, morria ali. Lembro-me de um rapaz que
me questionou porque não gostava dele,
uma vez que não o cumprimentara em certa
ocasião. Desculpei-me e expliquei que não o
havia visto, que nada tinha contra ele e que
ficaria mais atento para que aquilo não se
repetisse. Admiti que havia sido uma distração, uma falha da minha parte. Agradeci sua
atitude por ter me dado a oportunidade de
me explicar. Esse foi mais um aprendizado”.
O que Agenor fará quando se aposentar, ainda é uma incógnita. Compara a sua saída à
vida de um mergulhador. “Quando se está em
águas profundas, a pressão é muito grande e
não se pode emergir de repente. Essa é uma
preocupação que tenho. Vivi nessa empresa mais tempo do que convivi com a minha
família. Não acredito em preparação. Mas estou consciente de que cumpri a minha missão
e quero deixar algo que seja positivo para as
pessoas e para a empresa”.

Poucas palavras
e sorriso largo
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Carlos Alberto da Silva

Primeiro foi confeccionando roupas, depois
assumiu a função de garçom em um restaurante, na rua Voluntários da Pátria, em Botafogo (RJ). Esse foi o início das atividades
profissionais de Carlos Alberto da Silva, assistente administrativo da Assessoria de Administração de Contratos, Normalização e Arquivo Técnico. Seu último emprego antes de
ingressar em Furnas, poderia ser considerado
um presságio pela proximidade com a empresa, ambos localizados no mesmo bairro, e
graças ao convite que lhe foi feito por um de
seus clientes.
Ele conta que, como modelista, tinha mais de
2 mil moldes. Para prová-los, utilizava manequins. “Fazia roupas para homens e mulheres,

mas só fiquei nessa atividade uns três meses”.
Como garçom, o tempo foi mais extenso: cerca de quatro anos. Conforme iam sendo erguidos os prédios do Escritório Central, Carlos
Alberto ia crescendo profissionalmente graças ao seu esforço, dedicação e estudo. Ele
diz que, de acordo com suas possibilidades,
fazia um cursinho aqui e outro ali e concluiu o
primeiro e segundo graus. “Quando cheguei
aqui, só tinha o Bloco B. Depois, foram sendo
construídos os outros prédios. E eu, indo de
um lugar para outro. Servi cafezinho na área
de Seleção, localizada no prédio da rua Henrique de Novaes, onde hoje funciona o Instituto Felix Pacheco, fui mensageiro, trabalhei
na lanchonete que existia no oitavo andar do
Bloco A, por aí afora”, relembra.

Julieta Bento da Silva e Carlos Willian da Silva, família pequena e muito unida
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Carlos Alberto da Silva

“

Ele me ensinou que
devemos orientar
a pessoa a traçar
sozinha seu caminho.
É a oportunidade que
ela tem de crescer.
Se eu passar o meu
serviço, corro o risco
de perder o lugar.
Podemos dar o anzol,
a isca e mostrar como
se pesca. Mas quem
lança a linha
é a pessoa.

“

Carlos Alberto, aos 58 anos, casado e pai de
um rapaz de 25 anos, é um homem de poucas
palavras, pontuadas pela sinceridade. O sorriso
é largo, mas que só distribui em raras ocasiões.
Apesar de tanto comedimento, ele sempre se
deu bem nos locais pelos quais passou. “Faço
o meu trabalho, vejo as pessoas que chegam
e vão”. Em relação aos novos empregados, ele
admite que aprendeu uma lição certa vez com
um professor de português que serviu para
toda a sua vida. “Ele me ensinou que devemos
orientar a pessoa a traçar sozinha seu caminho. É a oportunidade que ela tem de crescer.
Se eu passar o meu serviço, corro o risco de
perder o lugar. Podemos dar o anzol, a isca
e mostrar como se pesca. Mas quem lança
a linha é a pessoa”. Tal pensamento, ao contrário do que possa parecer, não é sinônimo
de ressentimento. Carlos Alberto diz que é da
vida e não se mostra temeroso. “Acordo to-

dos os dias preparado para tudo, coisas boas e
ruins”. Quanto ao futuro, não faz planos. Mas,
provavelmente, irá se dedicar às serestas e à
praia. “Gosto de todos os tipos de música, mas
só de ouvir, estar junto. Cantar, não”. Seresta
e cerveja é uma combinação que sempre deu
certo. E, claro, que ele não abre mão dessa
dobradinha. Mesmo que por tempo determinado. “Gosto de uma cervejinha que começa
na sexta e termina no sábado. Domingo não
bebo”, assegura.
Carlos Alberto revela ser um homem de fé.
“Agradeço a Deus tudo que consegui na vida”.
Com tamanha convicção de que é movido
por uma força superior, provavelmente numa
das serestas que tanto gosta de freqüentar,
pedirá que cantem a música de Gilberto Gil
que diz: “andá com fé eu vou, que a fé não
costuma faiá...”.
O uro
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O tênis é
minha vida
40
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Carlos Henrique Ribeiro Virgilio de Carvalho

Depois de um saque bem sucedido, a bola é
rebatida com maestria por Carlos Henrique
Ribeiro Virgílio de Carvalho que não dá chance
ao seu oponente, em mais uma emocionante
partida de tênis, jogada em um final de semana
na quadra de seu condomínio, localizado na
Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. “Jogo, em
média, três vezes por semana. Para mim, é uma
terapia”. A paixão pelo esporte começou aos 12
anos, na década de 70, quando ainda morava em
Santos (SP) com a família. Mais precisamente
no Clube Internacional de Regatas.
Desde então Carlos Henrique coleciona medalhas, troféus e muitos amigos de quadra. “Hoje,
entendo o tênis não só como esporte, mas,
também, como uma alternativa ao estresse
de meu trabalho, pois atuo em uma área onde
somos responsáveis por um patrimônio avaliado em R$ 17,6 bilhões”, relata o ex-gerente
da Divisão de Seguros, unidade ligada à Diretoria Financeira. “No ranking de Furnas estou
em segundo lugar e o tênis, assim como minha
família, são minha vida”, resume.
Aos 15 anos, Carlos Henrique sofre um duro
golpe do destino. Seu pai morre repentinamente e, para sobreviver longe de tristes
lembranças, se muda com a mãe, Lecy Ribeiro de Carvalho, a irmã, Claudia Maria, e o
irmão, Luiz Claudio, para a casa de sua avó
paterna no Rio de Janeiro. “Foi um período

muito complicado para todos nós. A troca
de cidades também mexeu conosco e quem
assumiu nossa educação foi minha mãe. Ela
nunca tinha trabalhado, arrumou emprego
e cuidou de todos nós. Tenho muito orgulho e carinho por ela, que hoje está com 80
anos de idade”.
Formado em Administração de Empresas e
Análise de Sistemas, além de pós-graduado
em Gerência de Negócios e Gerência de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, Carlos
Henrique começou a trabalhar aos 18 anos
no Banco Lar Brasileiro, no Centro do Rio.
Naquela época, dividia as atividades de auxiliar administrativo com os estudos à noite na
Faculdade Nuno Lisboa, localizada no bairro
de Madureira. Depois de um ano e meio, entrou para o quadro de Furnas. “Um colega de
banco me falou de uma entrevista que fez
em Furnas. Fiquei empolgado. Peguei com
ele endereço e telefone de contato e marquei
também uma entrevista. Passei nas provas
e fui trabalhar na Auditoria, isto em 1976”,
comenta. As inúmeras viagens pela Auditoria permitiram conhecer a grande maioria
das áreas regionais da empresa e, por consequência, criar fortes relações de amizade. Deste período, lembra de Estreito, Porto
Colômbia, Mascarenhas de Moraes, Itumbiara,
Foz do Iguaçu e, ainda de Angola. “Algumas
pessoas tinham certo temor com os auditores, pois achavam que éramos implacáveis
investigadores. Este mal-estar inicial era quebrado por mim, explicando que nosso objetivo era averiguar se as atividades desenvolvidas naquela unidade estavam de acordo
com as disposições planejadas previamente,
se foram implementadas com eficácia e se
estavam em conformidade com os objetivos.
A partir daí, os trabalhos fluíam bem e, ao final de nossa visita, tinha conquistado mais alguns amigos”.

Carlos Henrique
e família
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Carlos Henrique Ribeiro Virgilio de Carvalho

Carlos Henrique ficou na Auditoria durante
23 anos. De lá foi trabalhar em uma divisão
do Departamento de Aquisição, de onde saiu
para gerenciar a Divisão de Seguros, por indicação de seu amigo José das Neves Bruno
Filho, que também é tenista e estava deixando a Gerência da Divisão de Seguros para assumir o Departamento de Pessoal. À frente
da Divisão de Seguros por quase nove anos,
foi o responsável pela implementação de novos produtos e atuou como representante de
Furnas junto aos mercados de seguro da Inglaterra e Espanha, além de coordenar o Comitê de Gerenciamento de Riscos Seguráveis
da Fundação Coge, congregando mais de 64
empresas do Setor Elétrico Brasileiro. Além
disso, foi o responsável pela inclusão da empresa como membro efetivo da Associação
Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR).
Muitas são as lembranças da época da Auditoria. Entre elas, uma situação engraçada que
aconteceu na Usina de Marimbondo (SP/MG).
“Viajei para a usina na companhia do Joaquim
Kinyu Ishimine, que era muito parecido com o
então ministro de Minas e Energia Shigeaki Ueki.
Como chegamos no final do expediente de Marimbondo, fui para a quadra praticar tênis e o
Ishimine me acompanhou. Depois de um certo
tempo, vieram alguns empregados de Furnas
e colocaram uma mesa com sucos, biscoitos e

“

No ranking
de Furnas estou
em segundo
lugar e o tênis,
assim como
minha família,
são minha vida.
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frios ao lado da quadra. Não entendi nada, mas,
mesmo assim, nós nos servimos e achamos o
atendimento diferente do que recebíamos nas
demais áreas. Pouco depois, chegou o gerente
da usina e, cheio de formalidades, cumprimenta o Ishimine e pergunta: como está se sentindo ministro? Eu olhei para o Ishimine e caímos
na gargalhada. O gerente não entendia nada.
Então, explicamos quem éramos e ele nos falou
todo sem graça que recebeu a informação de
que estava programada uma visita do ministro
à usina naquele dia”.
Casado desde 1978 com Maria Aparecida
Jangutta Virgílio de Carvalho, consultora e
engenheira civil da Petrobras, Carlos Henrique
tem um filho, Gustavo Henrique, 26 anos,
formado em Medicina. Para orgulho do pai,
Gustavo fez estágio em Furnas. “Durante um
período, meu filho estagiou no Ambulatório
Médico do Escritório Central. Lá, entre outras
coisas, ele aprendeu a gostar e respeitar a
empresa, pois aqui eu consegui estabilidade
para poder criá-lo. Não existe outra empresa
para mim. Gostaria que a nova geração de
furnianos pudesse, ao chegar aos 35 anos
de trabalho, pensar da mesma maneira que
penso: preocupe-se mais com seu caráter do
que com sua reputação, porque o caráter é o
que você é e a reputação é o que os outros
pensam de você”.

Vivenciando
Furnas

O uro

da Casa

2011

43

Célio Márcio Vilas Boas

Escritório de Construção de Campinas, quem
lançou Vilas Boas, para utilizar uma metáfora
futebolística, na companhia.
Por meio da Construtora e Urbanizadora
Araújo Ltda. (Coual), ele ingressou em junho
de 1975 no escritório de Campinas, como assistente de contabilidade. Apesar de aquele
ser o seu primeiro emprego, tinha a missão
de coordenar profissionais responsáveis pela
contabilização de custos nas obras da Subestação de Campinas. Em setembro do ano
seguinte, já no antigo Escritório de Construção de Campos, chefiado por Werdini, Vilas Boas foi efetivado na empresa.

Célio e Maria de Fátima união feliz
e de sucesso

A ligação do empregado Célio Márcio Vilas
Boas, 63 anos, com Furnas teve origem
num campo de futebol. Mineiro de Itajubá,
o economista jogou no Itajubá Tênis Clube
e no Yuracan Futebol Clube com pessoas
que conquistaram relevância na história
da empresa, como o ex-presidente Luiz
Laércio Simões Machado, o ex-diretor Dimas
Fabiano Toledo e o engenheiro Luiz Gonzaga
Werdini. E foi Machado, à época gerente do

“

Achei que vinha
prestar serviços em
Brasília e depois
sumir do mapa. Mas
vim, gostei e fiquei.
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O economista seguiu, então, os passos de
centenas de outros profissionais de Furnas
que atuam na área de construção, mudandose frequentemente de cidade. De Campos
(RJ), onde ficou até o início de 1979, seguiu
para Vitória (ES), primeiro no setor de custos e, depois, respondendo pela seção administrativa do escritório local. Em 1980, transferiu-se para o Escritório de Construção de
Cachoeira Paulista, supervisionando as atividades de administração e custos da unidade.
Quatro anos depois, ganhou novo endereço:
o Escritório de Construção de Brasília, onde
permaneceu até janeiro de 1990. O passo

Célio Márcio Vilas Boas

denou o núcleo tributário da capital federal e,
hoje, está à frente das atividades financeiras
do escritório, principalmente de pagamentos. Por conhecer os meandros da burocracia
governamental, Vilas Boas é requisitado por
órgãos do Escritório Central para encaminhar
documentos a repartições de ministérios e do
governo do Distrito Federal, além de representar Furnas em audiências no Tribunal Regional do Trabalho.

A sorridente família Vilas Boas

seguinte na carreira foi também no Distrito Federal, como substituto eventual do gerente do
Escritório de Representação de Brasília, ligado
à então Diretoria de Administração.
Com experiência em gestão de equipes, Vilas
Boas finalmente assumiu cargo de gerência
em 1991, na Divisão de Serviços Gerais Brasília,
órgão ligado ao Departamento de Produção
Brasília. Ele conta que, mesmo tendo desempenhado durante toda sua carreira funções
administrativas, mantinha um pé nas obras.
Tanto que certa vez, na ausência dos gerentes das divisões técnicas, teve de utilizar seus
conhecimentos escolares de geometria para
descrever, por telefone, detalhes de uma planta baixa. “Chegava às 7 horas no trabalho e,
muitas vezes, saía às 22 horas, sujo de terra”,
lembra. “Dei muito sangue pela empresa”.
Atualmente, Vilas Boas não corre o risco de
manchar a barra da calça de terra ou cimento. Em 2006, retornou ao Escritório de Representação de Brasília, agora subordinado à
Diretoria da Presidência. O economista coor-

Além da formação em Economia, Vilas Boas
cursou o Programa de Especialização em
Gestão Empresarial (PGE), oferecido pela empresa para preparação de quadros gerenciais.
Nas aulas, aprendeu lições importantes sobre
negociação e técnicas para falar em público e
conduzir reuniões. Mas, tão importante quanto estes conhecimentos, foram os amigos que
fez ao longo do curso, como o assistente da
Diretoria de Gestão Corporativa Roberto Mansur e o gerente da Superintendência de Suprimentos, Carlos Alberto Nunes de Freitas.
Eles perfilam, entre as amizades de Vilas Boas,
ao lado de profissionais que atuam na área de
Brasília, como Antônio Garcia Holgado, Márcio
Silva e Hélio Cezário de Oliveira.
Radicado em Brasília há mais de 20 anos, Vilas Boas não pensa em voltar a Minas Gerais
quando se aposentar, provavelmente em
2012, com o bônus do Programa de Readequação do Quadro de Pessoal (Preq). “Achei
que vinha prestar serviço para Furnas aqui
em Brasília e depois sumir do mapa. Mas vim,
gostei e fiquei”, afirma.
Casado com Maria de Fátima Feichas Martins
Vilas Boas e pai de Lilian, 33 anos, e Gisele,
31, Vilas Boas pretende curtir a aposentadoria
“corujando” os netos Lucas, Mateus, Giovanna, Beatriz e Iasmim. Da paixão pelo voleibol
surgiu o projeto de ocupar o tempo ensinando o que sabe sobre o esporte. “Meu hobby
seria treinar uma equipe infanto-juvenil de
vôlei feminino”, planeja Vilas Boas.
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Uma história
em duas partes
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Cesar Augusto Boavista de Freitas

Cesar Augusto Boavista de Freitas viveu intensamente uma época de grande desenvolvimento em Furnas. Projetos pioneiros,
novas tecnologias e um momento de expansão da empresa proporcionaram ao então
recém formado engenheiro eletrônico desafios e oportunidades. Ao longo dos 35 anos de
Furnas, ele percebe que a empresa mudou,
e hoje passa por uma transição, e ao mesmo
tempo, se considera um profissional bem sucedido e satisfeito com o que conquistou.
Casado, com três filhos, e uma neta “genérica”, como ele se refere a enteada, descobriu
recentemente uma nova vocação: “adoro ser
avô”, revela.
Freitas ingressou em Furnas, depois de fazer
uma prova para estagiário, em 1975, exatamente quando tinha acabado de ser montado o primeiro Centro de Operações em
sistema digital. “Ainda era chamado despacho”, lembra. Ao final do estágio e formado
em engenharia eletrônica, em 76 ele voltou à
empresa a procura de trabalho. “Para quem
tinha acabo de casar um dia antes da formatura foi muita sorte. Furnas estava formando
uma nova Divisão de Sistema de Controle e
Supervisão, subordinada ao Departamento
de Engenharia Elétrica. No começo era meu
chefe e eu”, lembra Freitas que trabalhava
no 3º andar do Bloco A. “O departamento
de Engenharia Elétrica gerou boa parte dos

Outras transformações viriam, mas o momento mais importante da carreira Freitas atribui
à construção do novo despacho, especialmente porque todo o processo foi realizado
internamente. “Furnas projetou, desenvolveu
e implantou o novo sistema. O primeiro a ser
desenvolvido no Brasil”, orgulha-se. Por conta
da nova tecnologia, Freitas trabalhou quatro
anos no Cepel, pesquisando o sistema que
hoje controla todas as usinas e subestações.
Ele reconhece que a empresa lhe deu todas
as condições de crescimento, mas que hoje
mudou muito. “Furnas era menor, tinha um
aspecto familiar, a proximidade era maior. O
lado bom das mudanças foi a hierarquização”, avalia. O engenheiro lembra que chegou
a trabalhar sob a coordenação do atual presidente, Flavio Decat, quando foi criado um
grupo de operação e manutenção.
Segundo Freitas, o ambiente descontraído
da época também ajudava a uma interação
maior. “No final do ano as pessoas saiam pelos corredores cantando, tocando violão e até
bumbo. Claro que nos andares distantes da

Furnas não é só mais uma empresa, ela
tem um papel significativo para o país, tem
projetos sociais e culturais importantes.
Precisamos reconhecer os valores que estão
aí e não só nas gestões.
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departamentos da empresa e mais tarde
fui chefe daquela divisão. Existiam duas divisões com maior interação que depois se
uniram na Divisão de Proteção, Controle e
Supervisão”, explica.
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Diretoria”, relembra. Segundo ele, antigamente
havia essa coisa de “vestir a camisa da empresa”. Em sua opinião “Furnas não é só mais uma
empresa, ela tem um papel significativo para
o país, tem projetos sociais e culturais importantes. Precisamos reconhecer os valores que
estão aí e não só nas gestões”, acredita.
Num balanço dos 35 anos de Furnas, Freitas
se considera bem sucedido, satisfeito com o
que conquistou, com o trabalho, as amizades e

“

oportunidades de ampliar seu universo cultural
com viagens no país e no exterior. “Agora já
não conheço tanta gente, muitos saíram, outros
entraram, a empresa cresceu muito, mas tenho
dois grandes amigos, o Mario Cesar de Oliveira
e o Orlando Michel da Motta”.
Antes de encerrar a entrevista, eu pergunto
se existe mais alguma coisa importante que
ele não tenha contado. Sem pestanejar, ele
responde: “Estou adorando ser avô”.

Agora já não conheço tanta gente, muitos
saíram, outros entraram, a empresa cresceu muito,
mas tenho dois grandes amigos, o Mario Cesar de
Oliveira e o Orlando Michel da Motta.
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de um sonho
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Daize Nogueira Maia

Daize Nogueira Maia ainda usava uniforme
escolar e já sonhava em ser uma mulher independente. Seu pai recomendou tentar carreira em Furnas, mas como não havia concurso público na época, ela precisava de uma
indicação para fazer a prova de admissão.
Enquanto cursava o ensino médio, trabalhou durante dois anos como datilógrafa no
Citibank e por mais um ano como recepcionista na Companhia Estadual de Telefones da
Guanabara. Até que seu pai conseguiu a tão
sonhada carta de recomendação. Daize passou na prova de Furnas, foi admitida como
datilógrafa e, graças ao seu desempenho, em
menos de um ano chegou a supervisora da
Central de Datilografia, da Superintendência
de Operação. Suas atribuições eram revisar
e corrigir todos os documentos produzidos
pela unidade. “Não tínhamos as facilidades
que o computador e a impressora proporcionam hoje. Se errássemos, era preciso redigir
novamente todo o material, independentemente do volume. Com o passar dos anos,
fui aprendendo alguns truques, como apagar

pequenos erros e fazer colagens. Era uma rotina intensa, na qual aprendi a ter foco e disciplina, além de trabalhar em equipe”, conta.
Sete anos mais tarde, Daize já aspirava voos
mais altos. Confiante, passou a admirar a profissão de secretária. Tão logo começou a focar
nessa função, conheceu o seu “anjo da guarda”, como gosta de chamar a amiga Márcia
Maria Marques, hoje na Superintendência do
Meio Ambiente. “Ela deu orientações sobre
como eu deveria me portar e até me vestir. Foi
quem me ensinou tudo nessa área”, agradece.
Daize acumulou experiência como secretária
no Departamento de Equipamentos e Linhas
de Transmissão de Alta Tensão, no qual atuou
aproximadamente 26 anos, além de ter passado rapidamente pelas superintendências
de Operação e de Engenharia de Manutenção. Ela revela nunca ter enfrentado problemas com as chefias. “Sempre preferi chefes
exigentes, pois eles proporcionam crescimento profissional”, assegura.

Daize, Carlos e as
filhas Raquel e Taís
mantém uma relação
de carinho com Furnas
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tudos. A companhia é maravilhosa, minhas
filhas tiveram creche, pude comprar apartamento e carro. Aqui me realizei profissionalmente”, revela.

Com entusiasmo, Daize transfere sua experiência
para os que estão chegando

E também orgulha-se de ter feito grandes
amizades durante sua trajetória em Furnas.
“Até hoje encontro as queridas Cristina Helena Lima Lopes (Departamento de Comercialização de Energia e Planejamento Energético
da Operação), Dulce Maria Bentes (Divisão
de Prestação de Serviços da Área Rio) e Maria da Conceição Gil (Divisão de Comercialização de Energia), todas colegas do tempo
da Central de Datilografia”.
Há três anos como secretária do Departamento de Comercialização da Transmissão,
Daize continua motivada. No último Dia do
Homem, preparou uma surpresa para os companheiros do setor, que receberam um cartão
e uma flor como homenagem. “Todos ficaram
lisonjeados. Tento sempre motivar quem está
ao meu redor. Devemos nos esforçar para ir
além, mesmo que não seja exatamente o seu
trabalho”, conta, com alegria.
Furnas proporcionou a Daize uma de suas
maiores conquistas: a conclusão do curso de
Publicidade e Propaganda, na Faculdade Estácio de Sá. “Esse sonho só foi possível com
o apoio da empresa, que financiou meus es-

A prática de esportes, incentivada por Furnas a partir de vários programas, agradou
em cheio a motivada funcionária, que não
hesitou em praticar ginástica, corrida, pilates
e ioga, além de participar de caminhadas –
uma delas pelo costão do Pão de Açúcar.
Nas Olimpíadas de Furnas, Daize foi medalhista dois anos seguidos na prova de corrida
de 1,5km, em sua categoria. “A empresa está
de parabéns por estimular seus funcionários
à prática de atividade física. Sempre procuro
participar de tudo que Furnas proporciona”,
comemora.
Casada há 33 anos com Carlos Maia e mãe
de Raquel e Taís, Daize também aproximou
a família da empresa. Em algumas oportunidades, as filhas acompanharam sua rotina de
trabalho. O marido, por exemplo, participou
de corridas organizadas por Furnas. “Carlos
é um grande companheiro, até já me perguntaram se ele trabalha comigo”, brinca. A
filha Raquel, que é engenheira de formação
e trabalha no Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), fez estágio por dois anos em
Furnas, no mesmo departamento em que sua
mãe trabalha hoje.
Embora esteja aposentada, Daize continua
em Furnas, colaborando com a preparação
dos profissionais que ingressam na empresa.
Transfere a experiência adquirida como forma
de retribuição por tudo que Furnas lhe ofereceu, ao mesmo tempo que continua exercendo sua atividade profissional, com a qual se
sente bastante gratificada. Como mensagem
aos que estão iniciando carreira, ela aconselha que se empenhem bastante: “Furnas
é extraordinária. Aqui as oportunidades são
iguais para que todos cresçam. Eu sou uma
prova disso”, emociona-se.
O uro
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Dirceu Marzulo Ribeiro

Não precisa muito tempo para perceber o
carinho que Dirceu Marzulo Ribeiro tem pela
Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de
Furnas. Nascido em Itajubá (MG) e criado
em Delfim Moreira (MG), lembra que saiu de
sua cidade natal justamente para não cursar
Engenharia, no antigo Instituto Eletrotécnico
de Itajubá, mas o destino o levou a atuar
numa empresa de engenheiros.
Formado em História Natural pela Universidade Federal de Minas Gerais, Dirceu iniciou
sua carreira, ainda estudante, como ictiólogo
na própria instituição, no ano de 71, no Levantamento Ecológico Sanitário do Rio Paranaíba.
“Estava lá quando desviaram o rio”, recorda.
Ele conta com orgulho da proposta que
recebeu, em 1976, para trabalhar na estação.
“Fui convidado para fazer a reprodução de
peixes de piracema. Desafio, este, também
da Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de
Três Marias, da Estação Ambiental de Volta
Grande, ambas da Companhia Energética de
Minas Gerais (Cemig), e da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco
e do Paranaíba (Codevasf). Ao longo dos
anos, estas se transformaram em importantes
bases de pesquisa”.
Também foi marcante a primeira reunião
com o gerente da Usina de Furnas. “Ele me
disse:Você está lotado na Usina de Furnas,
da qual sou gerente. Aqui somos filhos do
gerente do departamento, Geovah, netos do
superintendente, Alan Kardec, e bisnetos do
doutor Luiz Carlos Barreto de Carvalho. Entendeu?”. Dirceu diz que se não tivesse pedido demissão dos empregos em Belo Horizonte, teria até batido continência e berrado:
“Sim Senhor”!

Como existia um grande desconhecimento
por parte das instituições de ensino sobre
as ações da Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Furnas, Dirceu procurou universidades e centros de pesquisa. Firmou parcerias também com a Universidade Federal
de Minas Gerais e universidades em Itajubá,
Lavras, São João Del Rei, Rio de Janeiro, Alfenas e São Carlos; Universidade Estadual Paulista (campi de Botucatu e Jaboticabal), Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
Fundação de Ensino Superior de Passos e
Université du Quebec, de Montreal (Canadá).
Estas iniciativas permitem que professores,
alunos de graduação, mestrado e doutorado
realizem suas pesquisas nas dependências
da estação ou nos reservatórios da empresa. “Além de ampliar os conhecimentos, garantimos trabalhos de excelência. Os alunos
procuram dedicar o melhor de si e as bancas
examinadoras dão o aval. Quero citar com
orgulho a dissertação Influência do Cultivo
Intensivo de Tilápia (Oreochromis niloticus)
em Tanques-rede na Qualidade da Água do
Reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas,
que é considerada referência na área”.
Ele ressalta que a contrapartida dos trabalhos
é o agradecimento à Furnas, nos mesmos moldes das demais agências financiadoras (CNPq,
Fapemig, Fapesp, Capes), incluindo nos painéis o logotipo da empresa. “Estas parcerias
deram respeitabilidade à estação e a inseriu na
comunidade científica nacional”, comentou.
No início das atividades da estação, em 1975,
muitos de seus empregados eram de outras
áreas como vigilante, cozinheiro, auxiliar de
topógrafo, administrativo, garçom e mordomo. “O perfil diversificado de nosso quadro
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não impediu que todos se empolgassem com
a nova atividade e a executassem com afinco
e carinho. Hoje, temos 29 empregados. Afirmo que a credibilidade e o sucesso alcançado
pela unidade se deve à dedicação destes colaboradores”, afirma.

uma aposta do tempo de duração do mesmo.
“Dois anos foi o maior prazo. Todos falharam.
Estou casado há 30 anos com a Dória Maria
Costa Alves e preparado para outro tanto. O
casamento foi uma das boas coisas que aconteceram em minha vida”.

Nestes 35 anos, ele ressalta que conseguiram,
em termos físicos, ampliar o Pavilhão de Hipofisação e o Laboratório de Química, instalar o
laboratório para produção de Artemia salina,
construir os prédios da administração, garagem, auditório e depósitos, além de implantar 18 tanques escavados em terra.

O gosto pela leitura e pela música foi passado
pela mãe, professora primária. “Ela nos dava
o livro certo, na hora certa. Com essa prática,
eu e meus irmãos lemos todos os clássicos da
literatura brasileira”. Atualmente, Dirceu escuta muito chorinho, jazz, um pouco de blues e
bossa nova. Tendo completando em agosto
35 anos de Furnas, não tem pressa de ir embora. “Considero-me um homem muito feliz.
Casei com a mulher que quis e me aceitou
com todo o meu temperamento. Possuo três
filhos sensacionais, trabalho no que gosto
que é a piscicultura e tenho amigos. Acho a
vida, apesar das bordoadas que tenho levado, digna de ser vivida”, ensina.

Dirceu emociona-se ao falar da família. “Minha
filha Aruana é formada em Economia e trabalha em São Paulo. A Tainá terminou o curso de
Biologia e se prepara para o mestrado na área
de Ictiologia, Raoni cursa Geografia na Universidade Federal de Alfenas”. Ele brinca que na
véspera de seu casamento, os amigos fizeram

Casado há 30
anos, Dirceu se
emociona com
sua família, a
esposa Dória e
os filhos Aruana,
Tainá e Raoni.
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Domingos da Costa Fernandes do Monte

Em lugar de fotos de usinas hidrelétricas,
as paredes da sala de Domingos da Costa
Fernandes do Monte, 59 anos, gerente da
Divisão de Orçamento de Investimento, são
decoradas com o que para ele representa
verdadeiras obras-primas da arte naïf: desenhos e colagens criados pelos filhos Bruno, 15
anos, e Flávia, 13, e colecionados ao longo dos
anos pelo pai coruja. É olhando para elas que
afirma sem titubear: “Meu projeto principal é
a minha família. Sempre a coloquei acima de
qualquer atividade profissional”.
Mas, por ironia do destino, foi graças ao trabalho que ele conheceu sua esposa, Valéria Lopes
Fernandes do Monte, colaboradora do Depar-

“

Meu projeto
principal é a minha
família. Sempre a
coloquei acima de
qualquer atividade
profissional.

Aluno do curso de Ciências Contábeis da
Faculdade Celso Lisboa, Fernandes ficou sabendo através de um professor que a empresa estava selecionando profissionais da área.
Além de Furnas, fez provas para Embratel e
Petrobras. Foi reprovado no teste da companhia de telecomunicações por não saber
datilografia. Passou para Furnas e Petrobras,
e entre as duas, não teve dúvida quanto ao
seu destino profissional. “Sou saudosista. Furnas, naquela época, era outra. Todo mundo
tinha muito orgulho e ambição de vir trabalhar aqui”, conta. “Vejo muita gente, hoje, estudando para sair de Furnas. Antes, estudava-se para obter um cargo melhor dentro da
empresa”, lamenta.

tamento de Educação Corporativa. Nascido em
Portugal, mas vivendo no Rio de Janeiro desde
os 2 anos, Fernandes se utilizou da legítima
malandragem luso-carioca para se aproximar
da amada, no ônibus que transportava empregados a bairros da zona Norte do Rio de Janeiro, no final da década de 70. “Combinei com
o colega que tomava conta do ônibus para que
ela sentasse ao meu lado. E colou“, lembra.

A trajetória de Fernandes sempre esteve
ligada à Diretoria Financeira. Trabalhou no
Departamento de Controle Patrimonial, na
Assessoria de Controle Interno e Análise e
no Departamento de Orçamentos. Em 2003,
com a reestruturação ocorrida na empresa
por conta de um Plano de Desligamento Voluntário, foi convidado a assumir a chefia da
Divisão de Orçamento de Investimento, cuja
atribuição é estruturar o orçamento para as
obras de geração e transmissão de Furnas.
Além de consolidar as necessidades financeiras de cada área da empresa, cabe ao órgão
checar a viabilidade de caixa para essas
ações, a necessidade de financiamentos e intermediar junto à Eletrobras e o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão para que
os recursos constem da Lei de Orçamento
Anual (LOA) da União.

Entre namoro, noivado e casamento, transcorreram-se apenas nove meses. O suficiente

Ter um cargo de gerente, segundo Fernandes,
não fazia parte de seus planos. Uma das críticas
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para lançar as bases de uma relação de 31 anos.
Fernandes e Valéria têm um pacto: não deixar
que afazeres de trabalho interfiram na rotina
de casa. Separar a empresa das outras atividades de sua vida, aliás, é uma das diretrizes
do gerente, que ingressou em Furnas em 1976.
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do contador à empresa é não oferecer a seus
empregados a carreira em Y, padrão de remuneração que valoriza tanto os profissionais em
cargos de chefia quanto aqueles que detêm conhecimento relevante para o desenvolvimento
de suas atividades estratégicas. “Nunca achei
que tivesse perfil para ser gerente”, revela.
Fernandes, no entanto, considera ter herdado
o espírito empreendedor dos antepassados
portugueses. “Gosto de desafios. Sempre me
envolvi em trabalhos diferentes aqui na Diretoria Financeira”, diz ele, citando a implementação de controles contábeis e a preparação

da área financeira da empresa para o sistema
integrado de gestão SAP-ERP. Mas ressalva:
“Eu faço a picada, a trilha. Depois alguém tem
que completar a autoestrada”.
Foi com esse espírito, aliás, que Fernandes iniciou a pavimentação de uma atividade para
quando deixar a companhia, num futuro próximo, dentro do Programa de Readequação do
Quadro de Pessoal (Preq). Há alguns anos, ele
compra terrenos, ergue residências e as vende.
Com tempo para se dedicar a esses empreendimentos e capital de giro, pretende estruturar
uma empresa na área de construção civil.

Ao deixar Furnas,
Fernandes pretender
abrir uma construtora

Domingos e família
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Coisas do
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“Coisas do destino”. É dessa forma que Edmilson Dias da Silva, da Assessoria de Desimobilização de Ativos, lotado no Escritório
Central (RJ), explica a sua entrada em Furnas. “Eu estudava aqui perto. Minha professora de Canto Religioso morava onde é hoje
a Fundação Real Grandeza. Com dez anos, já
freqüentava o meu futuro sem saber. Furnas
estava em construção. Após servir ao Exército, fui trabalhar na Fundação Nacional do
Bem-Estar do Menor (Funabem). Quando
entrei de férias, sem saber bem o por quê,
resolvi atualizar e reapresentar um currículo
que havia entregue em Furnas há tempos.
Ao chegar, onde hoje funciona o Ambulatório
Médico, fui recebido por um homem de voz
muito grossa, o Arlos Luiz Schiffler, chefe do
Departamento de Suporte à Gestão de Pessoas, que me disse haver uma vaga e se eu
aceitava. Topei na hora. Costumo dizer que
Furnas foi uma paquera que se transformou
em namoro e virou minha esposa”.
Edmilson, que nunca casou, conta que
começou sua carreira como arquivista. Reconhece que a empresa lhe deu a oportunidade de fazer cursos que garantiram o seu
progresso. Formou-se em Administração de

Empresas, pela Faculdade Moraes Junior.
Admite que apesar do longo tempo de serviço, nunca se sentiu desestimulado a trabalhar. “Todos os dias tenho vontade de vir
para cá. Não é que viva mal lá fora... só que
aqui fiz muitos amigos, gosto do ambiente...
construí uma vida. Inimigos eu não tenho.
O que há, como em todo lugar, são pessoas
que não gostam da gente”. Quando se aposentar, Edmilson confessa que não vai fazer
nada. “Só vou criar galinhas”, brinca na forma
como explica não ter mais obrigações profissionais. “Continuarei correndo todos os dias
como sempre fiz, mesmo trabalhando”. Se o
tempo que ele tem de corrida fosse o mesmo
de Furnas, já estaria aposentado, contabiliza.
“Comecei a correr com nove anos. Naquela
época, ia à praia com a minha tia e tinha que
estar na casa dela às cinco e meia da manhã.
Então, me acostumei”. O “atleta sênior” revela que sempre correu por lazer e, em provas
oficiais, limita-se a participar desprovido do
espírito competitivo.
Edmilson, amigos e a imagem
clássica do Cristo Redentor

Quem não gosta de samba,
bom sujeito não é ......
O uro
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Durante sua trajetória, Edmilson vivenciou
muitas mudanças dentro da empresa: “antigamente, havia muito mais hierarquia. Não
se cruzava com diretores e superintendentes
pelos corredores, nem mesmo na rua. Hoje,
não. Outro dia mesmo, o presidente Flavio
Decat foi assistir ao ensaio do coral e eu fiquei
imaginando como ele chegou até lá sozinho.
Ele mesmo pegou uma cadeira e colocou
em cima de outra para não cair. Em outras
épocas, isso não acontecia. A era PT dentro
da empresa democratizou e popularizou a
companhia, dando muitas oportunidades que
antes eram impossíveis. É lamentável que as
pessoas abusem no exercício da democracia
e não saibam valorizar a liberdade”.
Um de seus desejos era ver o filho, Vinicius,
na empresa. “Quem sabe, um dia?”. Estudante do Colégio Pedro II, Vinicius, com 12
anos, é um dos seus maiores orgulhos: “Ele
esteve recentemente no Theatro Municipal,
recebendo medalha de ouro das mãos da
presidente Dilma por sua participação na
Olimpíada de Matemática”. Para o pessoal
que está entrando em Furnas, Edmilson torce
para que “vistam a camisa” como ele e seus
Equipe de corrida do Sindicato dos Urbanitários do
Rio de Janeiro na maratona de Blumenau em 1996
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Flagrante da chegada em sua primeira maratona
em Blumenau (SC)

companheiros sempre fizeram. “Tem que se
dedicar, se aperfeiçoar para acompanhar o
progresso”. Para ele, Furnas tem um grande
futuro que, certamente, continuará acompanhando. Desta vez, de longe.

Um casamento
de 35 anos
O uro
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Edson Pereira da Costa, supervisor da Divisão
de Administração Goiás, em Itumbiara (GO),
completaria 35 anos de Furnas no final do
ano passado. Entretanto, um acidente automobilístico ocorrido em março de 2009 adiou
por seis meses a comemoração da data. Costa teve um pulmão perfurado, cinco costelas
fraturadas e foi acometido por uma infecção
hospitalar, que retardou ainda mais sua volta
ao trabalho. “Imaginei que talvez não retornasse a esta casa. Mas Deus quis que a parceria com Furnas prevalecesse. Este casamento
é perfeito, muito gratificante”, afirma.
O primeiro “flerte” desta longa relação ocorreu em 1971, quando Costa foi contratado
como auxiliar administrativo pela empreiteira
Cemsa para atuar na construção da Subestação de Itumbiara. Terminada a obra, ele prestou serviços à Companhia de Energia Elétrica
de Goiás (Celg), mas a vontade de ingressar
nos quadros de Furnas não arrefeceu. Com
os contatos feitos na época de terceirizado,
conseguiu a indicação para participar de pro-

cesso seletivo da empresa, assinando contrato para exercer a função de auxiliar administrativo na Subestação de Itumbiara, em 18 de
novembro de 1975.
Em 1980, com a reestruturação da Usina de
Itumbiara, hoje sede do Departamento de
Produção Goiás, o efetivo da subestação foi
incorporado às atividades da usina. Costa
passou então para a área administrativa da
unidade, de onde nunca mais saiu. Conseguiu,
dessa forma, trabalhar numa empresa de renome, como gosta de dizer, e permanecer em
sua cidade natal.
Formado em Administração de Empresas,
Costa atuou em vários setores de sua divisão.
Hoje, como supervisor, é um dos coordenadores das atividades de licitação do departamento, gerindo contratos de prestação de
serviços, tais como de locação de veículos,
vigilância e segurança armada, limpeza predial, manutenção industrial, transporte de empregados e conservação de áreas verdes, não
só da Usina de Itumbiara como também das
hidrelétricas de Corumbá (GO) e Manso (MT)
e das subestações Rio Verde (GO) e Bandeirantes (GO).
Desde 2005, as empresas prestadoras de serviços são escolhidas por meio de pregão eletrônico. “O trabalho do pregoeiro é efetuar a
contratação no melhor preço para a organização”, explica Costa. “Nosso papel é preparar
o edital, realizar a disputa, analisar a documentação, habilitar o proponente, adjudicar
o serviço e fazer o relatório para a chefia, que
homologa a decisão do pregoeiro”.
Nesses mais de 35 anos de dedicação a Furnas, a empresa esteve presente em praticamente todas as esferas da vida de Costa. Morador de uma espaçosa casa na antiga vila
residencial da Usina de Itumbiara, que adEdson trabalha em sua cidade natal
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Edson Pereira da Costa

“

Voltaria a
trabalhar em
Furnas. Seguiria
os mesmos
passos.

“

quiriu em 2000, o supervisor pode estreitar
amizades com os colegas fora do ambiente
de trabalho e ver os filhos Wendell e Fabrício
crescerem em companhia de outros filhos de
empregados, formando uma grande família –
a “família Furnas”.

amigos”, brinca. Para curtir a aposentadoria,
pretende viajar com a esposa e se dedicar
mais aos filhos e os netos Bruna, de 12 anos,
Sara, 4 anos, e Fabrício Filho, 4 anos, que
residem em Goiânia e Uberlândia (MG). Outra possibilidade para ocupar o tempo livre é
atuar em trabalhos sociais, como voluntário.
A experiência de Costa nesta área também
está relacionada à carreira em Furnas. O supervisor participou da gestão de um fundo
assistencial criado na Usina de Itumbiara para
comprar medicamentos e cestas básicas para
os empregados terceirizados da unidade. O
fundo também auxiliava no deslocamento
desses funcionários de baixa renda a centros
médicos de cidades próximas, como Goiânia
e Uberlândia. Com a redução do número de
terceirizados, a iniciativa foi deixada de lado.
Certo mesmo para Costa é o que deseja fazer
se lhe for dada a chance de uma outra vida:
“Voltaria a trabalhar em Furnas. Seguiria os
mesmos passos”.

“A empresa representa tudo na minha formação, no meu caráter e na construção da minha
família”, diz Costa. “O Edson e eu nos conhecemos ainda muito jovens, mas ele sempre
demonstrou ter muito caráter e compromisso
na busca de um futuro onde pudesse oferecer segurança e estabilidade para sua família.
A influência que a empresa trouxe na formação do nosso lar foi primordial. Tudo o que
temos foi pelo esforço e dedicação do Edson,
com o reconhecimento de Furnas”, faz coro a
esposa, Cleusa Pacheco.
Preparando-se para aposentar no próximo
ano, beneficiado pelo Programa de Readequação do Quadro de Pessoal (Preq), Costa
sabe que terá dificuldade com uma nova rotina. “Acho que terei de vir à empresa pelo
menos uma vez por mês para reencontrar os

Com a esposa Cleusa e os filhos Wendell e Fabrício,
em um evento em Loja Maçônica
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Apagando
incêndio
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Eduardo de Souza Dias.

De lá para cá, Eduardo trabalha no Departamento de Serviços Gerais, atuando no Setor de
Controle de Alarme, mais conhecido como Sala
de Painéis. “É difícil quem não saiba de cor o
ramal 4200. É o primeiro número que as pessoas ligam quando querem alguma informação,
mesmo que não seja sobre incêndio ou segurança”, comenta. Hoje, ele é responsável de turno, comandando uma equipe de três pessoas.
Eduardo é casado há 10 anos com Ieda Ficks
Dias e tem dois filhos do primeiro casamento,
Fabrício e Fúlvio. Segundo ele, os nascimen-

“

tos dos meninos foram os momentos mais
marcantes de sua vida. “Emocionante. Assisti ao parto do caçula e, confesso, só não
desmaiei para não dar ainda mais trabalho ao
médico”, brinca.
Em sua visão, tudo o que tem deve a Furnas.
“Foi meu único emprego e com ele conquistei
muitas vitórias. Graças à empresa pude
encaminhar meus filhos e transformá-los em
homens de bem”. Nesses 35 anos de empresa,
teve várias oportunidades de mudar de área,
mas sempre desistia. Em uma das vezes, ele
quase aceitou o convite para trabalhar na
Subestação do Escritório Central, mas um
detalhe curioso o impediu. “Tenho um medo
pavoroso de tomar choque”, confessa.
Ao fazer um balanço de sua trajetória profissional, Eduardo se reconhece satisfeito. “Gosto do que faço e tento executar meu trabalho
da melhor maneira possível. Visto a camisa da
empresa, mas tento honrar, também, a camisa do meu departamento, onde construí toda
a minha história”, declara. Para ele, todos os
colegas de sala são queridos, mas destaca

... façam como eu sempre fiz, realizem seus
afazeres com amor e compromisso e lutem
sempre pelo bem de Furnas, para que ela
nunca acabe e nunca seja privatizada.
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Um incêndio mudou a história de Eduardo de
Souza Dias em Furnas. Ele estava na empresa
como contratado, exercendo a função de
auxiliar de serviços gerais, quando o galpão
de madeira que servia de alojamento para os
empregados que trabalhavam na construção
do Bloco C pegou fogo. Eduardo foi chamado
para ajudar a combater o incêndio. “Com isso,
surgiu a oportunidade de fazer um concurso
interno para a empresa”. A data da admissão
ele não esquece, 13 de maio de 1976. “É muito
importante para mim”.
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Eduardo de Souza Dias

Waldir Paulino e Moisés da Silva Filho como
os mais próximos.
Em casa, Eduardo gosta de colecionar coisas.
Tem coleção de miniaturas de motos e de carros, de relógios antigos e de óculos escuros.
Seu novo objeto de desejo é um modelo Rayban com lentes espelhadas, “como os usados
pelos policiais dos filmes americanos”. Outra
diversão no tempo livre é ouvir música. No
total, tem mais de mil títulos. Entre os interpretes preferidos, estão Alcione, Emilio Santiago, Djavan e Nelson Gonçalves. “Sou até
bem eclético, mas gosto de música boa”. Ao
dizer isso, está se referindo a Música Popular
Brasileira. “No meu aparelho de som não toca
música estrangeira”.
Eduardo está para se aposentar e já traça
planos para quando a data chegar. O principal é morar em uma casa na beira da praia.

Eduardo teve
oportunidades
para mudar de
área. Porém,
preferiu continuar
na Sala de Painéis
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Praia esta, que não terá areias cariocas.
Eduardo quer se mudar para a região Nordeste. O local, no entanto, ainda está sendo
debatido. A esposa quer Salvador (BA) e
ele pensa em João Pessoa (PB). “Estamos
saindo de férias no final do ano, indo conhecer Maceió (AL). Quem sabe essa será a
cidade escolhida?”, brinca.
Como mensagem para os que estão chegando na empresa, ele os incentiva a vestir a
camisa e se dedicar ao trabalho com afinco.
“Que façam como eu sempre fiz, realizem
seus afazeres com amor e compromisso e
lutem sempre pelo bem de Furnas, para que
ela nunca acabe e nunca seja privatizada”.
No mais, Eduardo reforça a ansiedade para
começar logo a nova etapa, que será vivida de
forma sossegada, “olhando o mar, tomando
água de coco e comendo camarão”.

Viver

é

aprender
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Eitel Tarcísio Cardoso de Andrade

Em um evento com
a esposa Cássia e os
filhos Gustavo e Rafael

Muita disposição de aprender, dedicação e
humildade foram a marca dos 35 anos passados em Furnas pelo engenheiro mecânico
Eitel Tarcísio Cardoso de Andrade, do Departamento de Engenharia Mecânica. O senso de
oportunidade e a determinação que levaram,
o então jovem estudante da PUC Rio, a reunir
um grupo de colegas, em 1974, para prestar
a prova de estágio. O primeira teste de fogo
foi logo na semana seguinte a sua admissão
como estagiário. “Até então, eu nunca tinha
andado de avião e me puseram em um Bandeirantes para visitar as hidrelétricas de Furnas (MG), Estreito (MG), Marimbondo (MG/
SP) e Itumbiara (GO), essas últimas ainda em
construção”. Foi uma experiência muito interessante e proveitosa para a minha carreira”.
Em 1976, já formado, foi admitido como engenheiro. “Naquela época, era fácil terminar o
estágio e assumir uma vaga.”
68
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Morador de Paquetá (RJ), para cursar a faculdade Eitel veio morar com a avó e, por uma
dessas coincidências da vida, a casa ficava na
rua Henrique Novaes nº 134, em Botafogo (RJ),
onde hoje está o Bloco E do Escritório Central.
Apesar de tão próximo à empresa, o primeiro
estágio que ele procurou foi numa indústria de
tratores e turbinas. “Não tinham vaga e me indicaram Furnas”, conta. Já como engenheiro ele
participou da construção de Angra I, da instalação das subestações conversoras de corrente
contínua de Foz de Iguaçu e Ibiúna. “Existiam
muitos equipamentos elétricos e mecânicos
nessas obras e aprendi muito”, reconhece.
Enfrentar desafios foi outra marca da trajetória
de Andrade. Ele lembra de um problema no
sistema de resfriamento das válvulas tiristoras,
as primeiras no mundo em 600 kV, fabricadas
na Suécia, que sofreu corrosão após dois a três
anos de uso quando a garantia era de 75 anos.

Eitel Tarcísio Cardoso de Andrade

Em férias no Egito

“Tive a idéia de que os tubos de aço inox em
formato de “U”, das válvulas estavam sofrendo
corrosão eletrolítica, e aí me enviaram à Suécia para discutir com os pesquisadores de lá.
Eu nem dominava muito o inglês e nunca tinha
viajado para o exterior”, conta. Mesmo assim,
Andrade fez uma apresentação pra uns 20 suecos. “Eles com a mesma cara, muito louros e altos, e eu com um giz na mão tentando explicar
o que pensava. Os suecos anotavam tudo que
eu falava. Me deu um frio na barriga”, confessa.
Mesmo nervoso por estar em outro país, sem
dominar o idioma e cercado de pesquisadores,
Andrade sugeriu que colocassem eletrodos de
grafite no circuito de água de resfriamento, um
material condutor que não perderia íons para a
água, e conseguiu a aceitação do grupo. Não
foi por acaso que muitos dos critérios de Furnas, usados até hoje para tratamento anticorrosivo, bem como tratamento de água e esgoto,
foram definidos pelo engenheiro.

Mesmo com um currículo invejável, Andrade
mantém a mesma vontade de aprender do
início da carreira. “Quando comecei, gostava de arrumar o arquivo de catálogos e fui
aprendendo tudo o que havia sobre todas as
áreas”, lembra.
Hoje, seu interesse está também voltado para
a ferramenta AutoCAD. “É uma tremenda ferramenta, e hoje não se faz mais projetos sem
ela, mas infelizmente, poucos sabem utilizála. Não existe um curso de aplicação de AutoCAD para Engenharia Mecânica em Furnas”,
lamenta. Com 35 anos de casado com Cássia
Renata e pai de dois filhos, Gustavo, 32 anos,
e Rafael, 29, um advogado e outro professor
de geografia, Andrade não pensa em se aposentar. Antes disso acontecer, sua intenção é
passar esse conhecimento para os colegas.
Segundo ele, por enquanto ainda tem muito
a aprender. Alguém duvida?
O uro
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De malas
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Emanuel César Santos

Emanuel não foi chamado de imediato e decidiu alçar novos voos. “Logo que dei baixa
no BPE em 1976, fui buscar novas oportunidades fora do Rio de Janeiro. Acreditava que
o serviço militar não me ofereceria um crescimento profissional da forma como eu tinha
imaginado”, conta. Após mudar-se para Brasília, onde residiam alguns familiares, recebeu
a carta que marcaria a sua vida: a convocação
para trabalhar no novo quadro de segurança
de Furnas. “Fiquei muito feliz com a minha
admissão! Mesmo longe do Rio, não pensei
duas vezes e voltei rapidamente. Era uma
grande chance de trabalhar numa companhia
que estava em pleno crescimento”, lembra.

“

O desafio de participar da implantação de
uma nova área da empresa chegou a deixar
Emanuel apreensivo, mas ele não fugiu da
batalha, pois acreditava que estava fazendo
a melhor escolha. Mais tarde, a decisão se
mostrou acertada. “Não conhecia muito bem
a empresa. Mas, ao longo dos anos, Furnas
me fez crescer. Além de abrir oportunidades
para evoluir na minha carreira, fiz muitos amigos aqui que são parte da minha vida”, revela.
No Departamento de Segurança Empresarial, Emanuel ocupou, por um ano, o cargo de
guarda-motorista, onde era responsável pela
segurança durante o transporte de documentos. Em seguida, conseguiu transferência para a área administrativa do setor de
transportes, onde permanece até hoje. “Eu
já tinha feito alguns cursos de informática,
o que me ajudou muito no serviço interno.
Eram tempos de inflação galopante e os
computadores não acompanhavam a complexidade da época”, explica.
Mesmo trabalhando em outro setor, Emanuel
nunca esqueceu o laço criado com os colegas que o receberam logo que chegou a Fur-

...ao longo dos anos, Furnas me fez crescer.
Além de abrir oportunidades para evoluir na
minha carreira, fiz muitos amigos aqui que
são parte da minha vida.
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Emanuel César Santos ouviu falar de Furnas
pela primeira vez durante os serviços prestados no 1º Batalhão de Polícia do Exército
(BPE), no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Na
época, ficou sabendo que a empresa buscava
profissionais para formar a sua primeira equipe de segurança. “No mesmo dia do exame
em Furnas, eu também tinha uma avaliação
na minha faculdade de Matemática. Foi uma
correria só porque a prova era longa. Incluía
psicotécnico, prova escrita e física”, recorda.
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Emanuel César Santos

nas. Dez anos após ingressar na empresa, ele
presenciou mudanças que fizeram com que a
equipe de segurança fosse dissolvida. “Com
o fim da equipe interna, os seguranças passaram a ser terceirizados. Todos tiveram que
se adaptar porque os novos colaboradores
não conheciam bem a rotina interna”, relembra. Para celebrar uma década de convívio,
Emanuel organizou uma festa de despedida
para os seguranças contratados. A antiga
equipe se reuniu numa grande confraternização, com direito a churrasco, cerveja, piscina
e futebol. “Guardo ótimas recordações dessa
celebração de amizade. Foi uma festança e todos nos divertimos muito”.
Como o seu cargo atual exige muitas viagens a
serviço, Emanuel faz questão de se programar
para curtir suas férias em família. “Nunca fico
em casa. Adoro viajar, conhecer novas cidades,
praias e a gastronomia local. É a forma que encontro para deixar o estresse de lado. Quando
me aposentar, pretendo investir na compra de
um motor homer. Minha ideia é percorrer no
veículo o litoral do Nordeste parando em todas as cidades praianas”, revela.

Emanuel e sua alegre família
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Casado com Regina Maria Cavalcante e pai de
Monique, Emanuel nunca se acomodou. Ao
contrário, foi em busca de novas metas como a
conclusão da faculdade de Administração depois dos 40 anos de idade. Hoje, mesmo com
a estabilidade do emprego em Furnas, avalia a
importância do curso superior. “Temos que nos
aperfeiçoar sempre, sem importar qual seja a
nossa área. Tenho orgulho de ter voltado a frequentar as cadeiras universitárias. Sou o exemplo de que podemos nos superar”, afirma.
Próximo de se aposentar, Emanuel faz um balanço de sua carreira em Furnas. “Tudo que
tenho hoje foi fruto do meu trabalho. Minhas
conquistas são um reflexo disso. Vou tirar meu
time de campo, mas com a certeza de ter
atingido meus objetivos profissionais”, avalia.
Ele faz questão ainda de reforçar a necessidade de comprometimento para os funcionários que estão começando na empresa. “Todos
devem ter profissionalismo, empenho e coragem. Nunca parem de estudar, pois o estudo é
a mola propulsora aqui dentro. Furnas é uma
empresa ótima para trabalhar”, garante.

Um sonho
realizado
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Emilson Gonçalves Moreira

O orgulhoso pai com
as filhas e esposa

“

... tenham uma
meta, porque
não há ventos
favoráveis para
quem não sabe
para onde vai.

“

Emilson Gonçalves Moreira, da Divisao de Engenharia de Telefonia e Sistemas Auxiliares, é
um exemplo de alguém que perseguiu seus objetivos e se empenhou na realização dos seus
sonhos. Casado desde 1979 com Maria Helena
e pai orgulhoso de duas filhas, Renata Bárbara,
que está cursando veterinária e Maria Fernanda, que estuda Direito, ele lembra o início da
sua trajetória na empresa, os amigos, a determinação em se tornar engenheiro, e reconhece
que tudo que aprendeu foi em Furnas.
Aos 21 anos, antes de ingressar na empresa ele
trabalhava na Fundação Real Grandeza como
auxiliar de escritório e cursava Economia, na Faculdade Candido Mendes. A carreira de economista ficou para trás com uma mudança de
rumo quando, por indicação do então diretor
superintendente da fundação, Anísio Alegria,
Emilson fez uma prova interna para ingresso
em Furnas, no cargo de assistente administrativo. “Meu sonho era a Engenharia e, com a
facilidade de obter reembolso escolar, prestei
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vestibular para a Faculdade Nuno Lisboa e me
formei em Engenharia Eletrônica”, conta.
Em 1983, finalmente, ele começou a realizar
seu sonho, quando conseguiu a transferência para o Departamento de Engenharia de
Telecomunicações, como estagiário. Em 1987,
já formado, foi enquadrado como engenheiro. “Hoje, sou a pessoa mais antiga da minha
divisão”, garante. Apesar de ter participado
de inúmeros projetos, e lembrar-se de todos
eles, o mais importante de sua carreira, não
por acaso, o primeiro realizado como engenheiro. “Meu primeiro projeto foi o Despacho
Regional (Centro de Controle Elétrico) da
Usina de Furnas (MG) e da Subestação de
Campinas (SP) quando realmente comecei
a trabalhar como engenheiro, que era tudo o
que queria”, celebra.
Durante esses anos Emilson conheceu quase
todos os empreendimentos da empresa.
“Participei da implantação dos projetos de

Emilson Gonçalves Moreira

Serra da Mesa (GO), Corumbá (GO) e, recentemente, das subestações de Iriri (RJ),
Resende (RJ) e Simplício (RJ). Só não conheço as subestações de Niquelândia (GO) e
Imbariê (RJ)”. Segundo o engenheiro, Furnas
foi uma grande escola onde aprendeu tudo
o que sabe sobre Engenharia. “Aqui consegui
atingir e realizar meus objetivos”.
Ele assegura que nunca teve aborrecimentos
graves no trabalho, e que a empresa tem muitos pontos positivos sobre vários aspectos
ressaltando a necessidade de um foco maior
na questão do treinamento, que considera
fundamental.
Após 35 anos trabalhando na empresa, é
inevitável construir amizades e estreitar relacionamentos com os colegas. Mas, por uma
dessas coincidências da vida, Emilson reencontrou quatro amigos de infância trabalhando em Furnas, que o fazem recordar com

carinho os velhos tempos. Dois deles, Jorge
Diniz, da Divisão de Transportes e Ricardo
Pereira da Silva, da Divisão de Administração e Expediente são conhecidos desde os 11
anos. Wilson França, gerente do Departamento de Equipamentos e Linhas de Transmissão
e Alta Tensão, por exemplo, era companheiro
de peladas, e Haroldo Batuli, superintendente
de Planejamento, colega de escola. “Joguei
muita bola com o Wilson quando éramos crianças e estudei com o Haroldo na escola Londres, no Engenho de Dentro”, relembra.
A partir da sua experiência, Emilson gostaria
de incentivar aqueles que estão entrando
em Furnas a se dedicarem à empresa e ao
trabalho. “As realizações virão naturalmente.
E, principalmente, que tenham uma meta,
porque não há ventos favoráveis para quem
não sabe para onde vai”, completa, com a
certeza de quem buscou o objetivo traçado
até chegar aonde chegou.

Em Furnas Emilson
reencontrou amigos
de infância
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Enilson Leonardo Siqueira

Mesmo tendo dedicado toda sua carreira à
área financeira de Furnas, Enilson Leonardo
Siqueira, 61 anos, sabe muito bem distinguir
um disjuntor de uma chave seccionadora, ou
apontar numa foto o que é um filtro de onda.
“Sou quase um contanheiro”, brinca ele, fazendo uso do neologismo que une as profissões de contador e engenheiro.
Durante boa parte de seus 35 anos na empresa, Siqueira visitou linhas de transmissão,
subestações e usinas com a missão de manter atualizado o cadastro de bens e instalações da companhia. Mais do que conhecer os
equipamentos e suas funções, interessava-se
pelo custo de cada equipamento. Ossos do
ofício de um profissional de contabilidade.
Siqueira ingressou em Furnas em novembro
de 1976, após ter sido convidado pelo colega de faculdade Carlos Roberto Vasconcelos

Gonçalves, empregado aposentado de Furnas, a se candidatar a uma vaga na empresa.
No Departamento de Custos e Controle Patrimonial, galgou todos os degraus hierárquicos:
assistente contábil, assessor patrimonial,
substituto de chefe de divisão, gerente da Divisão de Cadastro e Controle Patrimonial e,
por fim, chefe do departamento. Em junho
de 2008, tornou-se assistente da Superintendência de Contabilidade e Controle. Sua
função é assessorar no estabelecimento e
cumprimento dos procedimentos contábeis
com o objetivo de assegurar a exatidão dos
registros e do controle do patrimônio.
Na época em que atuava no Departamento
de Custos e Controle Patrimonial, Siqueira
lembra que organizou e ministrou uma série
de palestras com o objetivo de ensinar a profissionais de toda as áreas de Furnas a forma
correta de demonstrar os valores dos equipa-

Com a esposa Ângela Margarida, as filhas Camila e Danielle e a netinha Mariah
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Enilson Leonardo Siqueira

“

Quando você transmite
o conhecimento, sobra
tempo para aprender
coisas novas, buscar
outros desafios.

“

mentos de geração e transmissão de energia
elétrica no balanço da empresa. Também por
iniciativa da equipe sob sua coordenação, os
gerentes passaram a ter acesso aos custos dos
empreendimentos de Furnas pela intranet.

naram-se gerentes. E até hoje eles procuram
coisas novas. Muitos assinaram o Plano de
Readequação do Quadro Profissional (Preq),
mas seus olhos ficam brilhando diante de um
novo projeto”, diz.

Difundir conhecimentos, aliás, é parte da metodologia de trabalho do gerente. “Quando
você transmite o conhecimento, sobra tempo
para aprender coisas novas, buscar outros
desafios. O empregado que guarda para si
o que sabe deixa um monte de gente refém,
mas também fica refém”, reflete.

Por falar em Preq, Siqueira também aderiu ao
programa de incentivo ao desligamento de
colaboradores já aposentados ou que estão
prestes a se aposentar. Seu objetivo é cruzar
pela última vez o portão da rua Real Grandeza como empregado em agosto de 2013.
Ele planeja utilizar o tempo livre que terá para
conhecer o mundo junto com a esposa Ângela Margarida. Por enquanto, apenas o roteiro
da primeira viagem do casal está definido:
um cruzeiro pelo Caribe.

Outro conselho que Siqueira costuma dar aos
colegas é ser pró-ativo. “O empregado deve
estar sempre pronto a atender demandas.
Não basta apenas fazer o seu processo rotineiro. Os profissionais da minha época que se
apresentavam para desafios no trabalho tor-

Na aposentadoria, o contador poderá ainda
acompanhar mais de perto os passos de seu
clube do coração, o Vasco da Gama. Esta
paixão foi herdada pelas filhas Camila e Danielle, que, a exemplo do pai, frequentam estádios para apoiar o time da Cruz de Malta.
Siqueira, que também é avô de Júlia, 4 anos,
e Mariah, 1 ano, diz ter sorte com a família: até
mesmo seus genros são vascaínos roxos. “Lá
em casa, a democracia sempre existiu. Mesmo assim, nenhum flamenguista entrou para
namorar minhas filhas”, conta, em tom jocoso.
Os avós corujas com
as netas Mariah e Júlia
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Enio Silveira Junior

Com fala cadenciada, demonstrando que os
anos de empresa e as experiências vividas lhe
acrescentaram um conjunto de conhecimentos que o levaram a conquistar diversos amigos e hoje a Gerência de Capanda. Enio Silveira Junior diz que os novos empregados devem
acreditar em Furnas e dedicar a ela todo o
esforço e profissionalismo, pois os resultados
acontecem. “Furnas é uma das maiores empresas do país e, neste momento, necessita de
transformações a fim de se adequar ao atual
modelo do setor elétrico para se tornar mais
competitiva. Por isso, acredito que quem se
empenhar conseguirá crescer profissionalmente. A empresa proporciona oportunidades
e sou exemplo do que digo, pois ocupei todos
os cargos hierárquicos de Furnas”.

“

“

Furnas (...),
proporciona
oportunidades
e sou exemplo
do que digo,
pois ocupei
todos os cargos
hierárquicos...

O carioca Enio Silveira entrou em Furnas
em 1976, como técnico especializado, no Escritório Regional de Adrianópolis (RJ), na
seção de linhas de transmissão. Lá, entre outras atividades, atuou na construção da linha
de 500kV Itaorna-Adrianópolis (RJ), planejada para transmitir a energia gerada nas usinas nucleares de Angra 1 e 2. “Esta foi minha
primeira linha de transmissão e a primeira a
gente nunca esquece”.
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Após quatro anos, concluiu o curso de Engenharia Elétrica e, em 1985, transferido como
adjunto de gerente para o Escritório de Construção de Itapeva, na divisa dos estados de
São Paulo e Paraná. Seis anos depois, recebeu
a tarefa de fechar o escritório de Itapeva e,
simultaneamente, abrir o Escritório de Construção de Niquelândia, no Norte de Goiás.
“Para mim, encerrar as atividades em Itapeva
foi muito difícil. Demitir pessoas, deixar para
trás amizades construídas ao longo dos anos
não foi fácil, no interior nos apegamos muito
às pessoas”. Ao mesmo tempo, tinha que implantar um novo escritório no Centro-Oeste,
em Niquelândia. “Foi uma experiência muito
engrandecedora, encontrar um local adequado para montar o escritório, transferir móveis,
equipamentos, veículos, formar equipe e fixar
famílias com as dificuldades que a cidade
oferecia. Este foi um dos grandes desafios
que enfrentei”.
Em setembro de 1993, Enio Silveira foi transferido para a Divisão Técnica de Obras Centro,
localizada em Brasília (DF). Seis meses depois
passou a responder pela gerência do Escritório
de Construção de Brasília e, em novembro de
1999, nova transferência para atuar em Angola, na construção da Hidrelétrica de Capanda.
Outro momento marcante em sua carreira
profissional. “Deixar a esposa e filhas no Brasil foi muito difícil. Entrei no Projeto Capanda
como gerente 1 e no ano seguinte fui indicado
para assumir a Gerência Técnica de Furnas no
empreendimento. A harmonia na minha família sempre possibilitou que eu me adaptasse
aos novos ambientes. A tranquilidade proporcionada pela minha esposa Mônica na criação
e condução de nossas filhas Samantha e Erica
sem a minha presença, quando de minha ida
Angola, foi fundamental para o meu sucesso
profissional no exterior”, reconhece.
Durante três anos, Enio Silveira dividiu sua
vida entre Brasil e África. “Viver em um país
em guerra civil e com extraordinárias dife-

Enio Silveira Junior

Para Enio a
passagem por Angola
foi importante para
reavaliação de valores

Enio e sua
inseparável Harley

renças sociais foi muito marcante, mas importante para a reavaliação de valores e conceitos profissionais e interiores. Mantenho
amizades que criei lá até hoje.”
Voltando ao Brasil, em março de 2003, Enio
Silveira foi trabalhar como assistente de gerência na Superintendência de Empreendimentos
de Transmissão e, dois anos depois, assumiu
a Gerência de Capanda, onde administra o
encerramento da relação contratual entre Furnas e o Gamek - Gabinete de Aproveitamento
do Médio Kwanza, entidade do governo de
Angola responsável pela implantação da Usina de Capanda. Hoje, sua principal atividade
é a gestão societária, na ex-Diretoria de Construção, dos empreendimentos em execução
onde Furnas detém participação na modalidade de Sociedades de Propósito Específico
(SPEs). Nestes 35 anos dedicados a Empresa,
foi indicado para membro do Conselho de Administração das SPEs Foz do Chapecó Energia
e Retiro Baixo Energética, além de conselheiro
da Fundação Real Grandeza e diretor técnico
da Chapecoense Geração.

Praticar esportes é o hobby deste engenheiro
eletricista. “Fiz montanhismo e joguei muita
bola. Em 1980, fui campeão da Olimpíada de
Furnas na modalidade futebol de campo na
equipe da antiga Diretoria de Planejamento,
Engenharia e Construção. Depois de três
cirurgias nos joelhos passei somente a fazer
caminhadas, nadar e me exercitar na academia”. Outra atividade que lhe dá prazer é
andar de motocicleta. Hoje, pilota um possante modelo Fat-Boy, da Harley-Davidson,
de 1.450 cilindradas, e se diverte com os amigos do HOG (Harley Owners Group) em viagens pelo país.
A aquisição de sua primeira motocicleta se
deu em 1978, quando passou na concessionária e adquiriu uma Honda modelo CG, de 125
cilindradas. “Hoje entendo que exagerei um
pouco. Não tinha carteira e nem sabia andar
de moto. Pedi a um amigo para pegar a CG
e levar até minha casa. Minha mãe, quando
viu a motocicleta, ficou vários dias sem falar
comigo”, recorda com um sorriso travesso.
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Fábio Rodrigues da Silva

O funcionário da Divisão de Manutenção Eletromecânica, Fábio Rodrigues da Silva, lembra com orgulho dos anos em Furnas. Nascido em Icém (SP), começou a trabalhar bem
cedo em uma fazenda da região. Depois,
como engraxate, sorveteiro e frentista em um
posto de gasolina. Foi aí que apareceu uma
oportunidade na tão esperada construção da
Usina de Marimbondo (SP/MG). A obra, que
iniciou nos anos 70, possibilitou sua contratação como prestador de serviço junto às empreiteiras que admitiam para o trabalho com
terraplenagem, ajudante de soldador e montador dos condutos forçados.
Seu pai, José Alves da Silva, foi cozinheiro dos
hotéis de Furnas e, na época, em 1976, surgiu uma vaga para garçom sem experiência.
“Fiquei oito anos nesta função e servi muito
cafezinho para os funcionários de Furnas”.
Quando não atuava como garçom trabalhava
como pintor de eletrodomésticos, principalmente de geladeira. “Utilizava uma pistola de
pintura para facilitar o trabalho e, com isso,
completava o salário”. A pintura foi um passaporte para atuar em outras funções dentro
da empresa.

Após algum tempo, ele passou para a supervisão da oficina mecânica de veículos.
Lá, ficou por dez anos executando pintura
na frota. Naquela época, a empresa tinha 50
veículos entre carros e caminhões. Na primeira oportunidade, comprou um carro da marca
Chevrolet. “Quem tinha carro naquela época
era bem visto pelos outros”. Ele também trabalhou como funileiro e lanterneiro. Gostava
de tudo que tinha por ali e afirma conhecer
ainda hoje cada cantinho da usina.
Fábio Rodrigues também tinha um antigo sonho. Trabalhar na área de geração. “Lembro
que foi o supervisor Antonio José de Oliveira,
conhecido como Padreco, quem me ajudou a
conquistar uma vaga na geração da usina. Em
1995, fui transferido e me aprumei de verdade
na vida”. Ele conta que a empresa o inscreveu
em um curso de soldagem na Usina de Furnas
(MG). “Dei fé, já estava trabalhando com jato de
areia e preparava ferragem velha para pintar”.
Casado com a psicóloga Andrea Maria de
Oliveira, teve dois filhos: Estefânia, formada em
Administração de Empresas, e Gustavo, técnico
em Segurança do Trabalho. Nas horas de folga,

“

Vou sair e quero deixar boas lembranças de
todas as pessoas que conheci e daquilo que
fiz com dedicação. Quem for entrar para a
empresa, deve acreditar no seu potencial, pois
foi aqui que aprendi a fazer coisas boas.

“
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Fábio Rodrigues da Silva

Fábio Rodrigues gosta de curtir sua casa com
a família na vila residencial de Fronteira (MG) e
participar das festas da região como os rodeios
com shows de duplas sertanejas. Na empresa,
ele faz questão de destacar que não possui nenhum registro de atraso no seu cartão de ponto.
Muito comunicativo, afirma que fez muitos
amigos nestes anos de trabalho e, acompanha
com grande interesse as notícias divulgadas
nos meios de comunicação. “O pessoal brinca
muito comigo, pois sou bem informado de tudo.
Antes mesmo deles iniciarem um assunto, já
estou pronto para dar a minha opinião. Busco
as informações na televisão, rádio e internet”.

Segundo ele, um momento importante e pioneiro dentro da empresa foi atuar no chamado Diálogo Diário de Segurança. “Fizemos
o curso numa sexta-feira e no dia seguinte
tivemos que aplicar em campo tudo o que
aprendemos”. Ele reconhece que sentirá muitas saudades dos companheiros quando se
aposentar, principalmente da equipe do hotel
e também das festas que participou com os
amigos. “Vou sair e quero deixar boas lembranças de todas as pessoas que conheci
e daquilo que fiz com dedicação. Quem for
entrar para a empresa, deve acreditar no seu
potencial, pois foi aqui que aprendi a fazer
coisas boas”.

Da esquerda para a direita: o filho Gustavo, a esposa Andrea Maria e a ilha Estefânia
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Fernando Thurler Pires

Com os estudos
financiados por
Furnas Fernando
Thurler aproveitou
as oportunidades e
constituiu uma bela e
sólida família

Ao chegar numa cidade, um viajante busca
uma estalagem para se hospedar. Na recepção, é informado que o estabelecimento só
aceita moedas de ouro como pagamento. E
que cada diária deve ser quitada em seu vencimento. O viajante, que permanecerá cinco
dias na cidade, traz consigo uma barra de
ouro com peso equivalente ao de cinco moedas. Ele vai até uma serralheria para partir
a barra em pedaços. Mas, após dividi-la ao
meio, a serra se danifica. Como poderá o viajante pagar por sua estada?
Por ter acertado esta questão no teste psicotécnico, o administrador de empresas Fernando Thurler, 55 anos, perdeu uma vaga de
mensageiro em Furnas. Em compensação,
foi selecionado para um cargo melhor. “A
psicóloga, na época, disse que eu teria que
esperar um pouco, pois era mais qualificado
que os profissionais que eles procuravam
para aquele nível de serviço. Se soubesse disso, não respondia a pergunta”, conta ele.
A espera durou cerca de um ano. Em fevereiro
de 1976, Thurler recebeu telegrama para se
apresentar em Furnas. Abandonou o emprego
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recém-conquistado num banco. Antes, porém,
consultou seu gerente. “Rapaz, se eu fosse
você ia correndo”, lembra as palavras ditas,
na época, pelo superior. Thurler, então, retirou
da identidade estudantil a foto para uma nova
carteira de trabalho e não perdeu mais tempo.
Em 35 anos de Furnas, sempre esteve ligado
à área de Contabilidade. Iniciou sua carreira
como auxiliar administrativo na antiga Seção
de Arquivo. Transferiu-se, no início da década
de 80, para o que é atualmente a Assessoria
de Controle Interno e Análise, onde passou a
assistente contábil, assessor contábil e, finalmente, em 1988, a administrador de empresas.
“Furnas, para mim, representou a esperança
que todo mundo tem de constituir família, ser
bem sucedido, ter uma casa, um carro, essas
coisas todas...”, diz Thurler. “Sempre acreditei
muito na empresa. E tudo aquilo que almejei,
encontrei aqui”.
Ele conta que chegou a receber propostas
de trabalho em que teria salário maior que
na companhia, mas, colocando na balança
a estabilidade e os benefícios sociais pro-

Fernando Thurler Pires

porcionados por Furnas, ela sempre pendeu
para o lado da empresa. “Entrei numa época
em que Furnas financiava os estudos de seus
empregados. Tive essa possibilidade e aproveitei”, lembra.
Trabalhando num órgão que tem por finalidade
fazer uma espécie de controle de qualidade das
práticas contábeis da empresa, Thurler afirma
que se sente gratificado pelo desempenho de
Furnas em premiações que ressaltam a qualidade e transparência de suas demonstrações
financeiras. Outra satisfação une trabalho e
família: a filha mais velha, Sabrina Soares Pires,
31 anos, seguiu os seus passos.
Analista de sistemas, Sabrina ingressou em
Furnas como estagiária e hoje é contratada
da área de informática. “Um dia ela chegou
em casa e me disse: Pai, consegui um estágio em Furnas. Começo na semana que vem.
Aquilo me deu um susto. Ela arrumou o estágio através de uma oportunidade oferecida
pela faculdade, sem a minha intervenção”, recorda Thurler. “Nunca na vida imaginei que ia
trabalhar na mesma empresa que a minha filha. Isso também foi uma grande emoção que
Furnas guardou para mim. Uma coisa muito
bacana”, complementa.
Casado com Sandra Mara dos Santos Soares
Pires, o administrador de empresas é pai tam-

“

bém do gestor de recursos humanos Diego,
30 anos, e avô de Cláudio, 5 anos. O casal
mora numa casa espaçosa em São Gonçalo,
região metropolitana do Rio de Janeiro, que
Thurler espera poder curtir mais, em companhia da família, com a aposentadoria. Ele
se inscreveu no Plano de Readequação do
Quadro de Pessoal (Preq) e espera deixar a
empresa em 2013.
A primeira providência que pretende tomar
quando este dia chegar é voar até o Pantanal e participar de uma comitiva de peões de
boiadeiro. No lombo de um cavalo, Thurler
deseja conhecer uma das mais belas paisagens do planeta e experimentar um pouco
do trabalho e das dificuldades vividas pelos
homens que guiam centenas de cabeças de
gado entre fazendas da região. Mas a aposentadoria não será apenas diversão. Ele também
pretende administrar o projeto do genro de
construir casas populares para aluguel.
De Furnas, guardará muitas amizades, boas
lembranças e a certeza de que deu sua contribuição para o crescimento da empresa.
“Acreditar na empresa é a primeira coisa que
poderia dizer a quem está começando a trabalhar aqui”, diz ele, emocionado. “Não olhe só o
que você tem que ganhar com a empresa, mas
o que Furnas pode ganhar com você. Acho
que esse é o legado que deixamos”, conclui

Não olhe só o que
você tem que ganhar com
a empresa, mas o que
Furnas pode ganhar com
você. Acho que esse é o
legado que deixamos.
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Gilson de Almeida Cunha

O complexo hidrelétrico de Simplício, que Furnas constroi no rio Paraíba do Sul, entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, representa uma espécie de sala de aula para
o técnico em manutenção de equipamentos
Gilson de Almeida Cunha, 57 anos. Lotado
no Departamento de Produção Nova Iguaçu,
ele participa há cerca de um ano da montagem dos geradores que terão capacidade de
produzir pouco mais de 330 MW. “O conhecimento que obtenho aqui em Simplício é muito gratificante. Temos um poço onde é possível ver a turbina, o gerador e o ciclomotor.
Aprendo sobre tipos de turbina e sobre cada
um dos componentes da usina”, diz Cunha,
que em quase 35 anos de Furnas especializou-se em equipamentos de subestação.
A sede de conhecimento que ele demonstra
na observação dos trabalhos no complexo
de Simplício revela, na verdade, um comportamento que marca sua passagem pela empresa. O técnico afirma que perdeu a conta
de quantos treinamentos realizou ao longo
da carreira. Mas ressalva: todos eles foram
importantes. “Por mais que um curso pareça
não ter relevância, é possível tirar proveito de
alguma coisa”, explica.
O ingresso de Cunha em Furnas se deu de
forma parecida com a de diversos profissionais de sua geração. Por meio de um amigo
de infância que trabalhava na empresa, ficou
sabendo da oportunidade de entrar para o
quadro técnico da companhia. Passou então
por entrevista, prova de seleção, teste psi-

cotécnico e exame médico, tendo a carteira
profissional assinada em 1º de janeiro de 1977.
Formado em Tornearia pelo Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (Senai), o empregado realizou durante seis meses – como
é de praxe para técnicos de operação e manutenção da empresa – o Curso de Treinamento Básico (CTB), ministrado no Centro de
Treinamento de Furnas (CTFU), em São José
da Barra (MG). O programa, de acordo com
Cunha, serviu como um novo curso técnico.
“O CTB nos permite conhecer os equipamentos com que vamos trabalhar. É algo que todos deveriam fazer”, avalia ele.
Terminado o CTB, Cunha foi lotado na Subestação de Jacarepaguá (RJ). Em 1978, transferiu-se para a Subestação de Vitória (ES),
onde permaneceu até 1987. Nesse período,
chegou a prestar serviços na Subestação de
Campos (RJ). No Departamento de Produção
Nova Iguaçu, ele é um dos encarregados pela
manutenção da Subestação de Adrianópolis,
em Belford Roxo (RJ).
Assim como o dia-a-dia do trabalho e os
plantões nos finais de semana, churrascos
e futebol também ajudam, de acordo com
Cunha, a estreitar a amizade entre os técnicos
que atuam nas áreas regionais. Durante os
anos em que morou em Vitória, por exemplo,
ele integrou a equipe de Furnas que disputava
torneios entre empresas organizados pelo Serviço Social da Indústria (Sesi). O empregado,
que jogava no meio de campo, recorda uma
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Gilson de Almeida Cunha

partida em que Furnas foi goleada pela equipe
adversária. Culpa, segundo ele, do goleiro. “A
torcida do outro time descobriu o apelido do
goleiro (que Cunha recusa-se a declinar). Toda
vez que gritavam o nome, ele ia discutir com a
torcida e tomávamos gol”, conta.
Nem tudo, entretanto, é alegria na rotina de
convivência com os colegas. Cunha presenciou, às vésperas do Natal de 2005, um acidente que tirou a vida de um eletricista que
reparava o mau contato num conector de
linha da Subestação de Adrianópolis. Por ter
desativado o aterramento da linha, o técnico
ficou vulnerável ao choque. “É duro falar isso,
mas o que matou ele foi o cinto de segurança.
O cabo ficou fibrilando sobre o peito dele, que
não tinha como se soltar. Se estivesse sem o
cinto, teria caído no primeiro impacto. E não
era tão alto assim. Mas ele ficou e perdemos
o colega”, lamenta.
Mesmo considerando adequadas as medidas de segurança tomadas por Furnas na

manutenção de equipamentos energizados,
Cunha sugere que os técnicos de segurança
do trabalho tenham autonomia para impedir
a realização de um serviço quando constatarem a existência de grande risco na operação.
Inscrito no Plano de Readequação do Quadro
de Pessoal (Preq), o pai de Marcos Vinícius, 36
anos, Jackeline, 27, e Diego, 20, e avô de Miguel,
3 anos, e Milena, 1, pretende gozar o ócio por
pelo menos seis meses quando se desligar da
empresa, provavelmente em 2013. Nesse período, o carioca de Campo Grande vai curtir sua
casa de campo em Alto Caparaó (MG), próximo ao Pico da Bandeira, cercada por plantações de café. Cunha, inclusive, já se associou a
um produtor local e distribui a amigos saquinhos de café produzido artesanalmente.
Ele sabe, no entanto, que a falta da rotina de
trabalho e a distância dos amigos terão seu
preço. “É difícil deixar uma vida de 35 anos na
empresa. Não somos como uma lâmpada que
basta apagar”, afirma.

A participação em cursos
alicerçou a carreira de Gilson
Cunha em Furnas

Gilson Cunha atuando
em manutenção de
equipamento de proteção
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Helia Maria de Souza Habibe

O motivo que levou Helia Maria de Souza
Habibe, então com 20 anos, a buscar emprego em Furnas é o mesmo que faz com que
milhões de jovens brasileiros de classe média
baixa se lancem todos os anos ao mercado
de trabalho: ajudar nas despesas de casa e
pagar os estudos.
Filha de um desenhista e de uma dona de
casa, Helia havia recém iniciado o curso de
Administração de Empresas na Universidade
Cândido Mendes (RJ) quando ficou sabendo,
por uma amiga, que a companhia estava selecionando profissionais para funções que
requeriam apenas nível médio e pouca experiência profissional. Ela se apresentou ao
contato fornecido, fez provas e foi admitida,
em 6 de julho de 1976, como auxiliar de escritório da Divisão Gráfica de Furnas.
“Tudo que tenho hoje, devo à empresa. Meus
pais não contavam com uma situação financeira muito boa. Da família, fui quem alcançou
o melhor nível profissional e econômico. Sou
a única que terminou a faculdade”, diz ela.
No setor de serviços gráficos, Helia tinha
como função controlar o uso das máquinas
fotocopiadoras do Escritório Central. Esses equipamentos eram operados, principalmente, pelas recepcionistas e mensageiros
que davam expediente em cada andar do
edifício-sede da empresa.
Em 1978, Helia foi transferida para a Assessoria de Seguros, ligada à Diretoria Financeira.
Lá, atuou como datilógrafa, preparando as
apólices de seguro contra incêndio da empresa. Com o advento do computador, passou a acompanhar os contratos de Furnas
com as seguradoras de sua frota de veículos
por meio de planilhas digitais.
Helia trocou, em 1999, o setor de seguros pelo
Departamento de Segurança e Higiene Industrial, onde recebeu a atribuição de realizar o
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Com apoio e incentivo de Helia, Yuri
cursa Economia na UFRJ

acompanhamento orçamentário do órgão.
De volta à Diretoria Financeira, em 2003, trabalhou no Departamento de Orçamento e,
desde 2005, está lotada na Assessoria de Coordenação e Análise Financeira. Ela produz,
atualmente, pareceres sobre os contratos
firmados por Furnas por meio de licitações,
pregões, cartas-convite e tomadas de preço.
Também revisa os valores pagos aos fornecedores em renovações de contrato.
O aumento de complexidade das funções desempenhadas pela administradora de empresas é reflexo direto do processo de capacitação profissional que trilhou. Formada em 1980,
Helia teve metade do custo de sua faculdade
bancado por Furnas. Assim como foi graças
à empresa que cursou a pós-graduação em
Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Var-

Helia Maria de Souza Habibe

gas (FGV), concluída em 2008. “A empresa
nos dá condições de crescer”, afirma ela.
Fora de Furnas, a rotina de Helia é pontuada
por uma verdadeira sobreposição de papéis.
Além de administradora de empresas, ela é
também dona de casa, mãe e... pai. Divorciada,
cuidou praticamente sozinha do filho Yuri, hoje
com 23 anos, estudante de Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Em 1997, Helia adquiriu o imóvel onde mora
há aproximadamente 12 anos – uma casa de
vila na Rua São João Batista que tem como
vizinho o Escritório Central de Furnas (RJ).

Ela contava com uma carta de crédito da
Caixa Econômica Federal e tomou um empréstimo “Jumbão”, na Fundação Real Grandeza, para dar de entrada em seu pedaço de
chão. Outro empréstimo junto à entidade, em
2002, possibilitou a quitação do imóvel.
Com o filho encaminhado profissionalmente
e o incentivo do Plano de Readequação do
Quadro de Pessoal (Preq), Helia pretende
deixar a empresa no início do segundo semestre de 2013. “Não tenho nada de concreto
planejado para a aposentadoria. Se tiver que
fazer alguma coisa, decidirei depois de me
aposentar”, revela.

“

Tudo que tenho
hoje, devo à
empresa. Meus
pais não contavam
com uma situação
financeira muito
boa. Da família,
fui quem alcançou
o melhor nível
profissional e
econômico. Sou a
única que terminou
a faculdade.

“
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Heraclito Jorge do Amaral

Com sua carreira construída em Furnas, Heraclito Jorge do Amaral ainda está muito motivado. Sentimento natural de quem já enfrentou desafios em diversos estados, países
e continentes. Formado em engenharia de
telecomunicações pela PUC (RJ), Heraclito
teve diversas oportunidades de trabalho, mas
escolheu Furnas como o seu grande desafio
profissional. “Assim que me formei, dois amigos da universidade, que eram paraguaios,
me convidaram para trabalhar em Assunção,
na empresa de telefonia Antelco. Fiquei lá por
algumas semanas, mas não me adaptei ao clima e voltei para o Brasil”, recorda.

Em 1979, ainda no Departamento de Construção de Linhas e Subestações, Heraclito
fez parte da equipe que instalou equipamentos nas estações repetidoras do sistema
Furnas, nas cercanias de Goiânia e Brasília.
Ele permaneceu no departamento por mais
dois anos. Em maio de 1981, depois de adquirir grande experiência, o engenheiro pediu transferência para o Departamento de
Engenharia de Telecomunicações, no Rio de
Janeiro, onde atuou em diversas áreas, entre
elas especificação técnica e configuração, suporte à aquisição e testes de equipamentos
de infraestrutura de telecomunicações.

Como já havia feito o processo seletivo para
estágio de Furnas, onde tirou o segundo lugar
na classificação geral, ele preferiu aguardar.
Em fevereiro de 1976, Heraclito recebeu a confirmação de sua vaga na área de engenharia
elétrica na empresa. Entretanto, a oportunidade era para fora do Rio de Janeiro, mais
precisamente no município de Araraquara,
interior do estado de São Paulo, na subestação de Furnas. Três meses depois, ele seria
destacado para Goiás, onde havia linhas de
transmissão em construção. “Após um treinamento intensivo de 15 dias, fui para minha
nova cidade. Fiquei lá por dois anos e meio. A
missão era ampliar as subestações em Goiânia (GO), Brasília (DF) e iniciar a edificação de
Ivaiporã (PR). Conseguimos obter excelentes
resultados, mesmo com as barreiras de engenharia que o projeto apresentava”.

Em busca de novas oportunidades de crescimento, Heraclito participou do processo
seletivo interno para atuar em Angola, onde
Furnas construia a barragem da Usina Hidrelétrica de Capanda. “Alguns amigos da empresa estavam trabalhando no empreendimento,
isso também despertou o meu interesse”. No
país africano, ele trabalhou com angolanos e
russos da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, atual Rússia. “Fiquei impressionado com a fluência dos russos em uma
língua que não era a deles. Nós conversávamos tranquilamente em Português. Soube
depois que, antes de chegarem a Angola, os
russos tiveram curso intensivo do nosso idioma”. Apesar de ter vivido em um país africano, na época da guerra, Heraclito tem boas
recordações profissionais de lá. “Trabalhar
em um local em conflito sempre foi preocu-

“

Procurem se aprimorar sempre, Furnas é uma
excelente escola, em todos os aspectos. Temos
um ambiente muito agradável e repleto de
oportunidades, basta você estar preparado,
acreditar e aceitar os desafios.
da Casa

“

O uro

2011

95

Heraclito Jorge do Amaral

Família unida e feliz

pante, mas tínhamos boa segurança, pois era
um campo militar. Por garantia, chegávamos
de helicóptero. Mesmo em guerra, o país foi
uma escola. Fiquei um ano e dois meses no
projeto, mas a cada dois meses, eu voltava
para ver a família. Trabalhar na África foi uma
experiência ímpar”, destaca.
Depois, em 1988, Heraclito voltou ao Brasil e foi
selecionado para o Departamento de Programação e Controle, onde trabalhou no planejamento e programação de construção das
obras de transmissão e geração de Furnas.
Em 1991, ele foi convocado para o Departamento de Aquisição Especial. Lá teve como
missão prestar suporte técnico de hardware
e software aos funcionários do setor. Com
uma gana por descobrir e enfrentar o novo,
em 1994 foi convidado e se transferiu para o
Departamento de Apoio aos Usuários, onde
se tornou engenheiro de suporte técnico à infraestrutura de rede. Em fevereiro de 2003,
Heraclito foi promovido a chefe da divisão,
onde permaneceria até o final 2005. “Acreditei no meu potencial de desenvolvimento
dentro da empresa. Procurei me aperfeiçoar
e buscar o diferencial profissional”.
Atualmente, trabalha no Departamento de
Equipamentos Eletroetrônicos, onde fez
parte da equipe responsável pela instalação,
configuração, testes e manutenção dos equipamentos de infraestrutura da rede industrial. Ele desempenha funções de apoio aos
96
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processos de aquisição de equipamentos e
contratação de canais de comunicação. Contudo, Heraclito destaca o primeiro chefe, o
engenheiro Glauco de Castro e Silva, do Departamento de Construção de Linhas e Subestações Oeste, hoje aposentado, como um
dos profissionais que mais o ajudaram na empresa. Outra grande amizade, já com 35 anos
de história, é a de José Raimundo Teles, gerente da Usina Hidrelétrica de Funil e da Subestação de Cachoeira Paulista. “Houve uma
afinidade logo que entrei em Furnas, até hoje
mantemos contato, apesar da rotina de trabalho. Ele é um grande amigo”, conta.
Vivendo com Jane Fernanda dos Santos
há mais de 15 anos, é pai de Cintia, uma de
suas grandes alegrias: “Por vontade própria,
minha filha escolheu fazer engenharia. Fiquei
muito feliz em saber que poderia ajudá-la
profissionalmente. Como existe uma deficiência na infraestrutura brasileira, acredito
que ela terá dias mais difíceis, mesmo que eu
tenha que me desdobrar em mil”, afirma um
pai orgulhoso.
Como mensagem para os que estão entrando
na empresa, ele pede dedicação e comprometimento. “Procurem se aprimorar sempre, Furnas é uma excelente escola, em todos os aspectos. Temos um ambiente muito
agradável e repleto de oportunidades, basta
você estar preparado, acreditar e aceitar os
desafios.”, conclui.

Uma nova

chance
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Jairo Ferreira entrou em Furnas em fevereiro
de 1976, como desenhista, quando a gráfica
funcionava fora do Escritório Central, onde
está instalado o Projeto Sintonia. “A oportunidade apareceu depois que fiz um curso de
Desenho de Artes Gráficas, no Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (Senai). Nessa
época, a gráfica ainda estava se estruturando,
era composta basicamente por mimeógrafos”.

formar os layouts que recebe em desenho gráfico. “Sempre gostei de desenhar, então faço
meu trabalho com prazer e dedicação”.

Ele conta que toda a sua carreira foi desenvolvida dentro da mesma área. Em 35 anos de
Furnas, Jairo nunca saiu da gráfica, desempenhando uma função desde que entrou - trans-

Sua história em Furnas é composta por várias
experiências, boas e ruins. Em uma dessas
dificuldades, encontrou ajuda na própria empresa. “Eu tive uma história de alcoolismo que
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Ele credita à empresa muitas de suas conquistas, incluindo os amigos. Aqui, ele conheceu o colega João Figueira, por quem diz ter
uma amizade muito sincera. “Somos muito
próximos, amigos de verdade”.

Jairo Ferreira

Para ele, a ajuda foi fundamental, pois começou
a fazer o tratamento ambulatorial e a frequentar grupos de alcoólicos anônimos. “No ano
em que comecei meu tratamento, fundamos
na empresa o Grupo Crescer, para ajudar os
funcionários com dependência química”.
Hoje, Jairo é coordenador do projeto, responsável por abrir as reuniões. “Lá estudamos
a metodologia dos 12 passos e falamos sobre nossos sentimentos”. Ele observa que as
histórias são sempre as mesmas, só mudam
os personagens. “São casos de muita perda.
O vício destrói todos em volta”. Ao afirmar
isso, Jairo usa a própria experiência. Por causa
do alcoolismo, se afastou da família e perdeu
oportunidades de progressão na carreira. “O
vicio arrebentou comigo, mas, graças a Deus
e a Furnas, eu consegui superar”.
Longe do vício há 14 anos, Jairo diz que ainda está reconstruindo a vida, reconquistando
tudo o que perdeu. Hoje, está casado novamente e mais próximo da família, convivendo
com os dois filhos, Daniel e Rafael, e com a
neta recém-nascida, Ravine. “Estou satisfeito
com o rumo que minha vida está tomando”.
Para a esposa, Elisete Cortasio, ele se rasga
em elogios. “Eu a amo muito. Tenho certeza
que encontrei a mulher da minha vida, que me
completa e me dá valor”. A união virou parceria. Há cerca de dois anos, Jairo e a esposa
montaram uma pequena empresa, especializada na venda de quentinhas. Eles empregam
duas pessoas e entregam cerca de 150 unidades por dia na região de Botafogo (RJ).
Prestes a se aposentar, ele diz que quer viver
a vida lá fora. Conta que não cria muitas expectativas quanto ao futuro, procura fazer a
sua parte e deixar as coisas acontecerem. Os

“

Furnas é uma
instituição muito
viva, que respira e
se emociona. Devo
muito a ela, inclusive
a chance de começar
uma nova vida. Talvez,
se eu estivesse em
outro lugar, minha
história não teria um
final feliz.

“

durou 21 anos. Quando o problema começou
a ficar evidente, fui procurado pelas assistentes sociais de Furnas”, explicou.

planos para a nova vida são simples. “Tenho
uma casa em Arraial do Cabo (RJ) e pretendo
me mudar definitivamente para lá, abrir um
quiosque na beira da praia e viver tranquilo”.
O quiosque acabará por incentivar um de
seus passa-tempos preferidos, a pesca. “Tenho um grupo de amigos e, sempre que dá,
a gente sai pra pescar na baía da Ilha Grande
ou na Restinga da Marambaia. O barco nem
sempre volta cheio de corvinas e anchovas,
mas a cabeça volta leve, depois de um dia de
bate-papo com os amigos”.
Da empresa, ele lembrará com saudades.
“Furnas é uma instituição muito viva, que
respira e se emociona. Devo muito a ela, inclusive a chance de começar uma nova vida.
Talvez, se eu estivesse em outro lugar, minha
história não teria um final feliz”.
Como mensagem para os que estão começando a vida profissional, Jairo diz que o essencial
é gostar do que faz, procurar ser o melhor na
profissão e manter os sonhos vivos. “A gente
precisa sonhar para poder viver”, conclui.
O uro
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Uma ode à
amizade e à vida
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Janete Souza

Uma vida baseada em sólidas relações de amizade na luta pela felicidade. Assim pode ser
definida a história de Janete Souza, 59 anos.
Jovem e corajosa, ela saiu de sua cidade natal,
Campos dos Goytacazes (RJ), onde deixou
pai, mãe e seis irmãos, e com o apoio da amiga Jorginete Fernandes da Costa, veio para
o Rio de Janeiro, aos 22 anos, buscando um
futuro melhor. Na bagagem, muitos sonhos
e esperanças. “Quando estamos com nossa
família, nos sentimos seguras e amparadas.
Porém, precisamos crescer emocionalmente
para nos lançarmos a novos desafios. Por isso,
sou uma mulher independente e acho esse um
dos grandes valores que passei para minha filha. Temos que ser seguras e dar segurança a
quem amamos”, afirma.
Trabalhando no Banco de Crédito Real, ela
soube de uma vaga para telefonista em Furnas. Fez uma prova de seleção e, em 1º de abril
de 1976, começou a trabalhar na empresa. A
equipe era formada por 20 mulheres e Janete

orgulha-se de ter sido recebida com muito
carinho. Tempos depois nasceria sua única
filha, Gabriela Fernanda Souza de Simone,
hoje com 26 anos. Apesar das dificuldades,
ela pode contar com a compreensão de sua
então chefe, Maria Luiza Gomes Pereira, cujos laços eram tão estreitos que foi o filho de
Maria Luiza, o médico Júlio Eduardo Gomes
Pereira, quem fez o parto de Janete. “Ele é
um médico do corpo e da alma, sempre com
uma palavra amiga a oferecer”, define Janete.
“A mulher coloca uma espada em cada mão e
vai à luta. E foi assim que criei Gabriela. Uma
vez ela me perguntou que fila grande era
aquela, na porta de Furnas. Expliquei que todos estavam ali para disputar uma vaga e só
o melhor conseguiria vencer”, recorda. Hoje,
graduada em Economia pela Universidade
Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), Gabriela é
empregada concursada de um grande banco.
“É muito bom ver que toda a minha dedicação valeu à pena”, diz a mãe orgulhosa.

Janete com o marido Edmundo e sua filha Gabriela
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Nos 12 anos de Centro Telefônico, fez muitas
amizades. Entre elas, destaca-se a de Cenilce
da Silva Pinto, escolhida para ser a madrinha
de Gabriela. A amiga repetiu o gesto e fez de
Janete a madrinha de seu filho, Thiago. Em
1987, surgiu a oportunidade de um concurso
interno para uma vaga na Superintendência de Operação. “Eu tive que rever matérias
como Português, Matemática e treinar datilografia. Colocava minha filha para dormir e
estudava até às 4 horas. Tudo que conquistei
foi com muita luta”, lembra.
Concorrendo com outras oito pessoas, ela
conquistou a vaga de assistente administrativo. “Fui levada por minha chefe até o setor,
como se ela estivesse me entregando. Foi um
gesto muito bonito”, lembra. Janete trabalhou no local até 2010, onde formou um trio
apelidado de “as meninas superpoderosas”
com Cristina Helena Lima Lopes e Maria da
Conceição Gil Rangel. “Em todos os meus
dias dentro de Furnas, eu nunca deixei a peteca cair, não me entrego. Temos que manter
nosso alto astral”, defende, com a experiência
de uma vida marcada pelas superações.

E a motivação vale para a aposentadoria.
Janete aderiu ao Plano de Readequação do
Quadro de Pessoal (Preq). No dia que assinou o documento, chorou. Ela fez o curso de
preparação para a aposentadoria oferecido
por Furnas e descobriu novas possibilidades.
“Reuni minha família e expliquei que o fato
de eu me aposentar no trabalho não significa que estarei aposentada para a vida. Tenho
planos, quero me dedicar a trabalhos artesanais e a minha família”. E faz uma declaração de amor ao marido, Edmundo Gabriel de
Simone, 71 anos: “Ele é um grande amigo e
companheiro. Todos os dias me traz de carro à empresa, caminhamos sempre juntos na
mesma direção”.
Olhando o passado, Janete define como de
amor a sua relação com a empresa: “Furnas
sempre foi uma mãezona na minha vida, é
uma dádiva que recebi. Por isso, trabalho com
prazer e sempre zelei por ela. Não aceito que
falem mal da empresa”. Aos novos empregados, ela recomenda determinação e dedicação: “Na vida temos sempre que buscar a superação, nada vem sem esforço”.

Descendo as escadas de Furnas e
com a filha Gabriela
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Uma Furnas que
passou em minha vida
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João Ataliba de Araújo Mello

Com a
esposa Inaiá
e os filhos

João Ataliba de Araújo Mello é um homem de
grandes paixões. Não é preciso muito tempo
para perceber que ele morre de amores pela
mulher e não fica longe do seu violão. Com
35 anos de Furnas, o Tatá, como é chamado
carinhosamente pelos colegas de trabalho,
revela que quase entrou na empresa antes
da hora. Tudo começou em 1972, na cidade
de Ribeirão Preto (SP), quando foi aprovado
em concurso para o Centro de Treinamento
Básico (CTB), na Usina de Furnas (MG).
Ele conversou com um dos diretores do CTB
e decidiu que era melhor dar continuidade ao
curso de Administração de Empresas, ao invés
de fazer o técnico em eletricista em Furnas.
Por dois anos levou o curso adiante e aí surgiu
uma oportunidade de emprego no Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em Brasília. Imediatamente,
trancou a matrícula e resolveu tentar a sorte.
Quando chegou lá, todos os concorrentes
tinham carta de político na mão e outros cartuchos. Resultado: não foi aprovado.
Sem emprego, no primeiro mês teve que morar
em repúblicas de amigos que estudavam em
Brasília. Depois, arrumou uns bicos até que
um dia seu pai ligou informando sobre um
concurso em Furnas para assistente de material em Ribeirão Preto (SP). Decidiu voltar
para casa. Em 1976, participou da seleção e
foi aprovado. Logo em seguida, com 25 anos,
começou a trabalhar na Divisão de Inventário
104
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Físico. “Viajava bastante pelo Brasil inteiro,
mexendo com suprimentos, inventários e materiais. Minha equipe participou da implantação de todo o sistema computadorizado de
Furnas em Angra dos Reis (RJ)”.
Casou-se com Inaiá. Eles se conheceram ainda no colégio, em Ribeirão Preto. Em 1970
começaram a namorar e sete anos depois
casaram. Tatá, que tem fama de galanteador,
comenta que mulher “é um bicho bom”, mas
não tiraria a aliança nem em pensamento.
Considera-se “casadão mesmo” e adianta
que se Inaiá largar dele e for se casar de novo,
ele será o primeiro da fila. “Minha mulher é incrível, mimo ela adoidado”. O casal teve dois
filhos, Bruno e Tiago.
Em 1981, parou de viajar trabalhando no almoxarifado regulador da Vila Leopoldina (SP).
De 1983 a 1999 passou pelos almoxarifados
da Barra Funda e a Divisão de Materiais de
Campinas (SP), supervisionando o recebimento de materiais. Depois disso, foi trabalhar no
Escritório de São Paulo, ainda no Morumbi. Lá,
deixou o setor de recebimentos e foi para o de
pagamentos. Um fato engraçado contado por
ele é que na Vila Leopoldina o pessoal levava
marmita e algumas vezes ele andou comendo
a mistura do Sebastião Candido Pinheiro (o
Jacaré) e do Joaquim Teixeira Rodrigues. “Era
tudo brincadeira e muitas vezes até comprávamos a marmita um do outro”.
Segundo ele, a do Joaquim quem cozinhava
era a irmã dele. “Se você tivesse a oportunidade de roubar a marmita, podia confiar que
era de primeira”. Mas nessa história, não era

João Ataliba de Araújo Mello

só o Tatá que roubava, “o Jacaré também
era um ladrão danado”, relata o brincalhão.
Em 2007, assumiu as atividades no setor
de Serviços Gerais e Reserva de Passagens
Aéreas. “Uma função que absorve muito
tempo, pois tem que saber se o passageiro
ficou satisfeito, realizar os lançamentos no
sistema e acompanhar a cobrança das passagens que também são solicitadas pelas
áreas regionais como Mogi, Ibiúna, Itaberá,
Foz do Iguaçu e Campinas”.
Perto de se aposentar, Tatá diz que investirá
em aulas de música. Ele ganhou um violão na
década de 60, quando tinha 13 anos. Aprendeu todos os acordes de dó maior, mas não
saía daquilo. Em Ribeirão Preto, freqüentava
um barzinho só pra ver o músico tocar e, em
casa, tentava reproduzir os acordes. Comprou
na época o método de Paulinho Nogueira e
começou a dedilhar. “Toquei em barzinho,
com pequenos conjuntos, mas nunca com
maiores pretensões, só por hobby mesmo”.
Quando as crianças estavam um pouco
crescidas ele resolveu parar de tocar. “Era
só começar a dedilhar o violão e logo a turminha queria mexer nele”. Tatá recorda que
participou, também, de alguns eventos da
empresa com os colegas de trabalho do Escritório São Paulo e afirma que gosta principalmente de MPB e Bossa Nova. Hoje, um
filho toca contrabaixo e o outro guitarra. “Já
tocamos juntos, mas eles gostam de rock e
outras músicas barulhentas”.
Ele acrescenta que gosta, também, de carros e máquinas em geral, tendo comprado
um Corcel 71. “Essa é uma paixão antiga. Já
rodei 300km com ele que funciona muito
bem. O tempo passa e você nem percebe”.
Para falar da empresa, ele resume: “Furnas é
Furnas. Dificilmente, quando sairmos daqui,
iremos encontrar uma empresa parecida
com ela. É verdade. Visto a camisa e seguro
as pontas. Se eu fosse poeta diria que foi
uma Furnas que passou em minha vida”.

Ataliba e a música
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como uma escola
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Jorge Amon Filho

Poucos profissionais como Jorge Amon Filho,
59 anos, gerente da Divisão de Estudos de
Equipamentos, completam 35 anos de serviços numa empresa e ainda se sentem motivados a seguir carreira em busca de novas
experiências e desafios. Nem mesmo o Plano de Readequação do Quadro de Pessoal
(Preq), que oferece incentivo financeiro para
os empregados já aposentados ou que se
aposentarão até 2013 se desligarem da companhia, fez com que ele cogitasse guardar a
torre de Furnas na gaveta do passado. “Sigo
para mais cinco, ou quem sabe dez anos de
casa”, brinca.
Após uma breve passagem pela Chesf, Amon
ingressou em Furnas em março de 1976, no
Departamento de Construção de Linhas e
Subestações Oeste. Em 1978, transferiu-se
para a Divisão de Estudos de Equipamentos,
que então estava ligada à Diretoria Técnica.
Portanto, há nada menos que 33 anos ele se
dedica à mesma atividade. Este fato não deve
ser tomado como comodismo ou resistência
a mudanças, mas sim como a construção de
uma sólida especialização profissional.
Formado em Engenharia Elétrica pela PUC
do Rio de Janeiro, Amon encontrou em Furnas uma parceira para dar continuidade a
seus estudos. Graças à empresa, pode cursar o mestrado (também na PUC), concluído
em 1982, e participar de treinamentos que
contribuíram tanto para seu aprimoramen-

to pessoal quanto para o desenvolvimento
tecnológico da companhia. “Encarei Furnas
como escola”, diz ele. “Mesmo que o trabalho às vezes possa parecer chato, acho que
os empregados devem ter em mente que podem crescer muito aqui dentro”.
Dois dos treinamentos realizados por Amon
ocorreram no exterior, mais precisamente
nas instalações da fabricante de equipamentos elétricos Asea (hoje, ABB), na Suécia,
e na Universidade de Louven, na Bélgica.
Desta passagem pela Europa, Amon trouxe
para Furnas a versão do software Alternative
Transients Program (ATP). É ele quem distribui o programa a empresas e profissionais
do setor elétrico brasileiro. O engenheiro inclusive ministrou cursos sobre a implantação
do aplicativo no Uruguai, Paraguai e Equador, entre o final da década de 70 e o início
dos anos 80.
O ATP prevê o comportamento da rede elétrica em condições transitórias, ou seja, em
situações de perturbação. “Temos que dimensionar os componentes da rede elétrica –
linhas e equipamentos de subestações – para
dois regimes: o permanente, que é como a
rede se comporta na maior parte do tempo,
e o das condições transitórias. Um exemplo
de condição transitória é quando ocorre um
curto circuito e fazemos com que um disjuntor desarme na subestação para isolar o problema. Isto provoca sobretensões e sobrecor-

“

O sistema elétrico brasileiro ocupa uma posição
de destaque no cenário mundial, de bastante
importância. De certa forma, pode-se dizer que
temos condições de exportar conhecimento.
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rentes. Embora vigorem durante um curto
período de tempo, estas solicitações são muito mais severas que as do regime permanente. O programa simula o fenômeno e nos
permite dimensionar os equipamentos para
suportar tais solicitações”, explica Amon.

Amon tem mais dois projetos de P&D, em fase
de assinatura de contrato, para coordenar. Seu
interesse por novas descobertas num campo
em que milita há mais de 30 anos parece ser
inesgotável. Esse mesmo espírito é o que move
outra paixão do engenheiro: a fotografia.

De acordo com ele, o Brasil conta com um
sistema de transmissão de energia de características bastante peculiares devido à predominância da matriz hidrelétrica e ao comprimento e interligação das linhas. Por isso, a
engenharia nacional precisou desenvolver ao
longo dos anos conhecimento e tecnologia
próprios na área de transmissão. “O sistema
elétrico brasileiro ocupa uma posição de destaque no cenário mundial, de bastante importância. De certa forma, pode-se dizer que temos
condições de exportar conhecimento”, opina.

O hobby, que surgiu ainda na infância (aos 8
anos, ele ganhou sua primeira câmera), talvez
seja uma das ligações mais antigas de Amon
com Furnas. Como seu pai, também engenheiro eletricista, trabalhou na construção
da Usina Luiz Carlos Barreto de Carvalho, a
família de Amon frequentemente visitava as
obras da hidrelétrica. De uma dessas idas ao
canteiro, ele guarda uma relíquia: uma foto
panorâmica do futuro vertedouro.

Desde 2000, Amon gerencia projetos de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) que aliam
Furnas a alguns dos principais centros de
pesquisa tecnológica do país. O mais desafiador deles foi o de uma linha de transmissão
de potência natural elevada, cujo protótipo
está montado no município fluminense de
Seropédica. Devido à sua geometria e configuração, a estrutura mostrou ser possível
transmitir o dobro de energia que numa linha
convencional de 500kV.

Amon integra o Photoconversa, grupo de
empregados que se reúne para trocar informações sobre técnicas de fotografia e que
também realiza passeios fotográficos. A
produção do grupo pode ser apreciada no
site www.photoconversa.blogspot.com.br.
Casado com Maria Luiza e pai de Mônica, 32
anos, Mariana, 29, e Marina, 22, o engenheiro
observa que nenhuma de suas três filhas herdou a fotografia como hobby. Mas, como a
esperança é a última que morre, aposta suas
fichas na neta Júlia, de 8 anos. “Acho que esta
vai ser apaixonada como eu”, diz.

Jorge Amon
e família
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Jorge Fushimi

Conhecimento técnico e bom relacionamento são requisitos fundamentais para
quem trabalha com inspeção, afirma Jorge
Fushimi, do Departamento de Administração de Material. Nascido em Presidente
Prudente (SP), ele iniciou sua vida profissional no banco Bradesco, como escriturário.
Em 1974, concluiu o curso de Engenharia
pela Universidade Brás Cubas, em Mogi das
Cruzes (SP), e começou a trabalhar na área
de inspeção na empresa Plamontec Engenharia, que na época prestava serviços a
Furnas. “Não estava à procura de emprego.
Um belo dia o chefe de inspeção de Furnas,
Eugenio Cerdeira Vieitez, me convidou para
trabalhar com sua equipe, na rua Líbero
Badaró, na capital paulista. Resolvi aceitar
a proposta, pois Furnas oferecia oportunidades de crescimento profissional e benefícios”, conta.
Fushimi foi admitido na Divisão de Inspeção,
Avaliação e Transporte de Material. A função era exatamente igual a da empresa anterior. No Escritório de São Paulo, Fushimi
fez muitas amizades e soube aproveitar a
vida ao lado da família e do pessoal da empresa, seja em confraternização ou numa
partida de futebol. Também gosta de conhecer restaurantes, teatro, cinema, escutar
uma boa música e ir à praia.
Segundo Fushimi, o principal cliente da
área de inspeção de Furnas é o Departamento de Engenharia Elétrica. “Temos que
atender todas as solicitações da empresa
com muita presteza e conhecimento sobre
os materiais e equipamentos. Todo dia é um
novo desafio. Acompanhar a dinâmica e a
tecnologia do maior pólo industrial do país
não é tarefa fácil”.
Ao longo destes 35 anos em Furnas, ele não
se recorda de nenhum momento de estresse
por causa do trabalho. “Quando se faz o que
gosta não existem complicações. Faz, e pron110
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to”. Para Fushimi, o bom inspetor precisa desenvolver fácil relacionamento com os colegas
e fornecedores, acompanhar o mercado, ter
conhecimento em instrumentação e medição
para atender aos padrões e normas vigentes.
“Participo dos encontros dos inspetores de
Furnas e, este ano, estive no 1º Encontro Nacional dos Inspetores do Sistema Eletrobras”.

Jorge Fushimi

Fushimi revela que hoje se sente no auge de
sua capacidade intelectual. “Falo com muita
tranquilidade que posso transmitir tudo o que
aprendi aos novos empregados. Furnas aconteceu em minha vida e eu soube me adaptar à empresa”. Ele reforça que trabalhar em
Furnas lhe proporcionou acumular 100% de
conhecimento sobre as atividades da área de

inspeção. “Aqui conquistei amigos e me realizei profissionalmente. Atingi até mais que as
minhas expectativas financeiras. Me considero uma pessoa tranquila e sei que posso ajudar os outros. Gosto do que faço e sou feliz
assim. Agradeço a todos que de uma forma
ou de outra me enriqueceram com seu convívio”, finaliza.

O uro

da Casa

2011

111

Furnas
para sempre

112

O uro

da Casa

2011

Jorge José Ferreira Linhares

Jorge José Ferreira Linhares, do Departamento de Processamento de Dados, ingressou em
Furnas, pelas mãos de um motorista da empresa que o indicou como uma ótima opção
para começo de vida. “Ele disse para me inscrever como mensageiro e acatei a sugestão
dele. Passei nos testes e, desde então, aqui
estou”. Ele conta que, ao chegar, foi trabalhar
no Bloco A, em seguida no setor de malote,
no Bloco C, e, por fim, no Departamento de
Processamento de Dados onde permanece
até hoje. Jorge revela que teve seu primeiro
ofício aos 13 anos: “trabalhei como serralheiro
e depois como balconista em um armarinho,
antes de chegar em Furnas”.
Casado, Jorge é pai de três filhos: Felipe, do
seu primeiro casamento, está com 30 anos
e estuda Computação Gráfica, na Faculdade
Estácio de Sá; Ana Carolina, 19 anos, aluna da
Faculdade Veiga de Almeida, cursa Engenharia Ambiental; e Gabriela, 17 anos, que se prepara para o vestibular de Odontologia, são

frutos da sua união com Arlete. Ele reconhece o papel importante que Furnas desempenhou em sua vida. “Foi tudo para mim. Graças
a ela, meus filhos estão criados e tudo o que
tenho, agradeço à empresa. Se não fosse ela,
as coisas teriam sido bem mais difíceis”.
Ao recordar o início de sua trajetória, Jorge
observa que muita coisa mudou: “naquela
época, trabalhávamos com os computadores da IBM. Eram máquinas enormes, que utilizavam cartões perfurados. De lá para cá, a
empresa se modernizou. Transformou-se em
uma potência e vai crescer muito mais, principalmente porque o setor elétrico está em evidência”, analisa. Ele não hesita ao manifestar
um desejo: “eu gostaria que esse nome Furnas nunca se apagasse; que os empregados
continuassem se dedicando”.
Quanto ao futuro pessoal, ele admite não fazer muitos planos. “Não tenho nada em mente. Eu sempre trabalhei de madrugada depois

Jorge e a equipe de trabalho
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Jorge José Ferreira Linhares

O Opala
1972, as filhas
adolescentes
Ana Carolina e
Gabriela e, hoje
adultas com a
mãe Arlete

que vim para o departamento, os anos passaram e a idade chegou junto com o momento de relaxar. Alerto sempre as minhas filhas:
façam o de vocês porque o meu já foi feito”.
De olho no merecido descanso, Jorge tem
o foco em viagens que pretende fazer com
a esposa. Ou, quem sabe, para a mania que
cultiva há anos? “Eu gosto de carro antigo.
Tenho um Opala 72 que herdei do meu pai,
lá em Campos dos Goytacazes (RJ). Quando
vou para lá, mato as saudades, tiro da garagem e passeio pela cidade”, revela. Sua
paixão é semelhante como o Calhambeque,
música de Roberto Carlos: “... o rapaz me
ofereceu um carro todo velho.... enquanto o
Cadillac consertava, eu usava o calhambeque... do carango fui gostando e o calhambeque quero conservar”. Como não teve a
114
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oportunidade de aumentar a sua coleção de
“apenas um automóvel”, ele participa de encontros que lhe permitem, de certa maneira,
compensar a ausência dos velhos carrões na
casa campista. “Tenho uma coleção de miniaturas de carros antigos. Muitos eu adquiri
em exposições que vendem as réplicas. É
uma forma de compensar, porque de carro
mesmo, a manutenção é muito alta”.
E se o tempo que está por vir é a pauta do
momento, Jorge mescla o passado com o futuro: “espero que as pessoas que estão entrando em Furnas se doem à empresa como
nós fizemos e aproveitem todas as oportunidades que ela oferece. Gostaria que esses
colegas continuassem carregando essa bandeira”, finaliza.

Voar
é preciso
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Jorge Luiz Nascimento Carvalho

desenho para a gestão do controle do patrimônio da empresa foi, ao mesmo tempo, desafiador e gratificante”. Segundo ele, ao longo
destes 35 anos, conseguiu atingir seus objetivos profissionais, além de conhecer todas as
áreas regionais de Furnas. “Tive a oportunidade de fazer palestras nas áreas regionais.
Elas buscavam orientar sobre a importância
de se fazer corretamente as apropriações dos
custos na empresa. Em meu entendimento, a
empresa deveria incentivar este tipo de ação,
pois as áreas ficam constantemente carentes
de informações para suas atividades”.
A esposa Maria do Céu e as filhas Cássia,
Renata e Paula

Jorge Luiz Nascimento Carvalho é gerente na
Divisão de Cadastro e Controle Patrimonial,
no Escritório Central (RJ). Como muito dos
entrevistados desta edição, entrou em Furnas
por meio de um convite de ex-empregados.
Em seu caso, a convocação partiu de Dulciliam
Corrêa Pereira, que dava aula de Contabilidade
de Custos na Faculdade Celso Lisboa. “Naquela
época, eu estudava Ciências Contábeis na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O
Dulciliam era meu vizinho e me chamou para
fazer um teste em Furnas”, recorda.
Depois de uma tarde para concluir a prova de
Contabilidade e dois dias dedicados a testes
psicotécnicos, Jorge Luiz Carvalho foi aprovado e entrou para a divisão onde se encontra até
hoje. “Quando a gente chega na empresa, não
conseguimos enxergar sua grandeza. Levei cerca de um ano para entender como era Furnas
e o Setor Elétrico Brasileiro”. Após uns anos de
casa, concluiu o curso de Ciências Contábeis
iniciou uma carreira de sucesso, alcançando
novos patamares e superando os constantes
desafios encontrados pelo caminho.
Jorge Luiz Carvalho foi convidado para integrar o Projeto Sintonia, onde atuou no grupo
de trabalho voltado para o controle patrimonial. “Participar da equipe, buscando um novo
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Casado com Maria do Céu, ex-secretária da
antiga Diretoria Nuclear de Furnas, tem cinco
filhos: Bruno, 32 anos, Fabio, 30, Cássia, 26,
Renata, 23, e Paula, 20. Este carioca, nascido
em Madureira, que chegou a dar aulas de Contabilidade na Faculdade Celso Lisboa, tem
verdadeira paixão por futebol, corrida de rua
e aviões. Nos finais de semana, participava de
peladas com os amigos e, ao entrar em Furnas, manteve esta atividade. Foi nesta época
que recebeu um apelido que o acompanha
até hoje. “Sou torcedor do América Futebol
Clube, do Rio de Janeiro. Na década de 70, o
time tinha um centro avante que jogava muito
e seu nome era Jorge Cuíca. Nas peladas de
Furnas, eu ocupava a mesma posição, meus
companheiros começaram a me chamar de
Cuíca e o apelido pegou”.
Nos anos 80, Jorge Luiz Carvalho conseguiu tirar seu brevê pelo Aeroclube de Nova Iguaçu
(RJ). Naquela época, voava amadoristicamente
todos os aviões disponíveis no centro de formação fluminense. Foram incontáveis horas na
cabine de Paulistinhas, Cherokees e Uirapurus.
Mais de 70 modelos destes últimos, conhecidos
como Aerotec T-23 Uirapuru, ou Aerotec 122,
foram comprados em 1969 pela Aeronáutica
para a formação de seus pilotos na Academia
da Força Aérea, em Pirassununga (SP). “Levei
muitos colegas de Furnas para voar e dei muitos sustos neles quando fazia rasantes sobre a
praia da Barra da Tijuca”, admite.

“

Jorge Luiz Nascimento Carvalho

Quando a gente
chega na empresa,
não conseguimos
enxergar sua
grandeza. Levei
cerca de um ano
para entender como
era Furnas e o Setor
Elétrico Brasileiro.

“

Nos últimos anos, Jorge Luiz Carvalho se
dedica ao aeromodelismo. Associado ao
clube Hode Luã, localizado na Ilha de Guaratiba (RJ), ele se junta a outros entusiastas das
miniaturas de aeronaves para realizar manobras clássicas e, algumas vezes, arriscadas.
Ele possui três aviões e duas Asas Zag, mo-

delo semelhante a uma Asa Delta, alguns com
leds para vôos noturnos. “Tenho preferência
pelos modelos Cessna por serem mais seguros nas manobras, mais dóceis de voar. Algumas noites vou à praia do Recreio dos Bandeirantes praticar este hobby que me ajuda a
minimizar o estresse do trabalho”.
O gerente da Divisão de Cadastro e Controle
Patrimonial lembra que, devido às diretrizes
da International Financial Reporting Standards (IFRS), normas internacionais de contabilidade às quais as Empresas Eletrobras
têm que seguir, ele e outros colegas tiveram
que trabalhar de janeiro a março deste ano
sem finais de semana para adequar os balanços da empresa. “Ninguém consegue ser reconhecido profissionalmente se não se dedicar. Muitas vezes, tive que dormir em Furnas
para dar conta do trabalho. Este exemplo é
que quero deixar para os que estão chegando
agora. Dedicação, comprometimento e vontade de fazer sempre o melhor ajudaram em
minha carreira. Tudo que tenho devo a Furnas
e ao meu trabalho”.

Em família

O uro

da Casa

2011

117

Uma vida dedicada
à salvar vidas

118

O uro

da Casa

2011

Jorge Nelson Moinhos Peres

Filho de um agente ferroviário da Central do
Brasil, Jorge Nelson Moinhos Peres se formou
em Medicina, com especialização em Pediatria, pela Escola Federal de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Também se diplomou
em Médico do Trabalho e Perito Judicial. Ao
completar 35 anos de serviços prestados, ele
lembra com emoção da sua chegada à Usina
Hidrelétrica de Furnas e da primeira turma
de médicos e enfermeiros do antigo hospital em São José da Barra (MG). “Que tempo
bom. Tínhamos toda uma estrutura que nos
favorecia e aos nossos pacientes. Fazíamos
exames, cirurgias e prestávamos serviços aos
empregados de Furnas, seus dependentes e
às comunidades mais carentes do entorno”.
Mas a decisão de sair da capital carioca, em
1976, para o interior de Minas Gerais, aconteceu em razão de um trauma familiar. Jorge
Nelson, que já era casado com a médica obstetra Clara Sibelle Castella Peres, conta que
ela foi assaltada em plena luz do dia no Rio
de Janeiro. “Clara sofreu muito nas mãos dos
bandidos e, depois disso, não conseguia mais
transitar com segurança nas ruas da cidade.
Ainda não tínhamos filhos e então resolvemos
procurar outro lugar para morar”.
O cunhado, Nélio José Carvalho Magalhães,
também empregado de Furnas, soube do
seu interesse em sair do Rio e o indicou para
Furnas. Naquela época, a empresa tinha vagas para contratação imediata em três áreas
regionais: Angra dos Reis, Usina de Marimbondo e Usina de Furnas. Foi assim que, em
1976, ele conheceu a Usina de Furnas e, depois de uma semana, decidiu que era ali que
iria morar com sua esposa. A vida era serena,
tranquila. Sua primeira filha nasceu em 1977, a
segunda em 1979, e a terceira em 1982.
Jorge Nelson lembra que ele e Clara trabalhavam pela manhã na vila de Furnas e à

tarde no Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS), na cidade de Passos (MG). Tudo estava sob controle, até que em um final de
tarde do mês de maio de 1983 aconteceu
um grave acidente. “Eu, minha esposa e mais
dois colegas íamos de carro para Passos.
Chovia muito, o carro derrapou quando estávamos atravessando uma ponte e caímos no
rio Bocaína”. Devido ao acidente, Clara, com
33 anos, e o amigo cardiologista Roberto faleceram. “Imagine perder a esposa jovem e
tendo, ainda, três filhas para educar. Carla,
com 1 ano, Paula, com 3 anos e Geórgia, com
4 anos. Eu não tinha idéia de como iria administrar tudo aquilo”, emociona-se.
Depois de certo tempo, um novo amor apareceu em sua vida. “Eu estive várias vezes com
a agente administrativa do INSS Ângela Maria Barbosa para apresentar a documentação
sobre o acidente e, diante de tanta atenção,
acabei me envolvendo emocionalmente com
ela”. O médico ressalta que a jovem estudava
Engenharia Civil além de trabalhar no instituto. Assim que começaram a namorar, ela decidiu pedir licença do INSS para se dedicar as
meninas. Depois de algum tempo, concluiu,
também, o curso de Engenheira de Segurança do Trabalho e resolveu prestar concurso
para Furnas. “É claro que a incentivei e ela
passou em 2º lugar. Hoje, é minha colega de
trabalho”. Ângela ainda continuou estudando
e se formou em Direito.
O médico relata que exerceu a função de gerente por 13 anos na Divisão de Saúde da Região
Central e só tem elogios para toda sua antiga
equipe. “São profissionais competentíssimos e
de uma dedicação ímpar. Assim, foi muito fácil
gerenciar a divisão por todos aqueles anos”.
Jorge Nelson também contribuiu para a criação de um núcleo multiprofissional, nos anos
90, utilizando o espaço desativado de internação do antigo Hospital de Furnas. Seu objetivo
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era ampliar o atendimento a outras especialidades evitando o deslocamento dos pacientes
para cidades vizinhas.
Nesse período, um fato interessante marcou
sua vida. Suas filhas Paula e Carla anunciaram
que estavam grávidas. “Poxa, vou ser avô! O
que não esperava era que eu também seria
pai. Minha esposa estava grávida de um menino, Jorge Nelson Moinhos Peres Filho, meu
melhor amigo, hoje com 9 anos”, orgulha-se.
A família aumentou e o trabalho em Furnas
também. Outra atividade que lhe dá muito
prazer é atender todas as sextas-feiras no Sindicato dos Trabalhadores de Furnas (Sindefurnas). “Lá, recebo quase que exclusivamente
aposentados de Furnas. Eles chegam reclamando de dor aqui e ali, mas na verdade, querem mesmo é conversar e no bate papo esquecem de tudo. Até a dor passa”, comenta.
Segundo Jorge Nelson, o hospital e o ambulatório têm tantas histórias que dariam um
livro. Ele recorda uma delas. A de uma criança que nasceu prematura e, por ser muito

pequena, recebeu o carinhoso apelido de salário mínimo. “Eu mesmo não acreditava que
ela sobreviveria. Com dedicação, carinho e,
principalmente, muito amor por parte de toda
a equipe incluindo serventes, motoristas, pessoal da cozinha e tantos outros é que conseguimos êxito”. Outro momento importante
foi quando a esposa de seu colega José Julio
sofreu uma parada cardíaca e conseguiram
recuperá-la. “Além disso, foram tantos bebês
que ajudei a nascer, que peguei no colo. Hoje,
adultos, eles trazem seus filhos para meu
consultório. Tempos felizes em Furnas”.
O médico lembra, ainda, das festas no clube
de Furnas. “Todos eram muito amigos, não
tinham vaidades e nos momentos de confraternização não havia distinção entre chefes e
subordinados. Éramos uma verdadeira família. Hoje, posso dizer que sou um profissional
realizado, muito feliz, tenho um bom emprego
e uma família maravilhosa. Neste momento
estou alegre e triste. Alegre por receber esta
homenagem e, ao mesmo tempo, triste pois
sei que o meu ciclo nessa empresa que aprendi a amar está chegando ao fim”, conclui.

Filhas e netos fazem a
alegria de Jorge Nelson

Ângela Maria e Jorge
Nelson unidos para sempre
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Jorge Vieira dos Santos

Aos 23 anos, em 1973, Jorge leu nos classificados um anúncio sobre vaga em Furnas como
terceirizado. Dois anos de trabalho árduo lhe
valeram a indicação para um posto efetivo,
em setembro de 1975, na Usina de Furnas
(MG). Disposto a agarrar a oportunidade, ele
se mudou e, quatro meses depois, também
o seguiram a mulher e a filha Janaína Luiza
dos Santos, então com 3 anos. No primeiro
Natal em Minas, na vila residencial da hidrelétrica, o intimaram para representar o Papai
Noel na festa. “Tive de dar presentes às crianças, mas não a minha filha pequena, pois
ela ainda estava no Rio”, desabafa. Foi um
momento difícil: “Os costumes eram muito
diferentes. Minha família é muito carioca. No
fim de semana, ficar só de bermuda e chinelo,
sem camisa, era um escândalo. O regime era
quase feudal”. Cinco anos depois, em novembro de 1979, acabou convidado a se transferir.
“Tive medo, quase fui colocado à disposição.
Mas não concordava com a forma como éramos tratados, realmente não me adaptei”, explica, hoje falando aliviado da situação.
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De volta ao Escritório Central, já no Departamento de Arquitetura, Furnas ofereceu
uma nova oportunidade de mudança, dessa
vez com tempo limitado: reformar um prédio que serviria como escritório da empresa
estatal Gamek, em Angola, responsável pela
construção da hidrelétrica Capanda, a qual
Furnas assessorou. Foram quatro meses de
muitas aventuras e histórias engraçadas. “Assim que desembarquei, um colega resolveu
me levar para conhecer a capital, Luanda. De
carro, abastecemos em um posto à beira da
praia. Quilômetros depois, o carro parou. Por
sorte, sempre gostei de mecânica. O proble-

“

Eu sou muito família,
tudo o que faço é
pensando neles.
Celina topa todas as
minhas loucuras, está
sempre ao meu lado.
Sou louco pelos meus
netos, a maior alegria
é viajar com eles.

“

Um dia na Bahia, outro no Espírito Santo,
Paraná ou Minas Gerais. Toda a extensão do
país parece pequena diante do desejo de
aventurar-se do projetista Jorge Vieira dos
Santos, 61 anos, responsável pela coordenação das construções dos modelos reduzidos
do Laboratório de Hidráulica Experimental e
Recursos Hídricos, na Subestação de Jacarepaguá, na zona Oeste do Rio de Janeiro.
Apaixonado pela vida, pela família e por Furnas ele fez de um ônibus escolar, ano 1969,
da marca Metropolitana, o símbolo de seu
estilo. Reformou o veículo e transformou-o
em um motor-home que denominou Bilombs
do Vovô - uma homenagem aos seus netos
Lucas, 10 anos, e Maria Luiza, 9, que assim
chamavam quando bebês a criação. Motorizado, ele vive as mais deliciosas experiências
com sua mulher e companheira, Celina Luiza
dos Santos, 63 anos.

ma era a gasolina, com muita água do mar.
Desmontei o carburador, tirei o tanque e com
um balde emprestado por um hotel. Separei a
água da gasolina e voltamos a andar Essa foi
a minha chegada”, conta. Outra vez, em um
fim de semana, vindo da praia, trajando apenas sunga e camiseta, ele foi parado por um
guarda. O homem entrou no veículo, pediu os
documentos e mandou que seguisse para o
quartel. Jorge obedeceu, já certo que seria
preso. Chegando ao local indicado, o guarda
simplesmente se despediu. O projetista per-

Jorge Vieira dos Santos

guntou se tinha feito algo de errado e ouviu
a seguinte resposta ”Não, apenas queria vir
à casa de banho”, forma como denominam
“banheiro” na língua local. “Pior foi voltar depois, pois eu ainda não conhecia bem a cidade, muito menos aquele caminho, e fiquei
perdido por um tempo”, recorda.
Com histórias acumuladas ao longo da carreira, ele tem uma relação de paixão com Furnas, ao ponto de derramar-se em lágrimas ao
falar. “Esta é uma grande empresa. Eu aprendi
a amar Furnas. Aprendi muito aqui”, diz. Seu
talento é reconhecido pela equipe, começando por seu chefe, Marcos da Rocha Botelho:
“Jorge é um excelente profissional, seu trabalho agrega um imenso valor à equipe”. Cercado por modelos hidráulicos reduzidos de
diversas usinas construídas por Furnas, como

Batalha (GO/MG) e Simplício (RJ/MG), ele
mostra suas obras com o orgulho de um pai.
E no assunto paternidade, ele não é modesto.
“Sou um excelente pai”, diz, rindo, com seu
bom humor nato. Com Celina, com quem é
casado há 40 anos, ele teve duas filhas, a
médica Janaína, 38 anos, e a radiologista Juliana Luiza dos Santos, 31 anos. A primeira lhe
deu a neta Maria Luiza, e a caçula, o neto Lucas. “Eu sou muito família, tudo o que faço é
pensando neles. Celina topa todas as minhas
loucuras, está sempre ao meu lado. Sou louco
pelos meus netos, a maior alegria é viajar com
eles”, declara. Com planos de aposentadoria,
Jorge já tem roteiros de viagens planejados.
“Quero curtir minha família e conhecer novos
lugares”. As estradas serão palco de muitas
alegrias no Bilombs do Vovô.

O motor-home
construído por Jorge

Viajar com a família
é o plano de Jorge
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José Antonio Martinez Albuquerque

Quando José Antonio Martinez Albuquerque
iniciou o curso de Engenharia Mecânica, nem
imaginava que iria trabalhar em uma empresa
do setor elétrico. Nascido no interior do estado do Paraná, foi morar com os pais e irmãos
na cidade de São José do Rio Preto (SP). Lá,
concluiu o ginásio, o colegial e, em seguida,
decidiu se preparar para o vestibular.
Na universidade, lembra que muitas vezes
transitava pela rodovia que dava acesso à Hidrelétrica de Marimbondo (MG/SP), a segunda maior em potência instalada entre as usinas
de Furnas. Após cinco anos, com o diploma na
mão, resolveu parar na guarita da usina para
tentar uma vaga. “Pediram para eu conversar com o chefe da seção de equipamentos,
o engenheiro Vilas Boas. Após a entrevista,
começei a trabalhar, isto em 1976”. Segundo
ele, a conquista do primeiro e único emprego
de sua vida foi um passo fundamental para ter
condições de constituir uma família.
José Antonio trabalhava no setor de estações
de microondas. “Fazíamos a manutenção em
16 estações. As atividades eram puxadas.
Hoje, a manutenção é diferente”, ressalta.
O engenheiro lembra que os equipamentos
auxiliares da Subestação de Araraquara (SP)
foram os primeiros a serem comissionados

por ele e equipe. Depois, vieram outras como
Itumbiara (GO) e Rio Verde (GO).
“Minha equipe de comissionamento era ótima. No início de carreira, tivemos a oportunidade de praticar o que aprendemos em sala
de aula. O convívio com os colegas e a experiência de vida de cada um tiveram muita
importância em nosso crescimento profissional”. Foram anos de trabalho até ser indicado
para gerente da Oficina de Eletromecânica
de Marimbondo.
Nessa época, José Antonio já conhecia a sua
futura esposa, Miriam Alves Martinez. Um dia
ele a levou para conhecer Icém (SP), onde
residia, e lhe pediu em casamento. Em 1978,
casaram-se na capela de um colégio de freiras
na cidade de Uberlândia (MG) e, desta união,
nasceram os filhos Vinicius e Mariana. “Considero este o período mais importante da
minha vida. Eu trabalhava praticamente sozinho no setor e, mesmo assim, pude aproveitar
melhor a minha casa e a minha família”, relata.
Infelizmente, a Oficina Eletromecânica não
teve vida longa. Mas o destino preparou uma
surpresa e, em 2005, após trabalhar tanto
tempo na Usina de Marimbondo como engenheiro mecânico, ele foi convidado para

“

Furnas dá oportunidades para as pessoas
crescerem. A vida, quem escolhe, é a gente.
Se não ama o que faz, procura outra profissão.
Nunca fui infeliz em Furnas. Tudo que consegui
foi com meu trabalho nessa empresa.

“
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“

O importante na vida
não é a razão, é ser feliz.
Eu sou uma pessoa feliz.
Tenho uma família linda,
esposa maravilhosa e dois
filhos encantadores que
são o meu porto seguro.

“

gerenciar a Subestação de Araraquara (SP).
“Fiquei surpreso, mas feliz”. Com a subestação a todo vapor, José Antonio recebeu a
proposta para fazer o Programa de Especialização em Gestão Empresarial (PGE). “Imagine tanto tempo sem estudar e agora tendo
que me dedicar novamente. Aceitei o desafio, afinal, tinha que servir de exemplo para
os meus filhos. Até eu mesmo me surpreendi
com minha determinação”.

José Antonio diz ser realizado profissionalmente e que atingiu seus objetivos, fazendo
muitos amigos, especialmente nas usinas de
Marimbondo, Porto Colômbia (MG/SP) e na
Subestação de Araraquara. “Sou uma pessoa
que só faltei ao trabalho por motivo de saúde.
Me sinto bem assim. Levanto pela manhã disposto a trabalhar e quem ensinou isso foi meu
avô”, revela. Fora da empresa gosta de dançar,
ler e assistir bons filmes que retratam a vida.

Martinez e família

“Quando acabou a oficina fiquei mal e falo
isso porque qualquer pessoa tem que fazer
o melhor de si e correr atrás do que gosta.
A minha geração é diferente da atual. São
mundos distintos”. Segundo ele, Furnas é
diferente de uma empresa privada e mesmo
sendo a única em que trabalhou, tem o exemplo do filho. “A empresa me deu um MBA enquanto meu filho teve que pagar. Furnas dá
oportunidades para as pessoas crescerem. A
vida, quem escolhe, é a gente. Se não ama
o que faz, procura outra profissão. Nunca fui
infeliz em Furnas. Tudo que consegui foi com
meu trabalho nessa empresa. O importante
na vida não é a razão, é ser feliz. Eu sou uma
pessoa feliz. Tenho uma família linda, esposa
maravilhosa e dois filhos encantadores que
são o meu porto seguro”, reconhece.
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e dedicação
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José Barbosa da Silva

Em 1975, José Barbosa da Silva tentou uma
oportunidade na construção da Usina de
Marimbondo, entre as cidades de Fronteira
(MG) e Icém (SP). Na época, as empreiteiras
precisavam de mão de obra e não foi difícil
conseguir uma vaga de servente na Mendes
Junior. Depois, foi contratado como ajudante geral na construção civil pela empreiteira Renascimento. Segundo ele, quando os
trabalhos foram concluídos, recebeu convite
para exercer a mesma função em Itumbiara (GO). “Achei melhor ficar em Fronteira e
buscar uma chance na área de operação da
usina”, relembra.

Em 1982, José Barbosa concluiu o curso técnico de eletrônica. Após quatro anos, o chefe
da usina, Luiz Hermann, e o supervisor de
mecânica, Antonio José Campos, informaram
sobre sua promoção. “Lembro como se fosse
hoje o dia que o Luiz chamou a mim e o José
Reis pedindo os nossos documentos. Em três
meses recebemos as promoções. Depois,
passei para especialista 1 direto e, em seguida,
para especialista 2. Hoje, sou especialista em
eletromecânica aposentado. Sei que trabalho
numa grande empresa e que todos os cargos,
desde copeiro até presidente, são de extrema
importância para o crescimento do país”.

Casado com Zilda Fernandes, José Barbosa
teve dois filhos, Vanessa e Cesar, e adotou
mais dois, Sabrina e Michael. Sua história em
Furnas teve início graças ao contato com o
chefe de serviços gerais da Usina de Marimbondo, Célio Pires, que lhe fez um convite
para trabalhar como copeiro e mensageiro.
“Quando completei 1 ano e 8 meses, o senhor
Lourival Barbará me convidou para atuar no
tratamento de águas. Por lá, fiquei mais 2
anos e 8 meses”.

José Barbosa diz que além de sua dedicação e
comprometimento com Furnas ele agradece,
também, aos colegas que o incentivaram.
“Não consigo acreditar que existem pessoas
que insistem em falar mal desta empresa. Tem
gente que não está contente. Furnas para mim
é mãe, pai, tio e avô. Porque ela fez tudo por
mim”. José Barbosa lamenta que sua mãe, falecida aos 33 anos, não pode participar de sua
alegria em trabalhar em Furnas. “Sou oriundo
de uma família muito simples. Ao receber uma
oportunidade dessas só tenho é que agradecer e valorizar tudo o que ganhei com minha
dedicação e comprometimento”.

Como ele só tinha o primário, resolveu completar o ginásio à noite, respeitando a troca
de turnos. Fez teste para Operador no Centro
de Treinamento Básico de Furnas (CTB), mas,
na primeira vez, foi reprovado no psicotécnico. Não desanimou e tentou novamente. Terminou o colegial fez o teste e passou. Voltou
para a usina como auxiliar de manutenção, já
com 25 anos de idade. No setor de mecânica
trabalhou na ferramentaria, jato de areia, cavitação de usina e solda.
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Aos novos empregados o experiente José Barbosa recomenda que vistam a camisa da empresa, pois as oportunidades virão para os que
desejam crescer na carreira profissional. “Podem
ter certeza de que com dedicação as portas se
abrem no momento certo. Vou sentir muita falta
de tudo isso e também de tomar uma cervejinha com os meus amigos”, reconhece.

José Barbosa da Silva

“

Não consigo
acreditar que
existem pessoas
que insistem em
falar mal desta
empresa. Tem
gente que não está
contente. Furnas
para mim é mãe,
pai, tio e avô.
Porque ela fez tudo
por mim.

“
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José Carlos Lisboa Jorge

O mineiro José Carlos Lisboa Jorge se considera um homem plenamente realizado
ao completar 35 anos de Furnas. Em 1976,
recém-formado em Engenharia de Telecomunicações pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), em Santa Rita do Sapucai (MG), ele saiu da cidade de Itajubá (MG)
para tentar seu primeiro emprego em Goiânia (GO) e não teve sucesso. “Foram 45 dias
envolvido num processo seletivo para atuar
como técnico. Aí, pensei, depois de tanto sacrifício para me formar, não consegui a vaga
de engenheiro, o melhor é voltar a Itajubá e
batalhar por outro emprego”.
Até que um dia, o seu amigo de faculdade
Marcos Antonio Miranda Leite comentou sobre uma vaga em Furnas, no estado de São
Paulo. “Resolvemos ir. Imagine dois interioranos tendo que usar metrô e ônibus até o bairro do Tremembé, na capital paulista. Na estrada só havia plantação de chuchu e granjas”,
lembra. Ao chegar na Subestação de Guarulhos, além dos testes e exames psicotécnicos
os dois passaram por entrevistas com o chefe
da seção de Comunicações e, por fim, com o
chefe da Divisão de Transmissão São Paulo,
Amilcar Araújo Milasch.
Após aproximadamente três meses, recebeu
um fax de aprovação e convocação. “Pensei
até que tivessem esquecido de mim. Fui admitido em 18 de agosto de 1976”. O amigo
Marquinho, também aprovado, já estava trabalhando na empresa Telebahia e, bem sucedido, resolveu continuar lá. No primeiro dia
de trabalho, José Carlos foi para a seção de
Comunicações, em um prédio de madeira na
parte alta da subestação. “Lembro-me perfeitamente da primeira pergunta que o Amilcar me fez: que time você torce? Eu não sabia
que ele era vascaíno, senão teria dado a resposta certa”, brinca.

Também foi nessa época que conheceu a sua
futura esposa, Maria do Rosário Cabral Lisboa
Jorge, a Rosarita, que fazia parte da banda de
samba As Pequenas Notáveis de Minas Gerais
e se apresentava frequentemente em Campinas (SP) e cidades vizinhas de Itajubá. “Eu
acompanhava tudo de pertinho até conseguir
uma chance de namorá-la e foi com ela que
me casei, no ano de 1977, e tivemos três filhos
maravilhosos: Igor, Bruno e Fabíola”.
Em 1983, o então chefe da seção de Comunicações, Paulo Andrada, ao sair de Furnas,
transmitiu o cargo para José Carlos, entendendo que ele estava capacitado para a
função. A regional atendia às subestações
de Guarulhos, Campinas, Mogi das Cruzes e
Cachoeira Paulista, além de 10 estações de
microondas. Segundo José Carlos, em 1986,
uma reestruturação acabou com as diversas
seções originando as divisões Eletroeletrônica, Eletromecânica e de Operação. Na mudança, os departamentos executivos foram
transferidos para as áreas regionais.
Com a criação da Divisão de Operação
Guarulhos, João Bosco Ribeiro da Fonseca
foi nomeado gerente e José Carlos o seu
substituto. Em meados de 1987, de férias
em Itajubá, ele recebeu um telefonema da
secretária da divisão, solicitando que antecipasse em uma semana o seu retorno
porque o chefe precisava lhe falar urgente
e pessoalmente. “Quando cheguei à sala do
João Bosco, ele me mostrou várias pastas de
arquivo confidencial. Fiquei olhando sem entender e, então, ele me pediu para assumir o
seu cargo, pois estava se transferindo para o
Escritório de Belo Horizonte”.
Em maio de 1997, José Carlos assumiu também a gerência da Subestação de Mogi das
Cruzes. Neste mesmo ano, o Departamento
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de Produção São Paulo foi transferido de Tijuco Preto para Mogi das Cruzes. “Um ano
depois, mudei para a vila residencial de Mogi
com minha família, permanecendo responsável pelas duas subestações até 2003”. Nessa época, explica ele, com a saída do chefe
do departamento, Tito Claudio Mori Barros,
quem assumiu a gerência foi o José Pedrini.
“Ele que me convidou para ser o seu adjunto
e aí passei o comando das subestações para
o Julio Cesar Vilela Victal, que continua à
frente dessas unidades até hoje”.
Dentre os momentos marcantes de sua carreira em Furnas, destaca a implantação do
sistema de 500kV. “O Milton Panico relembra
e brinca até hoje que ele ficava numa ponta da linha, em Adrianópolis, e eu ficava na
outra, em Cachoeira Paulista”. José Carlos
conta que muitas vezes teve de enfrentar nas
madrugadas fortes ventanias, temperatura
baixa e pouco tempo para descanso. “Tínhamos que cumprir prazos. Nos últimos dias, e

José Carlos e família
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na véspera de uma energização, dormíamos
apenas duas ou três horas por noite”.
Ele relata os agradáveis momentos de confraternização que teve no tempo em que
morou na vila residencial de Guarulhos. “Todos os finais de semana tinha festa com os
amigos. Elas sempre aconteciam nos fundos
de nossas casas. Era como uma grande família. Muitas histórias e boas lembranças”. Para
José Carlos, o que fica mesmo é a certeza de
anos de felicidade em Furnas. “Eu me sinto
realizado. Como é a vida, né? Não tinha intenção de trabalhar em São Paulo e o destino me
preparou essa surpresa. Tudo que eu imaginava para minha vida profissional aconteceu,
não posso reclamar de nada. Fiz muitos amigos na empresa e nominá-los seria temeroso porque, com certeza, vou cometer a imprudência de esquecer alguém. Furnas é uma
escola que dá oportunidade para quem quer
aprender, bem como estabilidade e suporte
para o empregado e seus familiares”, atesta.

Um homem
de visão
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Miranda e Vaneska
educaram os filhos
com disciplina

Um dos momentos mais angustiantes que José
Carlos Valério de Miranda viveu, nos 35 anos
de Furnas, remeta à ameaça de privatização
da empresa, mas foi também nessa época que
percebeu o significado da palavra crise versus
oportunidade. Ao invés de se deixar abater,
começou a tomar atitudes que minimizassem o
que estava para acontecer e a pensar o futuro.
Casado com Vaneska e pai de Vitor Valério, de
16 anos, e Vivian, de 11, ele encara tudo como
aprendizado, uma grande lição de vida.
Miranda começou a trabalhar em Furnas em
1976, como contratado, e efetivado no ano
seguinte, em uma superintendência que gerenciava a construção de Angra I. Na ocasião,
ele não tinha a menor consciência do que
significava a empresa, nem mesmo sabia que
Furnas construía usinas. Posteriormente, formou-se em Direito e hoje trabalha no Departamento de Patrimônio Imobiliário, na regularização dominial e patrimonial que cuida de
aquisições, doações e invasões. Na iminência
da privatização, começou a procurar alternativas. “Nós nos descobrimos nas adversidades.
Nessa época, comecei a criar uma disciplina
134
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econômica e buscar saídas. Felizmente, não
aconteceu a privatização, mas quem não tem
essa visão e não busca outros caminhos, passa por dificuldade”, ensina.
Além de grato a empresa por ter lhe dado a
oportunidade de criar uma família e formar
um patrimônio, ele se orgulha de ter transmitido valores aos filhos. “Lá em casa todos
tem uma formação, minha esposa em Letras,
meu filho estuda violão clássico no Instituto
Vila Lobos há uns nove anos, minha filha é
esportista federada e todos são dedicados a
tudo que fazem”. O objetivo foi criar os filhos
para serem independentes emocional e financeiramente, e constata-se que a disciplina de
Miranda foi absorvida pelos filhos.
Medalhista de corrida de rua, ele pratica o
esporte até hoje, além de frequentar a academia de três a quatro vezes por semana,
além de praticar natação. “A empresa promovia palestras sobre nutrição com cardiologistas e trazia até corredores internacionais para contarem suas experiências. Só não
aproveitava quem não queria”, lembra. Ab-

José Carlos Valério de Miranda

“

lho em Furnas. “Gosto do que faço e ainda
pretendo continuar trabalhando por mais
um bom tempo”.
Miranda não se inscreveu no Plano de Readequação de Quadro de Pessoal (Preq) e
acha que ainda não chegou a sua hora. “Como
evangélico, quem crê percebe que existe
tempo para tudo. Quando sentir que chegou
o momento de me aposentar, sei que será
com a tranquilidade do trabalho cumprido. O
importante é fazer as coisas com amor e ser
grato por aquilo que recebemos”, finaliza.

Tenho um compromisso com a empresa.
Mesmo com a nova era do processo de
transformação do Sistema Eletrobras
e a consolidação da holding, continuo
aprendendo e buscando fazer o melhor.
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erto às novas idéias, Miranda acredita que o
processo de aprendizado é contínuo sendo
fundamental dar o melhor de si em todas as
atividades. “Tenho um compromisso com a
empresa. Mesmo com a nova era do processo de transformação do Sistema Eletrobras
e a consolidação da holding, continuo aprendendo e buscando fazer o melhor”. Ele diz
que tenta orientar os filhos a se formarem
naquilo que gostam e não se acomodarem.
“O tempo é nosso grande inimigo”, filosófa.
O gratificante para Miranda é saber que tudo
o que conquistou na vida vem do seu traba-
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Aproveitei
oportunidades para
crescimento profissional
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Outra oportunidade surge na vida de José
Hilton. Desta vez, João Francisco Montalvão,
assistente do diretor superintendente da
FRG, o indica para o atual Departamento de
Suporte a Gestão de Pessoas de Furnas, onde
trabalharia na Divisão de Movimentação de
Registro de Pessoal e, pouco depois, na Divisão de Pagamento de Pessoal. “Minha vida
em Furnas sempre foi ligada à área de Recursos Humanos”, recorda o administrador de
empresas que será um dos primeiros a deixar
a companhia no Plano de Readequação do
Quadro de Pessoal (Preq).
José Hilton já definiu seus passos futuros. Como
microempresário, investirá em representação
de vestuários e no de turismo. “Pretendo pegar
meu carro e sair pelo país visitando fábricas e

“

confecções. A partir daí, monto um portfólio
com peças de marcas desejadas e buscarei
lojas multimarcas nas cidades do interior com
bom potencial de consumo. Vou conhecer
novos lugares e ganhar dinheiro como um
verdadeiro caixeiro viajante”, antecipa.
Uma casa recebida como herança, na estância climática de Campos do Jordão (SP),
despertou no inquieto José Hilton o interesse
em aproveitar as oportunidades da chamada
Suíça Brasileira. Ele e primos já estão reformando o imóvel para transformá-lo em uma
guest house. “Pretendemos dar aos futuros
hóspedes um tratamento diferenciado e personalizado. Nosso objetivo é fazer com que
se sintam em sua própria casa”.
Separado de Ângela Cristina com quem teve
três filhas, Maisa, 18 anos, estudante de Engenharia Civil na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Marcela, 22, no sexto
período de Arquitetura na Universidade Federal do Rio de Janeiro; e Manoela, 24 anos,
engenheira civil formada pela Universidade
Católica de Petrópolis, José Hilton conta que
tem como hobbies a mecânica e a produção

Ao longo dos anos aproveitei todas as
oportunidades oferecidas pela empresa para
meu crescimento profissional. Esta é a chave
do sucesso. Procurei, também, superar as
adversidades com perseverança.
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José Hilton de Oliveira Neves foi convidado
por Anísio de Souza Alegria para trabalhar na
Fundação Real Grandeza (FRG). Após exames
e provas, ingressou na instituição em 25 de julho
de 1975, como auxiliar administrativo, atuando
no cadastro social. Durante os três anos em
que esteve na fundação, passou pela Divisão
de Seguros e Divisão de Bem-Estar Social.
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de plantas. Segundo ele, nos finais de semana
troca rodas, acessórios, remexe no motor e
faz outras intervenções para melhorar o rendimento de seu carro. “Tenho uma habilidade
muito grande. Além de lidar com veículos,
faço pequenos serviços de pedreiro, eletricista e bombeiro”.
Há 30 anos morando em uma casa em
Petrópolis (RJ), José Hilton desenvolveu,
também, o gosto pela arte da jardinagem.
Aproveitando o tempo livre, dedica algumas
horas à conservação das diversas espécies de
plantas, verduras e legumes que cultiva com
muito cuidado, controlando com olhos de especialista as infestações de insetos, pragas e
ervas daninhas. Esta dedicação ele aplicou
em toda sua carreira profissional em Furnas.
Aliás, foi devido a ela que recebeu a única
reprimenda na empresa.
Na época, na Divisão de Pagamento e Recolhimento de Pessoal, ele e demais colegas se organizaram para atender a cerca de 3 mil pessoas que se inscreveram no primeiro Preq de
Furnas. Criaram um cronograma de homologação semanal. Tudo andava como o planejado
quando, por motivos pessoais, um integrante

“

da equipe teve que faltar. Preocupado com a
possibilidade de não dar prosseguimento às
atividades, José Hilton comprou uma máquina de calcular, levou-a para casa e passou o
sábado e o domingo fazendo as 20 rescisões
trabalhistas do colega. “Ao ver na segundafeira que as ações estavam em dia, meu gerente Jorge de Freitas me chamou ao gabinete, elogiou o trabalho e, ao mesmo tempo,
me repreendeu dizendo que eu não poderia
levar para casa documentos da empresa. Foi a
minha primeira e única advertência em Furnas.
A recebi por ter feito um bom trabalho”.
Depois de passar pelas divisões do Departamento de Suporte a Gestão de Pessoas, foi
para a Assessoria e, mais tarde, atuou na área
de treinamento, no antigo Departamento de
Desenvolvimento de Pessoas. Em abril de
2003, José Hilton, saiu da área de pessoal e
foi para a financeira, onde trabalhou na Tesouraria, na Divisão de Controle de Pagamentos
e na Divisão de Faturamento. “Ao longo dos
anos aproveitei todas as oportunidades oferecidas pela empresa para meu crescimento
profissional. Esta é a chave do sucesso. Procurei, também, superar as adversidades com
perseverança”, relata.

Ao ver na segunda-feira que as
ações estavam em dia, meu gerente
Jorge de Freitas me chamou ao
gabinete, elogiou o trabalho e, ao
mesmo tempo, me repreendeu
dizendo que eu não poderia levar
para casa documentos da empresa.
Foi a minha primeira e única
advertência em Furnas. A recebi
por ter feito um bom trabalho.
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José Silva

Filho de uma família de nove irmãos, José Silva nasceu em Tapiraí, interior de Minas Gerais.
No final da década de 60, se mudou para a
cidade de Colômbia (SP), onde um motorista
da Usina Porto Colômbia (MG/SP) lhe falou
sobre uma vaga de apontador de campo na
obra da hidrelétrica. Imediatamente, pediu a
um amigo para preparar uma carta de apresentação ao pessoal do escritório. “Na época,
trabalhei na construtora Coual, como servente e na equipe de pintura das casas. Pouco
tempo depois, me perguntaram se eu sabia
fazer café, pois tinha uma vaga para a copa
no escritório. Foi aí que entrei definitivo em
Furnas”, revela.

o Sr. Francisco Amaral me incentivou a datilografar nas horas vagas”, recorda.

José Silva foi admitido no dia 19 de fevereiro
de 1976. Na ocasião, dois amigos que trabalhavam no arquivo técnico prestaram concurso para a área de Operação. Aí, José Silva
os substituiu. Ele decidiu, então, retomar os
estudos e começou a assumir outras funções
no escritório. “Eu gostava de desenhar e tive
oportunidade de trabalhar como desenhista
nas áreas civil, mecânica, elétrica, além de tirar cópias de documentos e trabalhar como
office-boy. Por muito tempo me dediquei a
conhecer a empresa, gostava de aprender e

Representante Regional de Porto Colômbia no Sindicato dos Eletricitários de Furnas
(SindeFurnas) desde 1996, também foi secretário, durante 8 anos, da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes de Porto Colômbia.
Ele diz que sempre teve um bom relacionamento com os colegas e que estas amizades
renderam boas histórias e muitas aventuras
nos períodos de férias. “Tínhamos um grupo
de 14 pessoas que marcava todo ano uma
viagem para Mato Grosso. Isso acontecia geralmente nos meses de setembro ou outubro.

Sejam dedicados no seu trabalho. Aproveitem
bem as oportunidades e conheçam setor
por setor da empresa. Sejam responsáveis e
curiosos e busquem sempre coisas boas para
aprender como eu aprendi a gostar em Furnas.
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José Silva conta que Hugo dos Reis, gerente da Usina Porto Colômbia o convidou para
uma vaga no arquivo técnico, onde teve que
acumular novamente a função de desenhista.
Neste período, ele se casou com Cleuza Maria Domingos Silva, que trabalhava no ambulatório da usina. Da união nasceram João Paulo e Marcus Vinicius. Em meados dos anos 90,
já tinha iniciado o curso na faculdade de Engenharia Civil, mas teve que abandonar os estudos para apoiar a família. “Para garantir um
extra no final do mês, dava aulas de desenho”.

José Silva

Íamos de caminhão com todo o equipamento
de pesca e acampamento pela estrada Transpantaneira”, lembra, emocionado.
José Silva afirma que o trabalho lhe permitiu
conquistar muitas coisas. “Tenho uma família
que é uma dádiva de Deus. Já tenho um neto
de quase dois anos, do meu filho João, que é
a alegria da minha vida.” Muito religioso, gosta
de citar a frase de Padre Léo, “Buscai as coi-

sas do alto”. De fato, uma maneira de encarar
as situações da vida com passo firme e não se
deixar abater diante das dificuldades. Ele, que
conhece tudo da Usina Porto Colômbia, orienta
os mais jovens: “Sejam dedicados no seu trabalho. Aproveitem bem as oportunidades e
conheçam setor por setor da empresa. Sejam
responsáveis e curiosos e busquem sempre
coisas boas para aprender como eu aprendi a
gostar em Furnas”, finaliza.
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Josué Estrela

Furnas era uma empresa desconhecida para
Josué Estrela quando ele prestava serviço no
Centro de Preparação de Oficiais da Reseva
do Exército (CPOR), em São Cristovão, zona
Norte do Rio de Janeiro. Foi lá que Estrela
soube do recrutamento para o cargo de segurança: “Meu amigo César Carneiro Dantas,
capitão do Exército na época, me chamou
para fazer a prova de seleção”. Ele não imaginava que 35 anos depois, Furnas faria parte
da sua história de vida: “Acreditei no potencial
da empresa e nunca me arrependi. Hoje tenho
certeza de que tomei a melhor decisão”, revela.
Estrela ainda se lembra do nervosismo durante o processo seletivo para ingressar no
quadro de funcionários de Furnas, segundo
ele uma das avaliações mais difíceis às quais
já se submeteu. Foram cinco horas de provas escritas e testes psicotécnicos. Chamado
para trabalhar como inspetor de guardas do
Departamento de Segurança Empresarial, em
meados de 1976, Estrela tinha como missão
proteger o canteiro de obras da primeira usina

nuclear brasileira, a Central Nuclear Almirante
Álvaro Alberto, em construção na cidade de
Angra do Reis, litoral Sul do estado do Rio.
“Angra dos Reis era uma cidade pouco desenvolvida, apesar de atrair muitos turistas
por causa de sua beleza natural. Éramos oito
inspetores responsáveis por coordenar 160
guardas e tínhamos a missão de oferecer segurança ao empreendimento e às centenas
de trabalhadores que o erguiam”, lembra.
A construção de uma usina nuclear apresentava desafios até então inéditos no país. Estrela jamais esqueceu a preocupação da equipe com a segurança do transporte de urânio
enriquecido e com as visitas ilustres ao local.
“Quando recebíamos comitivas presidenciais
ou altos executivos de Furnas, contávamos
com reforço na guarda e fazíamos reuniões
de planejamento com representantes das
Forças Armadas e da polícia. Tudo era decidido com antecedência, mas, graças a Deus,
nunca tivemos qualquer problema grave”,
ressalta, com o orgulho do dever cumprido.

“

Trabalho em uma ótima empresa, da qual
tenho muito orgulho. Todas as conquistas
sociais e econômicas que tive na vida são
fruto desta minha jornada. Furnas sempre me
ajudou, mas também é preciso colocar a mão
na massa, batalhar, fazer cursos e ter em mente
que sempre podemos nos aperfeiçoar. Só assim
alcançamos nossos objetivos.
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Josué Estrela

Em épocas de chuva, durante as rondas noturnas pela extensa área do empreendimento,
uma preocupação bem mais prosaica o afligia:
a lama. “Atolar durante o dia não era problema, pois sempre havia um trator trabalhando
próximo, mas na ronda noturna não tinha ninguém para nos acudir. Como chove muito em
Angra, era comum eu voltar para a base com a
roupa cheia de lama. Isso, inclusive, rendeu um
apelido entre os amigos. Ficamos conhecidos
como os “inspetores da lama”, brinca, ao lembrar as histórias daquela fase.
Em 1979, Estrela se apresentou na sede do
Departamento de Segurança Empresarial, no
Escritório Central de Furnas, em Botafogo,
zona Sul do Rio de Janeiro, com a tarefa de
chefiar cerca de 40 homens. Sua primeira impressão da sede foi positiva, com a cordialidade das pessoas. “Todos sempre desejavam
bom dia, boa tarde e boa noite. Eu, que até
então tinha como tarefa manter a ordem em
um canteiro de obras, não estava acostumado com aquilo. Foi uma grande recompensa
vir trabalhar na sede, com colegas tão atenciosos”, vibra.

Apaixonado por esporte, Estrela foi atleta do
Exército e também do Flamengo, onde disputou competições de 100 e 200 metros rasos. “Enquanto fazia atletismo no Flamengo,
tive a oportunidade de ver o início da carreira
de craques como Zico e Júnior. Foi uma época
maravilhosa para um rubro-negro”, recorda.
Com o passar do tempo, começou a participar
de torneios de futebol, salto em altura e corridas mais longas, como as de 400 metros rasos.
O amor pelo esporte lhe rendeu bons frutos e
uma carreira paralela: a de técnico de um time
de beach soccer na praia de Copacabana.
Casado com Andrea Thompson e pai de cinco filhos – Rodrigo, Charllene, Rafael, Andrea
e Maristela –, Estrela costuma dizer que também construiu uma família em Furnas. “Trabalho em uma ótima empresa, da qual tenho
muito orgulho. Todas as conquistas sociais e
econômicas que tive na vida são fruto desta
minha jornada. Furnas sempre me ajudou,
mas também é preciso colocar a mão na
massa, batalhar, fazer cursos e ter em mente
que sempre podemos nos aperfeiçoar. Só assim alcançamos nossos objetivos”, ensina.

“

Todos sempre
desejavam bom dia,
boa tarde e boa noite.
Eu, que até então tinha
como tarefa manter a
ordem em um canteiro
de obras, não estava
acostumado com
aquilo. Foi uma grande
recompensa vir trabalhar
na sede, com colegas
tão atenciosos.
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Júlio Cesar Vilela Victal

Mineiro da cidade de São Geraldo, Júlio Cesar Vilela Victal iniciou sua carreira em Furnas como estagiário via Centro de Integração
Empresa-Escola (Ciee), na seção de equipamentos da Subestação de Guarulhos, antiga
Divisão de Transmissão, na cidade de São
Paulo. De início, ele estranhou seu local de
trabalho porque esperava exercer a atividade
dentro do escritório, mas foi atuar na área de
manutenção onde teve que usar macacão e
até pintar equipamentos.
Em 1976, foi admitido como empregado em
primeiro de março, mesmo dia e mês de seu
nascimento, como era padrão na época. Em
dezembro daquele ano, passou para a faculdade de Engenharia Elétrica, em Mogi das Cruzes (SP). Durante oito anos, morou em pelo
menos quatro repúblicas, sempre com amigos
também empregados de Furnas. “Como era o
mais novo de todos acabei herdando todo o
mobiliário e, para entregar o apartamento tive
que vender algumas coisas e doar outras”.
Desde a sua admissão em Furnas até o ano
de 1986, época da criação do Sistema de
Transmissão de Itaipu, Vilela prestou serviço
na Subestação de Guarulhos apoiando, ainda,
as subestações de Poços de Caldas, Campi-

nas, Cachoeira Paulista e Mogi das Cruzes.
Ele lembra que várias vezes, trabalhando em
Campinas e Cachoeira Paulista, teve que viajar mais de 200 km após o serviço para participar das provas na Universidade de Mogi
das Cruzes (UMC). Quando concluiu o curso,
foi promovido a supervisor.
Ele, que sempre foi considerado “magrinho”,
tinha facilidade de subir nos equipamentos e,
por esta razão, era o mais requisitado. Um momento marcante de sua trajetória em Furnas
foi na época da montagem de subestações.
“Chegávamos no inicio da terraplanagem e,
quando saíamos, tudo estava energizado, funcionando e iluminado”. Vilela lembra que no
período de energização do sistema de 500 kV
em Poços de Caldas, estavam atrasados com
o comissionamento e chegou uma notícia de
adiamento da energização. Um belo dia o chefe da Divisão de Transmissão São Paulo informou que o trabalho tinha que ser retomado.
“Foi um pega prá capar, pois tivemos que trabalhar até altas horas, sem final de semana ou
feriado até cumprir a meta”. Em outubro de
1986, foi transferido de Guarulhos para a Subestação de Tijuco Preto e, em 1997, foi para a
Subestação de Mogi das Cruzes, onde funciona o Departamento de Produção São Paulo.

Vilela gerencia as subestações de Mogi das Cruzes e Guarulhos
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Júlio Cesar Vilela Victal

Desde 2008 Vilela participa
da equipe de corrida

Com a esposa Elenice e as filhas
Gabriela e Julia

Casado desde dezembro de 1983 com Elenice Maria Cardoso Costa Victal, teve três
filhos, Marcus Cesar, Gabriela e a caçula Julia. A esposa lembra que por muitas vezes
tiveram que dividir seus dias e vários finais
de semana com os transformadores e síncronos de Guarulhos, Campinas e de outros
lugares. Um grande trauma aconteceu na
família quando, em novembro de 1999, o filho
Marcus faleceu. “Quis Deus que nosso menino partisse deixando uma imensurável dor,
enorme tristeza, muita saudade, recordações
agradáveis e crescimento espiritual. Os anos
se passaram, as filhas se tornaram moças lindas e competentes, e continuamos nossas vidas, enfrentando tudo, todos os dias”.
Devido a sua competência foi convidado, em
dezembro de 2003, para assumir a gerência
das subestações de Mogi e Guarulhos. “Hoje,
estamos implantando um sistema de treinamento, o simulador, para os operadores da
Subestação de Mogi das Cruzes. Sou muito
grato a Furnas por tudo que nos proporcionou tanto no lado profissional como pessoal”.
Apaixonado por esportes, ele participou
dos campeonatos de futebol de salão e de
campo, internos e externos, e algumas vezes

dos jogos operários defendendo o nome da
empresa, além de ser integrante assíduo das
Olimpíadas de Furnas. Vilela participa, desde
2008, da equipe de corrida, mantendo sempre o cuidado de respeitar a idade e não
cometer abusos.
Ele afirma que ao sair de Furnas sentirá falta
do calor humano e energia reinantes em seu
ambiente de trabalho. “Durante estes 35 anos
de empresa e mais 8 meses de estágio, conquistei um vasto grupo de amigos dos quais
levarei ótimas lembranças e muitas saudades.
Sou muito grato a todos pela oportunidade
de ter compartilhado momentos ímpares.
Furnas é uma verdadeira universidade, gerando para seus empregados oportunidades
de crescimento pessoal e em todos os ramos
profissionais, mantendo-os sempre unidos
como uma grande família”, conclui.
O uro
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Laura Pessino

De uma família modesta, Laura teve que
começar a trabalhar cedo para ajudar em
casa e, em função disso, algumas vezes precisou interromper os estudos e só conseguiu se
formar em Pedagogia depois que começou
em Furnas que, na época, bancava o curso
superior para os empregados. “Eu tinha 21
anos quando vim fazer um trabalho por um
período de três meses. Era para levantar os
gastos com saúde, tudo manualmente, e o
gerente da área, o Antonio Saraiva, selecionou duas pessoas – e eu era uma delas – para
fazer o concurso interno. Passei, e foi assim
que entrei em Furnas”, lembra.
Laura conta que a experiência em RH foi,
principalmente, em treinamento, mas quando
começou realizava processos de viagens para
cursos de intercâmbio no exterior para os
empregados, “um dossiê do tamanho de um
livro”, ri. O contato com empregados de todas as áreas e formações durante o trabalho
com treinamento foi um grande aprendizado
de vida. “Aprendi a lidar com pessoas”.

“

Eu sempre quis entender porque Furnas
entrou na minha vida. Um dia, observando a
torre símbolo de Furnas me dei conta que ela
tem cinco pontas, como o pentagrama que
escolhi como símbolo de tudo o que acredito.
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Dos 35 anos de Furnas, Laura Pessino passou 25 na área de Recursos Humanos, uma
experiência enriquecedora para quem, como
ela, tem uma curiosidade inata pelo lado humano e busca entender o mundo pela espiritualidade. São características tão marcantes
da sua personalidade que o roteiro prévio
da entrevista termina num bate papo sobre
a sua trajetória na procura por respostas às
questões espirituais. Laura estudou várias
linhas da filosofia oriental como budismo,
taoísmo, técnicas e terapias orientais, medicina alternativa, chegou a abolir a carne do seu
cardápio por muitos anos, mas abandonou o
radicalismo. “Minha família era espírita, mas
aquilo não me convencia e tive o primeiro
contato com a filosofia oriental lendo Krishnamurti”, o filósofo e místico indiano que
escreveu vários livros sobre meditação, conhecimento, relações humanas e psicologia.
Além de mística, ela também é voltada para a
arte e a cultura. Já fez parte do Coral de Furnas, oficina de pintura e, atualmente, faz aulas
de dança do ventre.
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Laura Pessino

Nuvem e o carinho em Isis

A coisa mais importante que já lhe aconteceu
foi o nascimento da filha Isis, hoje uma adolescente de 14 anos. A família ganhou mais
um membro com a chegada de Nuvem, um
beagle que faz a alegria das duas. Saudades
ela sabe que sentirá muitas dos seus anos em
Furnas, de colegas, pessoas que se tornaram
grandes amigas, e de momentos como o da
criação do sindicato. “Existia corporativismo,
patotas, mas havia mais cumplicidade profissional e social e muita solidariedade. Jamais
vou esquecer o sentimento de união quando
o Gilberto Braga gritava Furnas unida jamais
será vencida!”, recorda.
Como a grande maioria dos entrevistados,
Laura também compara as relações de trabalho daquela época com a atual. “Acho que
a visão sobre o trabalho mudou, as relações
modificaram muito. Sinto hoje as pessoas menos integradas”, avalia. Desde que assinou o
Preq começou a sentir saudade da convivência com colegas, amigos e, principalmente,
de duas grandes amigas que perdeu, mas
diz ter certeza de que esse ciclo da sua vida
se fechou. “Eu sempre quis entender porque
Furnas entrou na minha vida. Um dia, observando a torre símbolo de Furnas me dei
conta que ela tem cinco pontas, como o pen150
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tagrama que escolhi como símbolo de tudo o
que acredito”.
Sobre dar esta entrevista para a publicação
especial Ouro da Casa ela não tem dúvidas:
“Acho muito rica a oportunidade de poder
agradecer a empresa publicamente e viceversa”, finaliza.

Paixão
pela empresa
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Para Leandro Silva Oliveira, o emprego em
Furnas foi o primeiro passo para construir a
vida que tem hoje. Uma história que começou
em 15 de março de 1971, quando entrou como
terceirizado na empresa.
O capítulo seguinte aconteceu três anos depois. Já habituado à função de mensageiro
na Divisão de Expedição, ele decidiu prestar
o concurso público que a empresa realizava
para sua área. Leandro foi aprovado e assumiu a vaga em abril de 1974. Trabalhou no
órgão por mais quatro anos, quando foi promovido a auxiliar de escritório e transferido
para a Divisão de Cadastro e Controle Patrimonial, onde permanece até hoje.
Leandro atribui a Furnas a sua vida segura
e tranquila. “Agradeço primeiro a Deus, que
sempre me deu saúde para trabalhar, depois à
empresa, que me ajudou a conquistar tudo o
que tenho”. Quando diz tudo, Leandro referese a sua família, amigos e bens, todos conquistados ao longo dos 37 anos de trabalho na
empresa. “Com meu trabalho comprei minha
casa e pude dar um lar a minha família”.
Do casamento de 31 anos com a telefonista Eunice de Moura Oliveira, Leandro ganhou duas

“

Sou muito apaixonado
por essa empresa.
Estou me desligando,
mas já sinto um
saudosismo imenso
de um tempo que, sei,
não voltará.

filhas, a enfermeira Elisane de Moura Oliveira,
de 28 anos, e a estudante de Pedagogia Liliane de Moura Oliveira, de 23 anos. Segundo
ele, mais uma dívida com Furnas. “Graças ao
trabalho tive condições de montar uma família
linda, estruturada, dar educação de qualidade
para minhas filhas, pois a empresa sempre nos
proporcionou segurança e estabilidade”.
Leandro, que está para se aposentar, diz ser
difícil destacar apenas uma passagem boa do
tempo em que está em Furnas. “Sou muito
apaixonado por essa empresa. Estou me des-

Apaixonado por Furnas Leandro já sente saudades da empresa
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Leandro Silva Oliveira

ligando, mas já sinto um saudosismo imenso
de um tempo que, sei, não voltará”, comentou. Para ele, os primeiros anos foram os mais
prazeirosos, a empresa estava crescendo,
construindo seu parque gerador. O trabalho
era grande e acelerado. “Participei do crescimento de Furnas, a vi se transformar na empresa enorme e respeitada que é hoje. Era
uma época de muito trabalho. E trabalho duro,
já que naquele tempo tudo era manual, não
havia computadores nem internet, a tecnologia não dominava como nos dias de hoje”.
Mas, apesar da saudade, Leandro não lamenta a aposentadoria. Acredita que é hora de
dar chance à nova geração. “Temos que dar
chance para os jovens mostrarem seu valor e
contribuírem para o crescimento do país”. Para
ele, fica a sensação do dever cumprido, de ter
ajudado a empresa a crescer em seus primeiros anos e em vê-la assumir uma posição de
destaque no setor elétrico nacional.
Leandro ressalta que, além do trabalho, também sentirá falta das pessoas. “Aqui fiz muitos amigos, colegas de uma vida inteira, que
me acompanham desde que entrei”. Irá sempre se lembrar com carinho e saudade dos
tempos do futsal, quando os empregados
formavam times com o nome das usinas e
disputavam entre si um campeonato.

Segundo ele, o Departamento de Custos e
Controle Patrimonial sempre existiu como
uma família, todos se ajudam e se apóiam. Mas
entre o grupo, ele destaca os colegas Valdir da
Mota e Eriovaldo Santos de Azevedo como os
mais próximos, amigos desde sempre.
O auxiliar de escritório conta que a empresa superou todas as expectativas que tinha
quando começou. Afirma que se algum dia
alguém lhe perguntar qual a melhor empresa
para se trabalhar, ele não terá dúvidas quanto
à resposta: “Furnas, com certeza”. Foi devido
ao emprego que ele conseguiu seguir estudando e concluir o curso de Licenciatura Plena em Contabilidade, passando a dar aulas
para alunos do segundo grau.
Mas, mesmo com saudade do passado, Leandro não esquece os planos para o futuro.
“Quero viajar muito. E pescar”. Ele explica
que deseja ficar mais próximo do restante da
família, que vive em Belém (PA). “Quando não
tiver mais o compromisso do trabalho, poderei visitá-los com mais freqüência”.
Como mensagem, pede aos empregados que
continuem se dedicando, trabalhando em
prol do desenvolvimento e do crescimento de
Furnas, porque “o crescimento de Furnas é o
crescimento do Brasil”.
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em Furnas
não tinha nada

154

O uro

da Casa

2011

Luiz Alves do Prado

Em 1975, a vida não era nada fácil para o contador Luiz Alves do Prado, hoje com 57 anos,
empregado da Divisão de Controle e Administração, em Aparecida de Goiânia (GO).
Casado e pai de duas meninas, recebia salário
de 450 cruzeiros numa concessionária de automóveis. Sem renda suficiente para pagar
aluguel, Prado morava com a família na casa
da mãe. Por isso, confessa ele, a proposta de
ganhar três vezes mais foi preponderante
para que ingressasse em Furnas. “Tudo o que
fiz... a formação das minhas filhas, o patrimônio que possuo, consegui em função do meu
trabalho na empresa. Quando entrei aqui não
tinha nada”, diz ele.
Mineiro de Araguari e radicado desde 1964
na capital de Goiás, Prado iniciou em Furnas como auxiliar administrativo do então
Escritório Regional de Goiânia, contratado
pela empreiteira Cemsa. Em 1976, passou ao
quadro efetivo da companhia. Cinco anos depois, iniciou por Ivaiporã (PR), onde estava
sendo construída uma das subestações do
Sistema de Transmissão de Itaipu, um verda-

deiro périplo por áreas regionais. Trabalhou
também em Niquelândia (GO), de 1991 a 1997,
e Gurupi (GO), de 1997 a 2002. Sempre vinculado a departamentos da Superintendência
de Empreendimentos de Transmissão e como
responsável pela área administrativa dos escritórios regionais de construção.
Prado alçou seu vôo mais alto na carreira em
2002, quando se transferiu para a capital federal como gerente adjunto do Escritório
de Representação de Brasília. No entanto, a
distância da família – na época, esposa e filhas estavam residindo em Goiânia – fez com
que requisitasse transferência para a Divisão
de Controle e Administração, em março de
2006. Hoje, Prado aplica os conhecimentos
adquiridos durante o curso de pós-graduação em Contabilidade e Gestão Tributária
na coordenação do núcleo responsável pela
escrituração dos tributos pagos pelas usinas,
subestações e unidades de negócio da empresa em Goiás.
O empregado confessa que situações vividas
em Furnas possibilitaram a ele e sua família

Prado não
perdia um
bom futebol
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um profundo amadurecimento. Uma delas foi
a mudança de Goiânia para Ivaiporã, no início dos anos 80. “Eu e minha esposa éramos
muito jovens nessa época e, pela primeira vez,
vivíamos longe de nossos familiares. Por isso,
considero que foi em Ivaiporã que realmente
nos fortalecemos como família”, afirma.
Trabalhando em áreas regionais, Prado fez
muitas amizades, facilitadas por sua paixão
pelo futebol (esporte que não mais pratica
devido a uma artrose no joelho esquerdo) o
prazer de organizar festas. Em Ivaiporã, por
exemplo, ele e a esposa Maria do Rosário
Fernandes do Prado, também conhecida
como Zainha, lideravam os preparativos de
uma das festas juninas mais concorridas da
cidade. Dela participavam famílias de outros
empregados, como Dirceu Sedenho, Luiz Antonio Bueno, Djair Roberto Fernandes, João
Batista de Oliveira e Mário Antônio Silva. Em
Niquelândia, o casal também organizava a
festa de São João para os empregados de
Furnas. Já em Gurupi, encontros mensais reuniam os funcionários e suas famílias na área
da subestação. O cardápio podia contar tanto com caldos como generosos churrascos.
O trabalho social voluntário é outro hábito
cultivado por Prado durante seus 35 anos
de Furnas. Na temporada em que esteve em
Brasília, ele representou a empresa no Comitê
de Entidades no Combate à Fome e pela Vida
(Coep). Seu envolvimento com entidades
filantrópicas, porém, começou em Gurupi,
onde funcionários utilizavam parte de seu tíquete-alimentação para garantir as refeições

dos moradores do asilo de idosos da cidade.
Prestar apoio a idosos, aliás, consiste num
dos projetos de Prado para a aposentadoria,
que deve ocorrer em janeiro, na esteira do
Programa de Readequação do Quadro de
Pessoal (Preq). “Acho que ninguém dá muita
atenção para os velhos. Tenho feito alguns
contatos para me tornar voluntário num asilo.
Mas quero que seja um compromisso que me
permita sair e viajar com a família”, comenta.
Outro plano para esta nova fase da vida é gerir,
juntamente com a esposa e as filhas Adriana,
38 anos, e Andréia, 33 (a filha do meio, Fernanda, faleceu aos 9 anos, em Ivaiporã), um
espaço de eventos com capacidade para cerca de 150 pessoas que está construindo em
Goiânia. E, aproveitando sua experiência na
área contábil e tributária, Prado espera prestar assessoria esporadicamente a clientes do
escritório de advocacia de um amigo.
Pensando na sua própria velhice, ele e
Zainha se mudaram há dois anos para um
apartamento no bairro Jardim Goiás, próximo ao estádio Serra Dourada e o Parque
Flamboyant, uma das principais áreas verdes
da cidade. A casa espaçosa, onde gostam
de brincar os netos João Luiz e Bruna, ficou
com a filha Adriana.
Para quem começa sua carreira em Furnas,
Prado dá um conselho: “A gente antigamente
via o colega que estava apertado de serviço e
oferecia ajuda. Acho que as pessoas têm que
ter mais esse espírito de coleguismo”.

“

Tudo o que fiz... a
formação das minhas filhas,
o patrimônio que possuo,
consegui em função do
meu trabalho na empresa.

O uro

da Casa

2011

“

156

Pioneiro
na segurança

O uro

da Casa

2011

1 57

Luiz Antônio Ramos

Ramos e a esposa Maria Manuela moram até hoje na mesma rua desde a época de namoro

Nascido em uma família de pescadores, Luiz
Antônio Ramos não esquece suas raízes. Sempre que possível vai para Ilha Grande, paraíso
ecológico situado em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. “Meu pai foi trabalhar
na guarda da Colônia Penal Cândido Mendes,
construída na Ilha. Foi aí que começou a minha
identificação com a segurança”, relembra.
Em 1976, quando servia no 1º Batalhão da
Polícia do Exército, no bairro da Tijuca, Ramos soube que Furnas estava recrutando
profissionais para formar sua primeira turma
de guarda de segurança. Aprovado para o
Departamento de Segurança Empresarial, o
morador de Campo Grande, zona Oeste da
cidade, teve o primeiro contato com a zona
Sul carioca. “Não conhecia esse lado do Rio
antes de vir trabalhar aqui”.
Muitos de seus colegas do batalhão prestaram
prova junto com ele para ingressar na empresa, pois ainda não havia obrigatoriedade de
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concurso público na ocasião. “Foi uma época
muito boa. Praticamente todos que entraram
comigo eram colegas do Exército. Mesmo assim, foi um desafio formar essa equipe. Nosso
treinamento militar foi fundamental”, afirma.
Ramos lembra que foi o primeiro funcionário
matriculado na segurança da companhia e,
desde então, nunca teve uma rotina fácil. “A
segurança está sempre alerta, pois ficamos
24 horas no ar. Gosto da minha profissão, mas
é cansativo trabalhar em horários diferenciados”, revela.
Além da dedicação, o funcionário lembra de
momentos que marcaram a sua trajetória na
função. Foi num Natal que Ramos deparou-se
com dois jovens que tentavam pular o muro.
“Eu já estava preparando minha ceia quando o
rádio tocou. Era um código 300, que significa
tentativa de invasão. Ligamos para a polícia,
que chegou em minutos, e os dois rapazes
foram encaminhamos à delegacia”, recorda.

Luiz Antônio Ramos

Em outra passagem, ele revive uma briga curiosa que presenciou. “Estava na segurança
da portaria, quando vi uma mulher puxar um
homem pela gravata. Tive a impressão que
ela queria enforcá-lo e tentei de todas as formas impedir a briga. Perguntei se era preciso
chamar a polícia, mas a moça soltou o rapaz
e, como se nada tivesse acontecido, saíram
caminhando e conversando. É por isso que eu
falo: em briga de marido e mulher ninguém
mete a colher”, diverte-se.

Após décadas de dedicação ao trabalho, a
ideia de aposentar-se começa a ganhar forma.
Porém, Ramos não pensa em se acomodar.
Uma de suas atividades no futuro será cuidar
da praça do bairro onde mora e joga futebol todos os domingos. Campo Grande foi também
o bairro onde conheceu a esposa portuguesa
Maria Manuela, que cruzou o Oceano Atlântico
com a família em busca de uma vida melhor
no Brasil. “Namoramos, noivamos, casamos e
até hoje moramos na mesma rua”, afirma.

Uma vez institucionalizada a terceirização da
segurança de Furnas, em 2002, Ramos foi promovido a inspetor de guarda do Departamento
de Segurança Empresarial, cargo que exerce
até hoje. “Eu e mais cinco colegas coordenamos os seguranças terceirizados. No início,
passamos por um período natural de adaptação. Agora, estamos com uma equipe afinada
e muito bem preparada. Orgulho-me de não ter
ocorrências graves na minha carreira. Tudo foi
resolvido com muita tranquilidade”.

Dedicação é o que Ramos recomenda aos que
estão iniciando sua carreira na empresa. “Todos precisam vestir a camisa independente da
profissão ou função que exercem. Furnas dará
oportunidades com os diversos cursos oferecidos pela companhia”. Ele faz um convite para
os amigos que ficam. “Quando me aposentar,
vocês poderão me encontrar na Ilha Grande.
Além de aproveitar nossas praias paradisíacas,
ainda vão poder desfrutar de um peixe assado
em minha companhia”, brinca.
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35 anos que
valeram a pena
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Luiz Antonio Sanseverino

Antes de ingressar em Furnas, em agosto de
1976, o publicitário e relações públicas Luiz
Antonio Sanseverino, 61 anos, trabalhou numa
produtora de vídeo. Acostumado à informalidade desse ambiente, ele confessa que teve
certa dificuldade em se adaptar à etiqueta
corporativa da empresa, então bastante influenciada pelo regime militar. “Meu primeiro
chefe em Furnas foi um coronel. Ele olhava
para minha roupa, via se eu estava de barba
feita, de sapato engraxado. Isso me assustou
um pouco, pois vinha de uma atividade profissional bem diferente. Mas foi bom. Acho
que Furnas deu continuidade à minha educação”, reflete.
Hoje lotado na Subestação de Foz do Iguaçu
(PR), Sanseverino considera trabalhar na com-

panhia uma fonte permanente de aprendizado, que teve início na equipe de programação
visual do extinto Departamento de Documentação. O órgão cuidava da implementação da
identidade visual da marca Furnas em peças
de sinalização interna e externa.
O segundo estágio da carreira de Sanseverino em Furnas se deu na Assessoria de Comunicação Social, hoje Departamento de Comunicação Social. Primeiro, integrou o Núcleo
de Vídeo, tendo como companheiros pessoas
ainda em atividade na empresa, como João
Marcos Leite e Carlos Miziara. O grupo percorria o país registrando os empreendimentos de Furnas e as atividades da empresa nas
áreas de meio ambiente e responsabilidade
social. Ele cita como exemplos de “super-

Sanseverino recepciona os visitantes em Foz do Iguaçu
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produções” da equipe a documentação das
obras da Usina de Serra da Mesa, em Goiás,
e vídeos sobre os avá-canoeiro, grupo indígena que foi transferido de suas terras devido à
construção da hidrelétrica.
Na área de Comunicação Social, Sanseverino
também atuou na organização de eventos
corporativos. “Nós realizamos, possivelmente,
mais de cem eventos. A CO.P tem uma maneira própria de trabalhar, com profissionalismo,
seriedade e competência muito grande. O que
nós usávamos de outras empresas era a montagem dos estandes. Mas os projetos eram todos desenvolvidos pela CO.P”, conta ele.
A intensa agenda de trabalho em função dos
eventos de Furnas foi, indiretamente, responsável por uma verdadeira guinada na vida afetiva e profissional de Sanseverino. Em 2000,
ele viajou a Foz do Iguaçu para acompanhar
um seminário e conheceu, no estande da empresa, sua atual esposa, a psicóloga Anna Maria Freire de Castro Sanseverino. Dois meses
após o encontro, o publicitário, então viúvo,
transferiu-se para a Subestação de Foz do
Iguaçu e selou a união com Anna Maria.
De acordo com ele, a compreensão de sua
gerente na época, Vera Prado, e dos responsáveis pela Subestação de Foz do Iguaçu –
o superintendente de Produção Sul, Milton
Panico, e os gerentes do Departamento de
Produção Paraná, Wanderlei de Castro Teodoro e Francisco Luiz da Mota – foi fundamental para concretizar essa grande mudança em sua vida.
Sanseverino é um dos responsáveis pelo Centro de Visitantes, que recepciona engenheiros, pesquisadores e estudantes que desejam conhecer o Sistema de Transmissão de
Itaipu. “Nós absorvemos uma grande parte
das visitas técnicas de Itaipu”, revela ele, que
frequentemente também apoia a CO.P nos
eventos realizados na cidade.
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Planejando deixar a empresa em 2013, beneficiado pelo Plano de Readequação do Quadro
de Pessoal (Preq), Sanseverino não pensa em
voltar ao Rio. Nem em manter uma atividade
profissional fora da companhia. “Não sairia
de Furnas para trabalhar em outra empresa”,
afirma. “Vale a pena fazer uma carreira aqui
dentro”, complementa.
Aposentado, Sanseverino pretende dedicarse aos seus gatos (são 15, das raças persa e
exótico, vivendo num espaço de 35 m2 com
TV, música ambiente e ar-condicionado) e a
seus hobbies: o motociclismo e a restauração
de veículos antigos. Sobre este último, confessa ter vivido uma das maiores alegrias de
sua vida, e também um grande prejuízo. Ele
comprou um jipe ano 1975 por R$ 14 mil. A
reforma, que custou R$ 35 mil, deixou o veículo impecável. Até o tanque de combustível
sobressalente era original, pertencente ao
Exército Brasileiro. No entanto, quando foi
revender a relíquia, o publicitário conseguiu
apenas R$ 13 mil.

Emoção à
flor da pele
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Luiz Arthur de Souza Azevedo

Luiz Arthur e amigos que fez em Furnas

O que para muitas pessoas poderia ser um
fator limitador, funcionou como um incentivo a mais para Luiz Arthur de Souza Azevedo. “Meus pais biológicos me abandonaram
quando eu ainda era pequeno, mas fui acolhido por uma família honesta, que me deu muito amor e carinho. Essa foi a primeira benção
de Deus na minha vida”, conta, emocionado.
Mesmo sem concluir o ensino médio, sempre
se esforçou para ajudar em casa. Em 1976, o
amigo Nelson Coelho Peçanha, então porteiro de Furnas, o aconselhou a fazer uma
prova para o quadro de guardas da empresa.
“Não existia concurso público como conhecemos hoje. Fiz o exame e fui aprovado. Foi
difícil, cheguei a pensar que não passaria na
avaliação”, lembra.
Naquele mesmo ano, Luiz Arthur foi contratado para o Departamento de Segurança Empresarial com a missão inicial de trabalhar no
canteiro de obras da primeira usina nuclear
brasileira: a Central Nuclear Almirante Álvaro
Alberto, em Angra do Reis, no litoral Sul do
Rio de Janeiro. “Era uma função difícil, pois
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tínhamos que manter a ordem dentro do empreendimento. Sem contar que estava longe
da minha família e dos amigos. Não consegui
ficar muito tempo nessa situação”, confessa.
Por causa da distância, solicitou transferência para o Rio em 1977. O desejo era atuar
na sede de Furnas, mas foi realocado para o
depósito de materiais do Departamento de
Administração de Material, na Rodovia Presidente Dutra, estrada que liga as cidades do
Rio de Janeiro e São Paulo. “Consegui voltar,
mas ainda não era o que eu almejava. Fui criado em Botafogo, bairro da sede de Furnas e
onde também viviam os meus familiares. Por
isso, estabeleci a meta de trabalhar no Escritório Central da empresa”, recorda.
Sempre muito profissional, não demorou para
atingir seu objetivo. Em 1978, finalmente concretizou a mudança definitiva para a zona
Sul do Rio, onde atuou na guarda de maneira
exemplar por 12 anos e nove meses. “Fui aplicado, porque precisava me sair bem. Afinal,
me deram uma oportunidade ímpar de fazer
parte desta empresa”.

Luiz Arthur de Souza Azevedo

Durante a sua trajetória em Furnas, apenas um
evento exigiu que Luiz Arthur colocasse em
prática sua destreza como segurança. “Houve
um roubo na rua e o ladrão fugiu para a garagem onde eu estava de serviço. Assim que o vi,
tentei acalmá-lo. Avisei que chamaria a polícia,
mas ele precisava se render. Bastou a conversa
para que ele se entregasse”, relata, orgulhoso.
Em 1988, após concluir o ensino médio com
o apoio de Furnas, decidiu deixar a guarda
para trilhar novos caminhos. “Buscava uma
rotina mais tranquila e, por isso, pedi para
ser arquivista do Departamento de Aquisição
Especial, onde fiquei por oito anos. Minha
atividade era arquivar todos os documentos
dos engenheiros, o que demandava uma organização primorosa”. Em 1996, o departamento foi integrado ao de Administração de

“

“

Alcancei meus
objetivos profissionais
e pessoais

aos colegas de empresa que marcaram a sua
trajetória. “Todos foram especiais aqui em Furnas, me dando apoio e carinho. Peço que Deus
os abençoe e ilumine suas vidas”, homenageia.
Casado há 48 anos com Maria Pereira de
Souza, pai de José Luiz, Daniel, Marco Antônio, Arthur, Cláudia Maria e Isabel Cristina,
e avô coruja de 11 netos, Luiz Arthur se diz
um homem realizado. “Alcancei meus objetivos pessoais e profissionais. Tenho uma família maravilhosa, meus filhos já trabalham e a
casa onde moro é própria. Agora, quero cuidar dos meus netinhos. É hora de dar chance
aos que vão entrar”.
Satisfeito, revela a felicidade de ver os filhos
seguindo seus passos. “Eles estão encaminhados e todos vão fazer carreira em Furnas.
Um deles está na Divisão de Administração
de Fornecimento, outro foi para Divisão de
Administração e Expediente e o mais novo
conseguiu uma oportunidade na Coordenação de Comunicação Social”, celebra.

Material, dando lugar à Divisão de Administração de Fornecimento, onde permaneceu
na mesma função até 2004.

Luiz Arthur deixa ainda um conselho aos que
estão escrevendo os seus primeiros capítulos na empresa. “Sejam aplicados e procurem
sempre fazer corretamente suas tarefas. Furnas será uma escola para todos”, avisa, revelando o seu maior desejo: “Espero que os meus
filhos completem 35 anos de Furnas como eu”.

Em busca de novas oportunidades, pediu ao
gerente da Divisão de Manutenção Gráfica
e Comunicações, Aristides Silva Filho, uma
chance na Oficina de Eletromecânica de Furnas. “Tive algumas dificuldades no início, mas
os supervisores Josafá da Costa e Paulo César do Nascimento foram grandes mestres e
amigos. Com o apoio deles, faço hoje todas
as tarefas de manutenção do ar condicionado com tranquilidade. Cuido da temperatura
ambiente dos prédios, troco filtros e correias, faço a lavagem dos equipamentos”, enumera. Luiz Arthur faz questão de agradecer

Com a esposa Maria Pereira e netos
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Uma vida
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Luiz Carlos Silva

Com o auxílio de sua mãe, Luiz Carlos Silva
começa sua trajetória em Furnas. Ela havia
conseguido uma carta de indicação, o primeiro passo para fazer uma prova de seleção.
“Como na época não era necessário prestar
concurso público, fiz uma prova e passei. A
vaga era de mensageiro externo, ou seja, eu
faria todo o serviço de rua”. Diante da notícia,
Luiz deixou de lado a profissão de soldador e
apostou na empresa.
Entretanto, ainda faltava o exame médico
admissional, que trouxe apreensão para Luiz
que, por ter uma cicatriz de queimadura nas
mãos, teve dificuldades para ser aprovado
pelo médico que o examinou. “Depois que fiz
essa avaliação em Furnas, fui encaminhado
para uma clínica particular, onde dariam uma
segunda opinião”, conta o funcionário. Após
o exame, o doutor lhe fez uma pergunta cu-

riosa. Ele queria saber para que time Luiz torcia. “Nesse momento, lembrei-me do escudo
do Flamengo na entrada do consultório”,
recorda. Após os segundos de silêncio, Luiz
respondeu sem titubear: Flamengo! “Depois
da brincadeira, ele me deu a melhor notícia
de todas. Enfim, eu poderia trabalhar em Furnas”, conta.
Na tarde do dia 15 de março de 1976, às 13h30,
Luiz Carlos Silva tornou-se funcionário de
Furnas. Assim que começou no trabalho, no
posto de mensageiro, ele se transformou em
“Merica”. Um colega da empresa viu semelhanças entre Luiz e jogador Merica, na época
do Flamengo. “Como eu usava cabelo black
power, me acharam parecido com esse jogador. Desse dia em diante me tornei “Merica”,
um apelido tão forte, que até no meu crachá
já tentaram colocar”, lembra com alegria.

Merica e família
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Luiz Carlos Silva

Foram ao todo 10 anos como mensageiro,
onde era responsável pelas tarefas externas
do Departamento de Serviços Gerais. Mas era
um trabalho que, em sua opinião, não oferecia
um crescimento profissional. Em 1986, surgiu
uma oportunidade de transferência. Ele faria
um teste para a oficina mecânica de Furnas.
Para passar, tinha que soldar duas placas de
ferro. Como estava muito nervoso, tudo ficou
mais complicado. “Eu estava tão tenso no dia
que cheguei a pensar que não conseguiria.
Graças a Deus deu tudo certo no final”, conta aliviado. O chefe da oficina, Edson Coelho
Souza, foi um grande amigo e mestre. “Ele foi
um pai, me ajudou muito aqui dentro. Tenho
muita gratidão por ele”, relembra.
Na oficina mecânica de Furnas, Luiz Carlos
mostrou seu talento e ascendeu dentro da
empresa. “Ainda me recordo do dia em que
soube que seria promovido. Eu estava saindo
de férias e fui surpreendido com a notícia de
que teria um grande desafio no meu retorno.
Assim que voltei, assumi o cargo de encarregado da manutenção mecânica, onde fiquei
por um ano”. Após aquele período, Luiz Carlos foi chamado para trabalhar no escritório
da Divisão de Manutenção, Gráfica e Comunicações, como apoio direto do Aristide Silva
Filho, chefe de divisão, na época.
Com a entrada do novo gerente Luiz Carlos
Assad de Oliveira, ficou definido que Merica te-

ria novos desafios. “Eu sabia que aconteceriam
mudanças, é natural. Contudo, fiquei muito feliz
ao descobrir que embora com uma nova chefia, eu ficaria no departamento”, conta. Já com
quatro anos de divisão, Luiz Carlos é hoje técnico de nível médio, sendo responsável pelas
instalações de películas de insulfim e vidros de
todos os prédios da sede de Furnas. Além de
cuidar da instalação de quadros, molduras e
persianas. “Meu trabalho é encontrar um bom
fornecedor e negociar o melhor preço. Eu também acompanho a instalação dos serviços que
contratamos. Gosto de cuidar de tudo, do inicio
e ao fim. Não deixo ninguém na mão”, explica.
Desde os 21 anos na empresa, Luiz Carlos
guarda boas recordações. “Furnas foi minha
segunda casa. Com o apoio da companhia,
pude evoluir e ascender na carreira”. Aqui o
colaborador fez muitos amigos, que inúmeras
vezes o ajudaram. “São muitos os amigos,
eles me auxiliaram em diversos momentos da
minha jornada. Cada um fez parte da minha
vida profissional e pessoal. Obrigado pela boa
vontade e paciência. Não tenho como falar
de todos aqui, mas eles estão no meu coração. Nunca esquecerei vocês”, emociona-se.
Vivendo com Adeilda Prudêncio Soares há
mais de 32 anos, e pai de cinco filhos. Merica
se sente um homem realizado. “Meu maior orgulho é ver meus filhos encaminhados. O Antonio Carlos trabalha na Coca-Cola, o André
Luiz é protético e mora nos Estados Unidos, a
Luciene é fisioterapeuta, a Natália é técnica em
informática e a Ana Lúcia é do lar”, comemora.
Como mensagem aos que estão chegando,
Luiz Carlos espera que todos se realizem profissionalmente, assim como ele. “Hoje tenho a
segurança de Furnas, foi através da empresa
que pude dar estudo aos meus filhos, saúde e
o conforto de uma casa digna. Meu conselho
é que todos estudem muito, a vida não é fácil.
Porém, nós podemos sempre alcançar nossos
objetivos, mesmo os mais distantes”, finaliza.
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Orgulho do passado e
confiança no futuro
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Luiz Leizerovith

...gostem de onde estão, vistam a camisa,
lutem pelos seus ideais, aproveitem tudo
aquilo que ela oferece e, principalmente, que
sejam mais unidos e façam do seu ambiente
de trabalho algo agradável.

“Entrei como mensageiro, aos 20 anos, e, uma
semana depois, fui para a Diretoria Financeira na mesma função na qual permaneci por
cinco anos. Em seguida, passei a auxiliar de
escritório, auxiliar técnico e, atualmente, técnico”. Foi dessa maneira que Luiz Leizerovith, do
Departamento de Processamento de Dados,
ingressou em Furnas. Ele conta que começou
a trabalhar aos 18 anos, em uma loja de comércio de madeiras no Centro da cidade do
Rio de Janeiro. “Certo dia, um ‘futuro colega’
daqui da empresa foi ao meu serviço entregar
um documento. Como queria sair daquele
emprego, perguntei se não havia aqui uma
vaga para mim”. Luiz diz que se inscreveu, fez
a prova e foi aprovado. Naquele tempo, não
imaginava o que era Furnas. “Quando entrei,
fiquei surpreso. Trabalhava numa lojinha e isso
era outro mundo. Ainda não existia o Bloco C,
estava em construção, mas já existiam o A e o
B. Tudo era muito gigantesco”, confessa.
Ele reconhece que boa parte da sua vida
foi passada na empresa e lembra com saudades dos primeiros anos. “Na época, quan-
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“

do chegávamos, éramos obrigados a tomar
banho. Tínhamos que andar impecáveis. Eu,
como trabalhava na Diretoria Financeira, usava terno que levava toda sexta-feira para a
tinturaria e pegava na segunda-feira”. Luiz admite que tinha o maior orgulho daquele uniforme. “Nem me preocupava com o calor que
sentia durante o verão quando ia ao Centro
fazer algum serviço”. Ele revela que o nível de
exigência com a aparência era muito grande.
“Se o diretor visse a minha barba por fazer
ou o cabelo um pouco mais comprido, falava
com a secretária que me dava um ‘toque’”.
Naquele tempo, Furnas fornecia quatro camisas, dois ternos, gravata, sapatos, meias e cinto a cada seis meses. “Se dava as condições,
tinha mais era que exigir”, observa.

Luiz constata que Furnas foi o seu lar e uma
escola. “Ia para casa só para dormir. Havia
muita união entre nós. Eu defendo a empresa
sempre. Foi graças a ela que consegui a minha
casa”. Ele reconhece que teve coisas boas e
ruins, “mas as coisas negativas... eu nem lembro mais”, confessa, demonstrando que os as-

Luiz Leizerovith

pectos positivos foram marcantes. “A vivência
e o conhecimento que adquiri em Furnas, são
coisas inestimáveis e que encontrei em todos
os locais e postos pelos quais passei, desde o
tempo de mensageiro até chegar a técnico”.
Quanto ao futuro, Luiz ainda não sabe o que
vai fazer, mas admite que terá que se adaptar. “Essa nova vida, não vai ser fácil não. Sei
que terei que fazer alguma coisa, pois se ficar parado vou enlouquecer”. Ele conta com a
ajuda de Ana Paula Freitas de Sousa Machado,
assistente social do Departamento de Prestação de Serviços de Recursos Humanos. “Ela,
além de uma grande amiga, tem me orientado
e sempre me alerta que não posso ficar à toa”.

Certeza, ele só tem uma: “eu quero caminhar
e assistir futebol. Quando era mensageiro, ia
aos jogos deles, aos campeonatos que faziam
para incentivá-los, prestigiá-los. Frequento os
estádios. Sou Flamengo. Vou para o Engenhão assistir às partidas, já que o Maracanã
está fechado para obras”. Com alguns projetos em mente e gratidão no coração, Luiz
deseja que Furnas “continue sendo uma empresa que está lá em cima”, afirma, referindose a sua grandiosidade. Para os que chegam,
ele espera que “gostem de onde estão, vistam
a camisa, lutem pelos seus ideais, aproveitem
tudo aquilo que ela oferece e, principalmente,
que sejam mais unidos e façam do seu ambiente de trabalho algo agradável”.
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O bom filho
a casa torna
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Márcia Hernandes Machado

Já trabalhando em Furnas e com a vida um
pouco mais tranquila, Márcia decidiu estudar
Publicidade e Propaganda. Com a empresa
custeando parte das despesas, o orçamento
não apertou. Quando estava terminando a faculdade, se descobriu apaixonada por outra
área, a Informática. “Recebemos um curso
de Easytrieve, ferramenta usada para acessar
e tirar relatórios de grande porte, que seria
usada no acompanhamento dos processos
da área de saúde, e tudo mudou”, explicou.
As aulas despertaram o interesse e ela começou
a fazer outros cursos na área. Um tempo depois, decidiu fazer pós-graduação em Análise
de Sistemas. “Naquela época não existiam
computadores nas salas, mas a empresa tinha
um espaço com várias CPU´s, que os empregados podiam usar quando necessário”. Mesmo
com essa dificuldade, Márcia desenvolveu seu
primeiro programa, usado para facilitar os trabalhos de reembolso médico.

“

Seguindo um caminho natural, após 11 anos
no Departamento de Saúde, Márcia acabou
mudando de área. Foi para a antiga Superintendência de Suprimentos. Lá, trabalhou com
Arlindo Ferreira Sebastião e Roberto Leite.
Segundo ela, pessoas maravilhosas. “Os dois
e o Rubens Vasconcelos Bocayuva, que foi
meu chefe no Departamento de Saúde, marcaram muito minha trajetória profissional e
pessoal aqui em Furnas. Tínhamos uma relação muito próxima e eles ajudaram muito
no meu crescimento”. Para ela, essas são as
grandes recordações, os amigos verdadeiros
que fez ao longo do tempo.
Uma nova mudança no quadro funcional da
empresa levou Márcia para a Coordenação de
Organização e Informática, quando foi determinado que todos os empregados que trabalhavam com informática fossem lotados no mes-

Seus pais

Se a pessoa entrar com o objetivo de
crescer com Furnas e doar um pouco de si,
o sucesso é garantido. Os empregados são
o alicerce de uma empresa, eles têm de ser
fortes para sustentá-la.
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A história de Márcia Hernandes Machado
em Furnas começou precocemente, aos 17
anos. “Desde muito cedo precisei trabalhar
para ajudar em casa. Com 15 anos, tive meu
primeiro emprego”. A primeira função na empresa era como datilógrafa de reembolsos
médicos, no Departamento de Saúde. “Era
um trabalho pesado, numa época em que o
acesso a computadores não era tão comum e
usávamos máquinas de escrever”.
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Márcia Hernandes Machado

mo órgão. Nessa época, ela ficou responsável
por implantar o primeiro correio eletrônico de
Furnas, o Ccmail, no final da década de 80.
Foi fazendo a divulgação nas áreas regionais,
que Márcia diz ter aprendido o que era Furnas.
“É nas subestações e usinas que você entende
a importância da empresa para o Brasil. É onde
ela realmente acontece. Marcou muito a visita
que fiz durante a construção da Usina de Serra
da Mesa. Ver uma usina crescer dentro de um
morro de granito nos faz entender a magnitude
de Furnas. E isso dá um orgulho danado”.
Atualmente, Márcia está de volta à Superintendência de Suprimentos, sempre trabalhando na área de informática. Após o retorno, desenvolveu vários programas, entre eles,
o sistema que controla todo o processo de
pregão eletrônico e o portal do órgão, feito
em parceria com Marcelo Bastoni Acruche,
por quem tem um grande carinho. “Começou
como pupilo, mas depois de 10 anos de trabalho conjunto, é quase mestre”.
O balanço dos anos em Furnas é positivo.
“Entrei na empresa e ela me deu todas as fer-
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ramentas para crescer, o resto dependia de
mim e eu tratei de fazer a minha parte. Aqui
conquistei tudo, coisas pessoais e profissionais. Minha vida está escrita aqui dentro”. O
respeito e admiração pela empresa, vai guardar para sempre, afirmando com orgulho que
Furnas é uma empresa que está carimbada
em sua pele. “È o meu sobrenome, eu sou a
Márcia de Furnas”.
Os planos para aposentadoria são viajar, cuidar de suas plantas e dos bichos que dividem
com ela o sitio em Tanguá (RJ). E quando diz
viajar, ela não está brincando. “Vou comprar
um motorhome e sair por aí, rodando sem
destino. Primeiro, vou conhecer a América
do Sul, depois vou enveredar para a América
Central e ir subindo”, diz com animação.
Como mensagem para quem está chegando, ela aconselha dedicação e comprometimento. “Se a pessoa entrar com o objetivo de
crescer com Furnas e doar um pouco de si,
o sucesso é garantido. Os empregados são
o alicerce de uma empresa, eles têm de ser
fortes para sustentá-la”.

Dedicação no
cuidado com a saúde
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Marciano Dias Ferreira

Comemorando o
aniversário da neta Clara

O hospital da Usina de Marimbondo, na cidade
de Fronteira (MG) ficará guardado para sempre na memória de Marciano Dias Ferreira. Ao
completar 35 anos de empresa, o empregado
do Departamento de Prestação de Serviços
de Recursos Humanos, lembra com emoção
da central de atendimento do hospital que beneficiou não só os funcionários da obra mas
também a comunidade em geral. “Fazíamos
de tudo, desde exames, cirurgias, emergências
até perícias médicas legais“.
Nascido em Itumbiara (GO), Marciano ainda
jovem foi para Minas Gerais em busca de
oportunidades. Seu primeiro emprego com
carteira assinada por três anos e três meses
foi na Companhia de Cimentos Portland Itaú,
na cidade de Itaú de Minas. Lá, ficou sabendo
da construção da Usina de Marimbondo (MG/
SP) e foi aí que conheceu Furnas. Em 1973,
com 25 anos, trabalhou na obra como apontador de campo, na empreiteira Mendes Junior. Depois de dois anos no canteiro, recebeu
um convite do administrador, Amauri André
Degasperi, para trabalhar no Ambulatório
Médico de Marimbondo, sendo promovido ao
cargo de auxiliar de escritório.
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Ficou responsável pela farmácia e cuidava da
compra, recebimento, controle de estoque
dos medicamentos e reembolso médico. “Na
época, tudo era realizado manualmente, desde o processamento dos reembolsos até a
relação dos créditos enviados para a contabilidade fazer o pagamento aos empregados”.
Com o início da operação da Usina de Marimbondo, foi convidado pelo médico Geraldo Leonel Gomes, responsável pela criação da equipe
que iria trabalhar no hospital, inaugurado em
1976, para dar apoio aos empregados encarregados da operação da usina e seus dependentes.
Marciano reiniciou seus estudos na cidade de Ribeirão Preto (SP), no Colégio São José. “Éramos
mais ou mesmos de 15 a 20 funcionários matriculados no colégio e eu fazia o curso de técnico
em contabilidade”. O que ninguém esperava, segundo ele, era o fechamento da instituição em
razão de não estar credenciada pela Secretaria
da Educação do Estado de São Paulo. “Com o
risco de perder tudo o que já tinha feito, a turma
transferiu-se para outro colégio, o Vicente de
Paula, na cidade de Frutal (MG). Lá, buscamos
orientação para dar continuidade ao curso. Já
estava no 2º ano”, lembra.

Marciano Dias Ferreira

Nesse período, foi promovido a auxiliar administrativo e, em seguida, com a conclusão do
segundo grau passou a assistente de administração. Em 1979, casou com Gersina dos Santos
Ferreira e teve dois filhos: Anna Flávia Ferreira
Borges, assistente social e Tiago Santos Ferreira, técnico em eletromecânica.
No governo Collor, o hospital foi desativado, restando apenas o ambulatório médico.
Um choque para os 27 empregados. “Com a
redução das atividades, o quadro de empregados deveria ser restrito a dez pessoas. O risco de demissão causou um transtorno muito
grande. Houve transferências e até muitas aposentadorias precoces”. Apesar da mudança,
Marciano continuou com as funções de apoio
aos funcionários, familiares e aposentados.
Em 1997, com a aposentadoria do administrador, acabou responsável pela administração
do ambulatório com uma turma reduzida:
dois médicos, uma enfermeira, duas técnicas de enfermagem e quatro administrativos.
“Todo mundo sabe que nas áreas o serviço
médico é bastante diferenciado dos grandes
centros. Para melhorar o atendimento dos
empregados e seus dependentes, firmamos,

em 1981, o primeiro convênio com a empresa
Unimed de São José do Rio Preto (SP)”.
O convênio deu tão certo que em pouco tempo outras áreas o procuraram para saber como
incluir os seus empregados e dependentes no
plano de saúde. Hoje Marciano continua administrando um convênio com aproximadamente
cinco mil usuários das áreas de Marimbondo,
Porto Colômbia, Araraquara, Goiânia, todos os
empregados de Furnas lotados no Norte do
estado de Goiás e Tocantins, além dos aposentados e seus dependentes. “Administramos um
contrato que chega a pagar em faturas cerca
de 1 milhão de reais por mês”, ressalta.
Também atuou como sindicalista por 11 anos
e, paralelamente as suas atividades em Furnas, gostava mesmo era de jogar futebol e
pescar com os amigos. Em breve, Marciano
irá se aposentar e deixar a empresa onde
atingiu todos os objetivos e expectativas
de vida. “Aqui, conquistei muitas amizades.
Tenho certeza de que os novos funcionários
terão o mesmo comprometimento e dedicação com o trabalho, farão novos amigos e
darão continuidade a essa história de sucesso
da grande família Furnas”.
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Tudo ao
mesmo tempo
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Maria Alice Barbosa

A família é o referencial para Maria Alice Barbosa. Casada há 19 anos com José Antônio
e mãe de Maria Luiza, ela conta que sempre procura ficar perto deles. O casal se conheceu em Furnas, quando trabalhavam no
mesmo departamento, mas foi o choppinho
no final do expediente que acabou fazendo o
papel de cupido. “A gente costumava ir num
barzinho perto da empresa, relaxar antes de
ir para casa, e isso acabou nos aproximando”, lembra. José Antônio, que é advogado,
acabou saindo da empresa para montar seu
próprio negócio, mas o casamento continuou firme. “Somos muito unidos e Maria Luiza
veio para coroar essa união”. Sobre a filha, ela
fala com emoção. “Foi muito desejada e toda
nossa vida é voltada para o seu bem-estar”.
Maria Alice entrou em Furnas em 1976. Nessa
época, ela trabalhava na Light e soube que
a empresa estava contratando. Inscreveu-se,
fez as provas e conseguiu uma vaga no então
Departamento de Compras, coincidentemente na mesma função que desempenhava
na Light. “Outro fator que pesou a meu favor

foi a experiência com máquinas de escrever
eletrônicas. Elas eram novas e foi um boom
na época. Todas as empresas começaram a
utilizar, mas pouca gente sabia como usar”.
Para Maria Alice, a empresa superou todas as
expectativas de quando começou. “É um ambiente rico para qualquer profissão”. Ela, que
trabalhava com várias pessoas ao mesmo
tempo, comenta que aprendeu a lidar com
o ser humano e administrar as variações de
humor das pessoas. “Isso foi um aprendizado
para a vida toda”.
Em sua opinião, a empresa está passando por
um momento de mudanças e isso gera medo
e expectativa nos funcionários. “Quando entrei, Furnas estava mudando metodologias
de trabalho e estruturas de departamentos.
Muita gente não se adaptou e acabou indo
embora”. Com 35 anos de casa, ela vê Furnas
como outra empresa, diferente da que sempre conheceu. “São mudanças de estrutura
necessárias, pois o mercado está evoluindo e
é preciso acompanhar”.

“

Pego o bordado e depois resolvo fazer palavras
cruzadas. Fico mudando de atividade o tempo
todo, pois não consigo ficar parada. Gosto de
fazer tudo ao mesmo tempo.

“
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Maria Alice Barbosa

Ela reconhece que nesse tempo teve a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas,
colegas que viraram amigos e mesmo fora
da empresa, mantêm contato. Dentre outros,
cita com carinho o colega Mario Sérgio Magalhães, já falecido, como uma pessoa que
lhe deu muita força ao longo dos anos de
amizade. “Ao deixar a empresa, a gente se dá
conta de que está abrindo mão do convívio
diário com pessoas muito queridas”, lamenta.

ponibilidade para cuidar da casa e da família. “Minha filha está com 11 anos, entrando na
‘aborrescência’, e eu quero estar por perto
nessa fase tão delicada”.

Maria Alice está se aposentando e acredita ter
chegado a hora de abrir espaço para quem
está chegando. “Observo os novos empregados que estão entrando e os vejo dispostos,
cheios de vontade e de inspiração. Essa é a
energia que Furnas precisa”.

O tempo livre será dedicado à vida familiar e
a fazer uma das coisas que mais lhe dá prazer, ser dona de casa. “Adoro arrumar a casa,
fazer faxina e cuidar da roupa. É distração
para o dia todo”. Maria Alice conta que não
tem hobby. Por ser uma pessoa inquieta, não
tem paciência para fazer uma mesma coisa
por muito tempo. “Pego o bordado e depois
resolvo fazer palavras cruzadas. Fico mudando de atividade o tempo todo, pois não
consigo ficar parada. Gosto de fazer tudo ao
mesmo tempo”.

Ela diz que não tem planos para depois da
aposentadoria e que a fase de traçar metas já
passou. Agora é a hora de colher, de viver os
momentos. Seu único desejo é ter mais dis-

Mas, se alguém quiser a companhia de Maria
Alice, basta chamá-la para um passeio. “Disso
eu gosto muito. Posso passar um dia inteiro
só passeando”.

Maria Alice e família
Maria Alice vai dedicar seu tempo livre à família
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Uma viagem que
mudou sua vida
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Maria Aparecida Prado Vieira

Com os filhos
Lucimara e Fernando

Foi durante uma viagem de férias à casa de
sua prima Márcia Ressi, que a vida da mineira
Maria Aparecida Prado Vieira mudou. Logo
que chegou ao Rio de Janeiro, Márcia, que
trabalhava em Furnas, a aconselhou participar de um processo seletivo da empresa, indicando que procurasse quando de seu retorno, o gerente administrativo do Escritório de
Belo Horizonte.
Aparecida foi ao escritório numa segundafeira e passou por uma série de entrevistas
e testes, até ser chamada para trabalhar em
Furnas, em dezembro de 1976. “Logo que entrei, estranhei um pouco, pois eu era nova e
estava vindo de um banco onde todos também eram jovens, conversavam e riam muito.
No escritório, tinha que falar mais formalmente e chamar a todos por senhor ou doutor. No início, foi complicado, mas ao mesmo
tempo, me senti acolhida e percebi que estavam dispostos a me ensinar muitas coisas”.
Em 1977, Maria Aparecida casou e, logo depois, teve dois filhos, Lucimara Vieira Pereira,
32 anos, relações públicas e Fernando Lucas
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Vieira Pereira, 28 anos, publicitário. “Entrei
solteira em Furnas, namorei, noivei, casei e
me separei”, diverte-se. Ao longo dos 35 anos
em Furnas, ela participou de vários cursos e
treinamentos dirigidos à área administrativa e
de pessoal. Hoje, Aparecida também é representante da Fundação Real Grandeza (FRG)
e da Caixa de Assistência dos Empregados de
Furnas e Eletronuclear (Caefe). “Aqui, como é
um escritório pequeno, todos fazem de tudo,
eu sempre trabalhei nessa área administrativa
de pessoal”.
Furnas também proporcionou a Maria Aparecida boas recordações e várias amizades
que pretende levar para o resto da vida. Uma
dessas pessoas é seu amigo Roberto Coimbra. Num dia em que ela passou mal, Coimbra, motorista de Furnas, a levou para casa.
“Quando chegamos, a Lucimara, que na época ainda engatinhava, nunca tinha visto uma
pessoa negra. Eu a coloquei no colo dele,
apresentei-o como amigo e ela ficou olhando
e achando aquilo tudo muito estranho. Até
que num determinado momento, passou a
mãozinha no rosto dele e depois olhou para o

Maria Aparecida Prado Vieira

dedo. Mesmo depois de tantos anos, o Coimbra toda vez que a encontra implica com ela.
E sem falar que ele sempre me ajudou muito,
principalmente depois que me separei”.

sei é que quero descansar, viajar com as amigas do meu condomínio que também estão se
aposentando e voltar ao hábito que sinto muita
falta, o de que caminhar todos os dias”.

Outra grande amiga é a atual gerente do Escritório de Belo Horizonte, Dulce Maria de Miranda Costa. Quando tinham que vir juntas
ao Escritório Central (RJ) para treinamentos
ou cursos, Maria Aparecida conta que, geralmente, dividiam o quarto nos hotéis e que
com isso a amizade só cresceu. “Teve uma
vez que nós fomos ao Canecão assistir ao
show do Roberto Carlos. Esse momento foi
muito emocionante para nós duas”.

Depois de tantos anos se doando e ajudando
Furnas no seu crescimento, Maria Aparecida
reconhece que muita das coisas que conquistou em sua vida foi graças ao seu trabalho
na empresa. “Furnas foi minha lição de vida.
Tudo o que eu aprendi, tenho e sou, devo a
esta empresa. Sinto muito prazer em levantar
todos os dias e ir trabalhar. Quando entro de
férias, sinto falta do escritório”, revela.

Sempre muito pró-ativa, Maria Aparecida é
aquela colaboradora que gosta de trabalhar e
do que faz. Ao aderir ao Plano de Readequação do Quadro de Pessoal (Preq), afirma que
precisará se preparar bastante para sair. “O que

Para os novos empregados que estão
começando em Furnas, Maria Aparecida
é categórica. “Tenham muito carinho, se
dediquem e sejam profissionais, pois tudo o
que vocês realizarem, a empresa reconhecerá
e recompensará futuramente”.
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Nelcir de Abreu Andrade

“Para ter sucesso na profissão tem que gostar muito do que faz”, destaca Nelcir de Abreu
Andrade. Nascido na cidade mineira de Passos
iniciou sua carreira como eletricista na Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).
Depois, por quase dois anos, trabalhou como
caixa no Banco Real. Nesta época, aprovado
no concurso de Furnas, decidiu deixar o emprego e a faculdade de Matemática e se dedicar ao curso de telecomunicações, no Centro
de Treinamento Básico de Furnas. “Tranquei
a matrícula na faculdade para me dedicar somente ao curso. Tinha medo de não atingir a
média e ser desclassificado”, justifica.

Nelcir Andrade foi admitido em 1977 para a área
de telecomunicações, na Hidrelétrica de Furnas (MG). Em fevereiro deste mesmo ano, foi
transferido para Usina Hidrelétrica Luiz Carlos
Barreto (MG/SP). A mudança permitiu fazer, na
cidade de Franca (SP), o curso de Tecnologia
Elétrica. Lá, conheceu um dos seus melhores
amigos Ademir Bellezini. “Fantástico colega de
empresa”. Não demorou muito e se casou com
Marga Negrão de Souza Andrade, com quem
teve 4 filhos: Hunna, Raissa, Natasha e Hennis.
Depois de 26 anos na Usina Luiz Carlos Barreto de Carvalho, Nelcir Andrade voltou para

Com a esposa Marga e filhos
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Nelcir de Abreu Andrade

A família Andrade

a Usina de Furnas. Ele destaca que a paixão
pelo trabalho sempre foi a mesma nestes dois
locais. “Trabalho com o mesmo entusiasmo
de 35 anos atrás. Nunca tive problemas com
os colegas. Todos nós temos um espaço bacana, bem positivo, de liberdade e amizade e
a minha sensação é que sou correspondido”.
Quando está de folga em casa gosta de assistir aos jogos do Atlético (MG) e Santos
(SP), times pelos quais torce e bons filmes.
Nelcir Andrade diz que teve muitas vitórias,
mas a mais significativa foi contra o tabaco.

186

O uro

da Casa

2011

“Começei a fumar com 16 anos e parei com
56. Foi no dia 15 de junho, no primeiro jogo
do Brasil na Copa do Mundo de 2010. Acendi
o cigarro, olhei para o maço e decidi que seria o último”, revela. Para ele, participar da
edição da revista Ouro da Casa é um motivo
de orgulho. “Ter esse reconhecimento por 35
anos de serviço não é pra todos”. Aos que
iniciam sua jornada em Furnas ele orienta:
“Tenham paixão pelo que fazem. Só assim
serão felizes. Salário não é tudo quando você
faz com amor. Vistam a camisa, façam suas
equipes vencedoras”.

Diversificar
para crescer
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Norma Sueli Matos dos Santos

Pedro Henrique ,
Norma e Gisele

Norma Sueli Matos dos Santos considera sua
experiência em Furnas muito rica pela possibilidade de conhecer e tentar entender as
pessoas. Ela, que inicialmente estava dividida
entre cursar jornalismo e psicologia, optou
definitivamente pela segunda. Contratada
como assistente administrativo, em 1976, assim que se formou, em 1983, foi promovida
ao cargo de assessor técnico, na função de
psicóloga e, até 1995, trabalhou com recrutamento e seleção em Ivaiporã e Foz do Iguaçu
(PR). Segundo Norma, nessa hora é importante levar em conta a cultura da empresa.
“Na seleção o que vale é a verdade de cada
um. Existem características importantes para
determinados cargos como, por exemplo, os
operadores, por quem tenho muito carinho e
respeito”, conta.

as características que levam uma pessoa a
crescer e desenvolver suas competências
na empresa. A psicóloga só lamenta que a
empresa não aproveite mais os talentos dos
empregados com destacada qualificação
técnica. “Com a expectativa de maior confiabilidade técnica, a empresa promove o
profissional a gerente, e o que acontece? Na
maioria das vezes, perde um excelente profissional e ganha um gerente que não atende
às necessidades da função”. Selecionar a
pessoa adequada para o cargo foi um dos
grandes desafios, mas com a experiência,
Norma percebeu que quando isso acontece
há um ganho enorme, tanto pessoal como
para a empresa. No caminho inverso, surge
o estresse, o mau-humor e até a saúde fica
comprometida.

A experiência em recrutamento e seleção
também lhe mostrou entre outras coisas,

Uma das características de Norma é gostar de
diversificar o conhecimento. Tanto que lembra
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Norma Sueli Matos dos Santos

A irmã Mara e
a mãe Maria

com entusiasmo a passagem por outras áreas
da empresa, como quando trabalhou com
Qualidade Total. “Era um ambiente maravilhoso, tínhamos uma equipe multidisciplinar e
treinamento com a Firjan e o Inmetro para auditoria de qualidade”, lembra. Segundo ela, foi
um grande aprendizado, principalmente por
ser dirigido ao mercado e possibilitar uma avaliação da empresa em relação às concorrentes. Em outro momento, a psicóloga trabalhou
na Assessoria de Treinamento e Coordenação, da Diretoria de Operação, que ministrava
cursos técnicos. “Nós acrescentamos cursos
comportamentais, de comunicação, de desenvolvimento de equipe e liderança.” Da diretoria Norma migrou para a área de saúde, onde
trabalhou com reabilitação, readaptação profissional, acompanhamento e monitoramento
de saúde mental. Atualmente, ela faz parte da
equipe de Psicologia no Pólo Rio, prestando

serviço para as áreas de Campos, Vitória, Jacarepaguá, Grajaú e km Zero.
Divorciada, com um casal de filhos, Pedro Henrique, de 25 anos, que está completando o MBA
em Mapeamento e Gerenciamento de Marketing,
na ESPM, e Gisele, 20 anos, que cursa design de
produto na PUC Rio. Norma se inscreveu no
Plano de Readequação do Quadro de Pessoal
(Preq) para sair no escalonamento final, mas
faz questão de frisar: “Estou fechando um ciclo,
não estou me aposentando da vida. De Furnas,
só levo muitos agradecimentos pela contribuição em tudo que realizei e conquistei”.
Para o novo ciclo, que terá início quando
deixar a empresa, Norma planeja continuar
exercendo a psicologia, mas com flexibilidade
para atuar em outras áreas. “Mas, a família
Furnas, vou levar no coração”, completa.
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Por amor
à família
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Paulo Henrique Simas Garrofé

Uma família feliz e uma bela carreira: o cenário
desejado por tantas pessoas é a maior vitória
do engenheiro de Eletrônica Paulo Henrique
Simas Garrofé, 57 anos. Com a esposa Rozana, ele divide 35 anos de emoções e conquistas. Em Furnas, viveu outros 35 anos de muita dedicação. Ele conta com desenvoltura e
leveza um pouco das suas histórias pessoais
e situações pelas quais passou ao longo de
sua trajetória na empresa, superando desafios e gerenciando equipes.
Em 1976, Paulo começou a estagiar na empresa. Estudante do conceituado Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em São
José dos Campos (SP), ele soube por um
amigo de seu pai que Furnas havia aberto
processo seletivo. Cursando Engenharia em
outro estado, o estágio acontecia em Furnas
nas segundas e terças-feiras. Mas na sexta o
jovem já chegava ao Rio por um motivo especial: ver Rozana, sua ainda namorada, jogar
vôlei no Clube Federal, no Leblon, bairro da
zona Sul do Rio de Janeiro. “Nas férias, trabalhava em tempo integral para repor as horas
programadas no estágio”, lembra.
Em 1° de janeiro de 1977, foi admitido no
quadro da empresa. Esse viria a ser o seu

primeiro e único emprego, em uma relação de
fidelidade e dedicação. Sempre na Diretoria
de Operação, ele começou no Departamento
de Análises e Estudos. Em 1989, assumiu sua
primeira gerência, na Divisão de Sistemas de
Controle, e em 1996 passou a chefiar a Divisão de Sistemas de Supervisão e Controle
no Departamento de Operação do Sistema,
no qual teve a missão de gerenciar o projeto
de atualização tecnológica dos sistemas usados no Centro de Operação. Em 2003, também passou a ser de sua responsabilidade o
Centro de Supervisão de Telecomunicação.
Ele lembra de um momento difícil que passou na atualização tecnológica dos sistemas
de supervisão e controle dos Centros de
Operação Regional. Furnas fechou parceria
com a empresa Prólogo, estatal da área de
tecnologia, pouco depois extinta pelo então
presidente Fernando Collor de Melo “Foi
uma situação complicada. Tivemos que entrar no prédio da empresa e pegar os equipamentos que tínhamos encomendado para
o projeto. Depois, nós mesmos fizemos o
serviço, sozinhos”. Um motivo de satisfação
foi o projeto, desenvolvimento e implantação do SOL, sistema de supervisão e controle presente hoje nas salas de controle de

“

Passamos por momentos de transformação.
Temos que nos adaptar à nova realidade. Toda
mudança é um desafio e Furnas é uma empresa
que oferece muitos desafios. Você mesmo pode
criar suas metas e deve se esforçar para conquistálas. Não valorizem as dificuldades e foquem nas
oportunidades que o momento oferece.

“

O uro

da Casa

2011

191

Paulo Henrique Simas Garrofé

todos os centros de operação de Furnas. “O
SOL se tornou uma referência de excelência
no setor elétrico e acabou sendo adotado
pelo Centro de Operação Regional Sudeste
do Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS)”, orgulha-se Paulo.
Outro momento desafiador foi quando assumiu a gerência do Centro de Telecomunicações com a missão de reestruturar funções,
normatizar as atividades e reorganizar as
tarefas exercidas por cada um que ali trabalhava. “Felizmente, sempre contei com o
apoio das equipes que trabalham comigo.
Em Furnas, construí laços de amizade, momentos de companheirismo e união. Ter uma

rede de pessoas com a qual se possa contar é fundamental para desenvolver um bom
trabalho. Ninguém consegue fazer nada sozinho”, afirma.
Atualmente, Paulo é responsável pela coordenação do desenvolvimento de um novo aplicativo na área de operação, o sistema SIRO,
que será usado na tramitação e execução de
todas as intervenções no sistema elétrico e
de telecomunicações. E, em breve, deverá
se aposentar. “Cumpri um ciclo. Eu me considero plenamente realizado. Tudo o que eu
tenho devo a minha família, a Furnas e ao que
aprendi aqui”, reconhece. Nos planos futuros
estão viagens, trabalho em tempo reduzido e,
quem sabe, uma nova profissão: vovô. “Estou
torcendo para meus filhos colaborarem com
esse projeto”, brinca.
E são seus filhos outras duas grandes paixões.
Henrique, 31 anos, é médico cardiologista e
concilia o trabalho em um Centro de Tratamento Intensivo com o seu consultório. Já a
caçula, Liana, 26 anos, formou-se em Publicidade e atua na empresa Globosat. “Não teria
conseguido chegar aonde cheguei sem minha
esposa ao meu lado, e sem ela e nossos filhos
sempre presentes no meu coração. Para mim,
família é tudo. Minha esposa e meus filhos são
minha vida. Vibro com cada conquista”, declara o tijucano botafoguense.

Em viagem com a família
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Para os novos empregados ele deixa um conselho: “Passamos por momentos de transformação. Temos que nos adaptar à nova realidade. Toda mudança é um desafio e Furnas
é uma empresa que oferece muitos desafios.
Você mesmo pode criar suas metas e deve se
esforçar para conquistá-las. Não valorizem as
dificuldades e foquem nas oportunidades que
o momento oferece. Desafios são importantes
motivadores e Furnas é uma empresa espetacular. Aproveitem a oportunidade de fazerem parte de sua história”.

rgulho
do solidária
passado e
UOma
empresa
confiança
no futuro
em todos
os momentos
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Paulo Roberto Almeida Porto

Após o processo seletivo, foi admitido em 19
de fevereiro de 1976, com 22 anos, na função
de auxiliar de pessoal, no antigo Departamento de Recursos Humanos. Atuando nessa área,
prestou vestibular para licenciatura e bacharelado em Biologia, com intenção de fazer especialização em Biologia Marinha. A partir do seu

“

Levo comigo
muitas recordações
desde quando
aqui entrei, pois
já a considerava
uma empresa
conceituada e para
mim isso é motivo
de orgulho.

“

Paulo Roberto Almeida Porto não esperava
tanta mudança em sua vida. Carioca, nascido em Botafogo, morador de Copacabana
e torcedor do Flamengo, ele sonhava cursar Medicina. Antes de começar a trabalhar
em Furnas, vendia cursos de idiomas e, um
certo dia, foi convidado a demonstrar seus
produtos no Escritório Central. A oportunidade veio por meio dos empregados William
Douglas Teodor Scheide e Jorge Luiz Ramos Monteiro Pinto da Luz, respectivamente,
chefe e adjunto, à época, do Departamento
de Administração de Pessoal, que o incentivaram a se candidatar a uma vaga na área de
Recursos Humanos da empresa.

crescimento profissional e das oportunidades
que a empresa proporcionava, resolveu mudar
os planos, se matriculou no curso de Formação de Executivos e, em seguida, iniciou a faculdade de Administração de Empresas.

Em 1977, casou-se com Elizabeth França Porto
que lhe deu três filhas: Paula, Roberta e Carolina. Morador do já agitado bairro de Botafogo,
em 1984, soube de uma vaga no Centro de Treinamento da Usina de Marimbondo (MG/SP) e
outra em Angra dos Reis (RJ). Naquela época,
se preocupava muito com a educação e o futuro das três filhas e resolveu mudar de cidade.
Não imaginava como era a vida no interior.

Participando da São Silvestre
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Junto com a família viajou cerca de 900km
até a divisa dos estados de São Paulo e Minas
Gerais. “Uma verdadeira aventura. Em termos
financeiros, no Rio, talvez até tivesse mais
oportunidades, mas se pensarmos em qualidade de vida, ninguém paga o que conquistamos com nossa vinda para cá. As meninas
cresceram e foram educadas sem aquela agitação de uma cidade grande. Não tem dinheiro que pague isso”, afirma.

Paulo Roberto Almeida Porto

Paulo Roberto Almeida trabalhou por três anos no Centro de
Treinamento da Usina de Marimbondo, na Coordenação Administrativa. Entre 1987 e 1988 exerceu
atividades na Divisão de Serviços
Gerais, do Departamento de
Produção Triângulo Mineiro. Em
seguida, com a introdução dos
recursos de informática na área
regional, foi para o então recém
criado Setor de Informática. “Fiz
cursos de MSDOS, Lotus 123,
Dbase, entre outros, para trabalhar na área. Lembro-me que tínhamos apenas dois computadores para todos os usuários do
departamento. Por isto, tivemos
que preparar uma tabela com
disponibilidade de horários para
as divisões”.

Com a esposa, filhas e o netinho Diego

Ele ressalta que fez outros cursos como os
de formação para supervisores de rede e linguagens de programação. Porto é até hoje
responsável pela área em seu departamento.
Paralelo a isso, terminou o curso de Administração, fez especializações em Metodologia e Didática do Ensino Superior e na área
de Informática ligada aos processos de administração. Recebeu, em razão disso, convites
para lecionar nas faculdades das cidades de
Olímpia (SP) e São José do Rio Preto (SP).
Em 1994, mudou-se com a família da cidade
de Icém (SP), para São José do Rio Preto, em
razão dos estudos da filha mais velha. Concluiu mestrado na área de Educação, apresentando dissertação voltada para a área
da tecnologia que despontava à época – o
chamado Ensino a Distância ou E-Learning.
Atuou também como professor universitário
durante 15 anos, até resolver parar para se
dedicar mais a família e aos esportes.
Sempre gostou de pedalar e praticar corrida.
Uma das suas principais realizações pessoais
foi participar de uma meia maratona e da

corrida de São Silvestre, na avenida Paulista.
Também frequenta aulas de dança de salão
com a esposa e as considera uma verdadeira
terapia, recomendando sua prática a todos.
Foi presenteado pela filha Roberta, há 4 anos,
com o neto Diego, que considera seu pequeno grande amigo e parceiro de memoráveis
jogos de futebol, que sempre acaba perdendo. Como profissional, Porto se diz realizado.
“Furnas sempre foi uma empresa solidária em
todos os momentos de nossas vidas. Levo
comigo muitas recordações desde quando
aqui entrei, pois já a considerava uma empresa conceituada e para mim isso é motivo de
orgulho”. Ele lembra, também, das amizades
construídas como a de seu irmão de coração
e amigo de todos os momentos Edson Luiz
Leodoro, hoje advogado da Assessoria de Assuntos Judiciais e de Zilda da Silva Costa, hoje
na Divisão de Recrutamento e Seleção, dentre
muitas outras. Porto afirma que superou todas as expectativas profissionais e pessoais e
orienta os jovens que hoje ingressam ou tem
interesse em trabalhar em Furnas “Muito comprometimento. Aprenda a gostar e a respeitar
esta empresa, que é o fruto da dedicação de
todos que por ela já passaram”.
O uro
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Operador

tem

que ser amigo
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Pedro Donizete da Cruz

A história de Pedro Donizete da Cruz em Furnas iniciou em 1976, já no fim da construção
da Usina Hidrelétrica de Marimbondo (MG/
SP). O mineiro da cidade de Fronteira trabalhou como servente, depois foi transferido
para a estação de tratamento de água e, em
seguida, exerceu a função de auxiliar técnico na Operação. “No começo, fui contratado
pelas empreiteiras Mendes Júnior e AR Nascimento, e só depois de um ano passei para o
quadro de Furnas”.

um dos selecionados para o curso de operador, que teve duração de um ano. Ele lembra
que ao concluir os estudos, veio a proposta
para trabalhar como operador na Subestação de Barro Alto no estado de Goiás. Lá,
ficou por oito anos. “Não foi fácil a adaptação e a aceitação da família no começo, mas
aos poucos tudo foi se ajeitando e, com o
tempo, surgiu a oportunidade de voltar para
o Sudeste e ficar mais próximo dos familiares”, revela.

Nesse tempo, ele conheceu em sua cidade
natal Maria Auxiliadora de Souza Cruz, com
quem se casou em 1977. Um ano depois,
nasceu o primeiro filho, Julio Cesar Reis da
Cruz, e cinco anos depois, a família cresceu
com a chegada de Jaqueline Aparecida Souza Cruz. “Foram três fatos marcantes, decisivos e subsequentes na minha vida: entrei em
Furnas em 76, casei em 77 e meu primeiro
filho nasceu em 78”, enumera.

A transferência para a Subestação de Araraquara (SP) aconteceu em 22 de março de
2000. “Não pensamos muito, voltamos imediatamente e aqui fizemos ótimas amizades.
Meus filhos voltaram a morar e estudar em
Goiânia, mas hoje estamos reunidos e eles
formando suas famílias, construindo seus
próprios caminhos”. Segundo Pedro Donizete,
a chegada à Subestação de Araraquara se
deu numa época de revisão de normas, de
reimplantação do terceiro turno, o que possibilitou também seu envolvimento direto no
processo hoje exitoso.

Em 1992, Pedro Donizete fez testes no Centro
de Treinamento Básico de Furnas (CTB). Foi

“

O que mais me surpreendeu durante todos
esses anos foi quando me indicaram para o
curso de supervisores de operação, em 2009.
Um reconhecimento pelo meu serviço, um valor
que eu nem imaginava ter, isso é gratificante.

“
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Pedro Donizete da Cruz

Para ele, o operador tem que ser amigo e ter
total apoio da família, porque a rotina é diferente das demais funções de expediente fixo.
“Trabalho em turno. Enquanto o pessoal curte
a noite eu estou trabalhando. Eles saem para
trabalhar de dia e eu estou indo dormir, só
que o mais importante nessa vida é gostar do
que faz e procurar dar o melhor de si”, orienta.
Uma de suas experiências mais marcantes em
Furnas foi quando da explosão de um disjuntor de 500kV na Subestação de Araraquara.
“Na época, trabalhava apenas um operador
por turno, era noite e, além da perturbação,
ainda aconteceu um incêndio na mata vizinha,
provocado por cacos de porcelana incandescente que se desprenderam das colunas do
disjuntor. Mas, deu tudo certo”.

Realizado com o trabalho e a família

Desses 35 anos de Empresa, Pedro Donizete
guarda também recordações mais amenas
como a visita a sede da empresa, no Rio de
Janeiro, caminhar descalço nas areias de Copacabana e um encontro de operadores em
Caldas Novas (GO).

meu trabalho consegui minha casa, meu carro, formei meus filhos. Sou uma pessoa decidida no que faço. Nas horas de folga, gosto
de curtir minha casa onde cuido das plantas,
curto a família e leio. Me considero um eclético”, revela.

“Quando o assunto é amigo de Furnas é difícil
citar os melhores porque em todo lugar faço
amizades. O operador tem que ser amigo. Eu
sou uma pessoa realizada. Trabalhava na roça,
entrei em Furnas como servente, fui auxiliar
técnico de operação, operador de tratamento
de água e, por fim, operador de hidrelétrica
e subestação. Foi aqui que pude trabalhar e
construir minha família. Foi aqui que com o

Na opinião de Pedro Donizete, Furnas é uma
empresa que oferece diversas oportunidades
para o crescimento dos seus funcionários.
“O que mais me surpreendeu durante todos
esses anos foi quando me indicaram para o
curso de supervisores de operação, em 2009.
Um reconhecimento pelo meu serviço, um
valor que eu nem imaginava ter, isso é gratificante”, conclui.

“

Trabalho em turno. Enquanto
o pessoal curte a noite eu estou
trabalhando. Eles saem para trabalhar
de dia e eu estou indo dormir, só
que o mais importante nessa
ida é gostar do que faz e procurar
dar o melhor de si.
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Uma experiência
marcante
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Tranquilo, de fala pausada, Ricardo Sergio
Coelho de Souza deixa transparecer uma
profunda gratidão a Furnas por tudo que
conseguiu realizar, tanto no trabalho como na
vida pessoal. Em paz consigo mesmo, Souza
garante que nesses 35 anos só fez amigos entre os colegas de trabalho, e se orgulha de
sua contribuição à empresa, da experiência
marcante que teve em Angola e da família
que construiu.
Casado com Alair, pai de Renato, Rosana e
Ronaldo, Souza tem três netos, Lucas, Carolina e Cauã, e chegou em Furnas pela mão de
um irmão. “Eu tinha dois irmãos que já trabalhavam na empresa e, em 76, o Edson Coelho
de Souza, meu irmão mais velho, me convenceu a fazer uma prova interna para uma vaga
de mensageiro”. Aprovado, começou como
mensageiro mas, desde 1987, trabalha como
assistente de administração na Assessoria de
Administração de Contratos Normalização e
Arquivo Técnico.
Querido por seus colegas de trabalho e reconhecido pelo crescimento que teve em
Furnas, Souza jamais esquecerá os quatro
anos em que passou em Angola, entre 2002
a 2006, trabalhando no arquivo técnico de
Capanda, a hidrelétrica construída na bacia
do Rio Kwanza, onde Furnas prestou apoio
técnico e gerencial. Na época, Souza só via
a família durante 15 dias a cada três meses,
quando voltava ao Brasil. Apesar da saudade
de casa, ele reconhece que a experiência em
Angola representou uma oportunidade única.
“Foi um grande aprendizado conhecer outra
cultura, mas o que me marcou muito foi vivenciar as condições do povo, a pobreza,
as doenças e a falta das condições mínimas
básicas, nada comparado ao que vivemos
aqui, diz. Nos seus 35 anos de Furnas, as boas
recordações são do convívio com os colegas,
“que sempre me deram apoio e carinho, a
saudade dos que já não estão mais conos2 00

O uro

da Casa

2011

“

Os jovens aprovados
...são muito acelerados
nessa vida, e têm muita
intimidade com as novas
tecnologias. Por outro
lado acho boa essa
troca, a gente tem que
se modernizar também.
Eu procuro passar a
minha experiência e
peço a eles para se
dedicarem.

“

Ricardo Sergio Coelho de Souza

co, em especial ao responsável pelo Arquivo
Técnico Paulo Roberto Vieira Oliveira que me
deu aquela oportunidade, e cujo pai, Rogério
Bolívar Oliveira, foi responsável pela promoção de mensageiro a auxiliar de escritório
na Divisão de Arquivo Técnico”, reconhece.

Com os irmãos já aposentados e “aproveitando o que plantaram”, Souza também pretende
se aposentar em breve para se dedicar mais
à família e curtir os netos, o mais novo com
apenas dois meses. “Furnas é uma grande
empresa e só tenho a agradecer as possibilidades que tive. Posso dizer que alcancei meus
objetivos, que eram criar os filhos e conseguir
casa própria”, revela. Morador de Niterói, no
bairro Fonseca, o assistente administrativo
vem de uma família grande e unida. São 10
irmãos, seis homens e quatro mulheres e “um
fusquinha 76 com muitas histórias”. O carro
tem o mesmo número de anos, 35, que Souza
em Furnas, passou por vários irmãos e hoje
está na garagem de um deles. Atualmente, o
passatempo de Souza é conservar o carro e

Ricardo Sergio Coelho de Souza

mantê-lo funcionando. “Sempre gostei de ir
à oficina acompanhar o trabalho dos mecânicos, não é que eu entenda, sou mais um curioso”, confessa.

se modernizar também. Eu procuro passar a
minha experiência e peço a eles para se dedicarem”, conclui.

Para os novos empregados, Souza sempre tem
palavras de estímulo e procura recepcionálos com o mesmo entusiasmo de quando
começou a trabalhar na empresa, informando;
“que a empresa é boa e tem muito oferecer”.
Ele admite que ainda se surpreende com o
ritmo dos jovens aprovados nos últimos concursos realizados pela empresa. “São muito
acelerados nessa vida, e têm muita intimidade com as novas tecnologias. Por outro
lado acho boa essa troca, a gente tem que

Ricardo e seu irmão Edson
Com a família

Netos
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Rita Regina Araújo Correa

Rita Regina Araújo Correa começou sua trajetória em Furnas aos 22 anos, após fazer
uma prova de datilografia. Aprovada, ela foi
trabalhar na então Diretoria de Operação,
onde passou a maior parte de sua carreira.
“Estive em duas áreas da diretoria, foi o órgão
em que trabalhei mais tempo. Inclusive, enquanto estava no Departamento de Operação do Sistema, trabalhei com o atual presidente Flávio Decat, que na época estava
vindo da Usina Mascarenhas de Moraes (MG/
SP), para assumir a função de adjunto do gerente”, lembrou. Além da Diretoria de Operações, Rita atuou, também, na Fundação Real
Grandeza, na Secretaria e nas áreas de Seguro Saúde (Plames) e Seguro Veículos.

dos pais deles. “Os dois já são homens feitos,
casados, mas até hoje me pedem conselho
para tudo”.

Após um período na Fundação, Rita foi transferida para o Departamento de Aquisição,
onde permanece até hoje. Nesse órgão ela
desempenha uma das atividades que mais
lhe deu prazer em seus 35 anos de empresa.
“Logo que cheguei, Furnas tinha firmado um
convênio com o Instituto Nacional de Educação de Surdos, para ajudar na inserção de
portadores de deficiência auditiva no mercado de trabalho. Se não me engano, fui a
primeira a receber esses empregados. Eram
dois meninos ótimos, que ainda trabalham
comigo, o Wagner José Matias e o Flávio Barbieri”. A relação com os “meninos” extrapolou
o ambiente de trabalho. Rita se tornou amiga

Ao longo do curso, Rita conta que virou a
mãe da turma, dando conselhos e puxando

Em paralelo à carreira, Rita construiu uma
família muito unida. Casada com Paulo Cesar há 19 anos, ela é mãe de Paula e Giovanni,
e avó de Giovanna e Antonio. Foi tentando
ajudar Giovanni a encontrar uma carreira que
lhe desse prazer que Rita iniciou uma nova
empreitada. Em 2005, matriculou-se na faculdade de Gestão Ambiental, mesma área
escolhida pelo filho. “Não pensava em estudar, mas, para apoiar o Giovanni, acabei me
encantando com a área. Aí, depois de velha,
fui estudar”, brinca.

A filha Paula e a neta Giovanna
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A turma que trabalhava na área de Seguro
Veículos era muito bacana, unida, uma família
mesmo. Em termos de equipe, foi o lugar que
mais me marcou.
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Rita Regina Araújo Correa

orelha quando necessário. “E tudo valeu a
pena. Eu gostei de estudar e o Giovanni está
super bem colocado na área, trabalhando na
Ecology Brasil”.
Assumir desafios por causa da família parece ser fato corriqueiro para Rita. Após a
faculdade, ela começou a ter aulas de dança
para ajudar a neta Giovanna, recém diagnosticada com diabetes, a se exercitar. Com
esse propósito, lá foi Rita fazer dança Zouk.
“É muito difícil fazer uma garota de 13 anos
querer se exercitar. Então, quando Giovanna se interessou pelo estilo, não tive como
negar”. Quem conhece a dança sabe do grau
de dificuldade dos passos, com várias piruetas, rodadas e passos vigorosos. Fato que,
no início, a deixou apreensiva. “Após a aula
experimental, eu adorei. Mas sempre brincava com o professor que seria bom deixar
uma ambulância do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu) na porta, por que
numa rodada dessas, eu podia não voltar”,
se diverte.
Entre as recordações da empresa, Rita ressalta, principalmente, os amigos que fez.
“A turma que trabalhava na área de Seguro
Veículos era muito bacana, unida, uma família

mesmo. Em termos de equipe, foi o lugar que
mais me marcou”.
Ela diz que é difícil nomear os amigos, mas
cita os colegas Francisco Moura, Artur Mota e
Ricardo Rennó como grandes companheiros
conquistados em Furnas. E destaca as festas
que os colegas da então Divisão de Comunicação organizavam no final do ano, como momentos agradáveis de confraternização. “Eram
famosas, todo mundo queria participar”.
Ao falar dos amigos, Rita lembra, também, com
saudades dos tempos do bandejão lotado, antes dos empregados começarem a receber os
tickets refeição. “Descíamos todos juntos, às
vezes até enfrentávamos fila para comer, mas
havia união, as pessoas conversavam e colocavam o papo em dia durante o almoço”.
Como mensagem para os que estão entrando
na empresa e começando a carreira, ela pede
para que vistam a camisa e se orgulhem de
Furnas. “É um excelente lugar para trabalhar.
Devo muito a essa empresa”, reconhece Rita,
aconselhando os que estão chegando a ouvir
os empregados mais antigos. “Eles são a biblioteca mais confiável que encontrarão, pois
nada substitui a experiência”, concluiu.

Desafios assumidos pela família

Rita com
a família
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Para Roberto Gomes da Rocha os 35 anos
em Furnas passaram muito rápidos. Ele se dá
conta disso quando começa essa entrevista
relembrando sua entrada na empresa como
um jovem mensageiro. Dessa época, ele se
orgulha de conhecer “todo mundo”, e atribui ao
bom humor e seu jeito brincalhão a facilidade
em fazer amigos. A única coisa que Rocha
lamenta é não ter feito um curso superior e,
por isso, incentiva os filhos a estudarem. “Só
o fato de trabalhar em Furnas já é um motivo
para guardar boas recordações”, reconhece.
Como um número expressivo dos que entraram na mesma época, Rocha também chegou
a Furnas por contatos familiares. “Entrei pelas
mãos por meu tio Arlindo, que trabalhou aqui
por pelo menos uns 32 anos”. Começou como
mensageiro e, quando foi criada a Coordenação de Itaipu, foi convidado pela secretária Gilda a fazer um teste para auxiliar administrativo
e, posteriormente, assistente. Para conquistar
os cargos, Rocha aproveitou a oportunidade
de estudar, já que Furnas subsidiava os cursos.
“Eu não tinha nem o primeiro grau e terminei
o segundo grau como técnico em contabilidade”, lembra. A única coisa que lamenta des-
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“

Não entendo as
pessoas que chegam
atrasadas ou que
faltam ao trabalho,
que não se dedicam,
não estudam. Quando
você se empenha, o
reconhecimento vem.

“

Roberto Gomes da Rocha

sa época é não ter prosseguido nos estudos e
cursado uma faculdade. “Era muito difícil, eu
morava em Tribobó (São Gonçalo, RJ) e tinha
que pegar três conduções”, conta. Casado
com Arlene desde 1975, Rocha reconhece a
importância do incentivo da esposa e da mãe
para que concluísse o ensino técnico. “Sem a
ajuda delas eu não teria conseguido”, admite.

Roberto Gomes da Rocha

Com os filhos Lenilson e Daniel e a esposa Arlene

Pai de dois filhos, Lenilson e Daniel, Rocha
já é avô de duas meninas; Roberta, de seis
anos, e Lavínia, de oito. Lenilson, o mais
velho, para não quebrar a tradição, também
trabalha em Furnas, no setor administrativo
do Departamento de Comunicação Social.
Recentemente ele até pensou em assinar o
Preq, mas desistiu por achar que ainda não
chegou a hora. “A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi trabalhar em Furnas,
pois aqui recebi muitos treinamentos, fiz
cursos e amigos. Ainda não estou preparado
para deixar a empresa”, admite.
Foi acompanhando um engenheiro de Angola
que Rocha teve a possibilidade de conhecer
a Usina de Funil (RJ), a única que visitou até
hoje. “Furnas poderia criar um programa para
os empregados terem a oportunidade de conhecer as usinas. Só assim se pode ter uma

idéia do que é a empresa”, acredita. Tanto para
os filhos como para quem está entrando agora
na empresa ele recomenda muito trabalho e
estudar sempre. “Não entendo as pessoas que
chegam atrasadas ou que faltam ao trabalho,
que não se dedicam, não estudam. Quando
você se empenha, o reconhecimento vem”.
De uma coisa Rocha tem certeza: quando
se aposentar, só levará boas recordações da
empresa e dos amigos que fez em todos os
setores onde trabalhou, graças a sua dedicação e seu jeito alegre e brincalhão. “Entrei
como jovem mensageiro e hoje sou um jovem administrativo”, brinca. Em resumo, com
a sua personalidade, o “jovem administrativo”
mostra que não só é possível, mas fundamental para a realização pessoal e profissional,
aliar trabalho, família, gentileza e bom-humor
no dia-a-dia e nas relações com os colegas.
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Ronaldo Collecta Santarem

Quando fez teste para estágio em Furnas,
Ronaldo Collecta Santarem cursava o 4º ano
de Engenharia Eletrônica, achou que não havia se saído bem na prova. “Após a entrevista
com um consultor saí com a certeza que nunca me chamariam, pois fui cobrado sobre matérias que ainda não tinha dado”, reconhece.
Mas, em agosto de 1976, já formado, se candidatou a uma vaga e acabou contratado. Ele
brinca que tem mais tempo de empresa que
do casamento com Miriam, com quem tem
dois filhos, Bruno e Bernardo, e um neto a caminho. Santarém diz que entrou em Furnas
para fazer carreira, e apesar das propostas
que recebeu do setor privado, nunca pensou
seriamente em deixar a empresa.
O engenheiro fez sua primeira viagem ao exterior para testes de equipamentos digitais.
“Em 1979, Furnas possuía um sistema de telecomunicações obsoleto e que precisava de
modernização. Isso me levou a Dallas, nos
Estados Unidos, para testar as novas tecnologias”, conta. O projeto envolvia um custo de

cerca de US$ 6 milhões e foi um salto inovador para a empresa. “Passei o Natal e o Ano
Novo no Texas, na época já casado e comprando apartamento. Efetuei a compra por
procuração”, lembra.
Em 1999, Furnas decidiu digitalizar totalmente sua rede de telecom e assim nasceu
o projeto Sisop, que também contou com a
sua participação no grupo responsável pela
implementação. Segundo ele, graças a esse
projeto, a empresa hoje tem menos microondas e mais fibra ótica, tanto que, em fevereiro
deste ano, foi assinado o contrato de cessão
de uso da infraestrutura de fibra ótica entre
quatro Empresas Eletrobras (Furnas, Chesf,
Eletrosul e Eletronorte), para o projeto de
banda larga do governo federal. Santarém
participa do grupo. “A banda larga já está
operacional e atende a pequenos municípios
próximos à Subestação de Samambaia (DF)
e à Usina de Itumbiara (GO) e irá atender a
muito mais cidades. Estes desafios te fazem
crescer”, revela.

“

A banda larga já está operacional e atende a
pequenos municípios próximos à Subestação
de Samambaia (DF) e à Usina de Itumbiara
(GO) e irá atender a muito mais cidades. Estes
desafios te fazem crescer.

“
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Ronaldo Collecta Santarem

Santarém participou de outros projetos inovadores. Em 2008, foi a criação da Rede Integrada de Sincronismo, utilizada para determinar
com rapidez e precisão, por exemplo, as causas de um desligamento. “Nós implantamos o
sistema em 60 subestações e temos mais 10
para implantar nos próximos anos”, antecipa.
O projeto da Rede Integrada, uma iniciativa
individual, lhe trouxe muita satisfação, principalmente pelo reconhecimento, tanto interna como do exterior. “Eu diria que é a marca
que deixei. O reconhecimento também pesa,
assim como o apoio que tive dos meus gerentes”, reconhece. Mesmo com uma contribuição significativa para a empresa, Santarem
já decidiu que irá sair no Plano de Readequação de Quadro de Pessoal (Preq). “Chega um
momento que a fila tem que andar, mas estou

vendo que a minha vaga não será reposta.
Em 2040, não vai ter ninguém com 35 anos
de casa”, acredita.
A saída da empresa, contudo, não significa
que vá “vestir o pijama”. Consciente que ainda
tem muito a oferecer, ele pretende trabalhar
com consultoria na área de telecomunicações. “Já dei minha contribuição à empresa,
me acho velho para continuar em Furnas, mas
novo para continuar na ativa”, garante. Mesmo saindo, o engenheiro se preocupa com o
futuro da empresa e acha que a cobrança deveria ser maior. “Falta um pouco de atitude de
empresa privada. Ela precisa se alinhar com a
nova realidade do mercado”, explica. De uma
coisa ele tem certeza: “Saio com a convicção
do dever cumprido. Foi uma satisfação trabalhar em uma empresa tão boa”.

Ronaldo, esposa e filhos
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Ronaldo Nunes da Silva

Graças ao apoio de colegas e, sobretudo da
família, Ronaldo Nunes da Silva, técnico de
contabilidade do Departamento de Custos
e Controle Patrimonial, transformou sua trajetória na empresa em exemplo que deixa
como legado a todos que sofrem com o alcoolismo. Ele conta que entrou em Furnas,
primeiramente como empregado da construtora que erguia o Bloco C (Adolfo Lindemberg) e, três meses depois, ingressou nos
quadros da empresa na mesma função, com
apenas o primeiro grau. “Com o estímulo de
uma amiga, concluí o segundo grau e, em
1991, passei no vestibular para Contabilidade
da Faculdade Moraes Júnior”. Ele confessa

“

Disseram-me que
para largar a bebida
tinha que me viciar em
família. Então, resolvi
pesquisar a nossa
árvore genealógica que
originou um livro que
estou escrevendo. É o
Livro das Famílias e já
conta com 63 páginas.

“

que o álcool fez com que interrompesse a faculdade. “Mas fui mais forte, o venci. Não me
formei, porém incentivei minhas duas filhas,
Daniele, com 32 anos, Raquel, com 25 anos, e
a minha esposa Eliane a estudarem”. Ronaldo
revela que a mais velha é advogada e a outra
jornalista, enquanto Eliane é pedagoga.
Com décadas de trabalho dedicadas à empresa, ele admite que os primeiros tempos
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foram muito difíceis, mas que contou com a
compreensão da chefia e colegas. “Entrei no
Programa de Dependência Química. Financeiramente, Furnas não me atendia, mas por
outro lado, me ajudou a superar o problema,
me conscientizando que era hora de dar um
basta naquele processo”. Ronaldo conta que,
apesar de tudo, sempre se relacionou bem
com os colegas, sentia-se querido e nenhuma tarefa o intimidava. “Fui um dos primeiros na minha área a ‘mexer’ com computador.
Ia perguntando a um e a outro como operar
aquelas máquinas grandes da IBM. Sempre
gostei de aprender coisas novas. Essa minha
curiosidade me levou a praticar o voluntariado nas duas escolas onde trabalha a minha
esposa, fazendo planilhas, convites... várias
coisas no computador”.
Ele reconhece que a educação recebida, o
transformou em um homem íntegro. “Minha
mãe me ensinou a ser uma pessoa boa, honesta. Quando era mensageiro, apesar do
alcoolismo, todos confiavam em mim. Tinha
até a senha do meu chefe para efetuar transações bancárias. Todos percebiam que o
meu problema só prejudicava a mim mesmo.
A formação que recebi em casa e o apoio dos
colegas me ajudaram muito”, admite.
Quanto ao futuro, Ronaldo cultua desejos e
faz planos. Um de seus sonhos se refere à
Furnas: “eu gostaria que a empresa desse
oportunidade aos filhos dos empregados de
ingressarem nos quadros para darem continuidade ao trabalho daqueles que saem”.
Acredita, também, que a empresa deveria se
voltar ainda mais para seus colaboradores.
Ele lembra que, quando sua mulher e as filhas cursavam a universidade, a situação financeira se complicou muitas vezes. “Houve
época que pagava as três faculdades juntas e
o salário não cobria as despesas. Então, como
tinha amigos gerentes, pegava dinheiro emprestado em bancos. Quando não conseguia
saldar o empréstimo de um banco, corria

Ronaldo Nunes da Silva

Raquel, Eliane, Daniele e a
netinha Amanda

Com as filhas ainda pequenas

para outro até chegar aos agiotas. Acho que
Furnas deveria dar mais atenção para os empregados submetidos a essas situações”.
Os planos incluem a família, principalmente
a esposa que sempre o apoiou. Ronaldo fala
que nunca mexeu no Fundo de Garantia por
tempo de Serviço e que esse dinheiro, juntamente com o que vai receber ao se aposentar, já têm destino. “Vou finalizar a casa que
estou construindo em Búzios (RJ), construir
uma escola de ensino fundamental para a
Eliane, que é tudo para mim, e continuar me
dedicando à família”. Ele desenvolve técnicas de aprendizagem que talvez implante
no futuro colégio. O método consiste em
fazer perguntas à criança, mesmo que seja
de faixa etária baixa. “Pode ter três anos...
Vou perguntando e respondendo.... Aquilo
vai sendo ‘jogado’ na mente dela e chega um
dia em que ela mesma vai responder. Fiz isso
com as minhas filhas e deu certo. A Raquel
acertava todas e a Daniele só errava três ou
quatro de um total de 50 questões. A minha
neta, Amanda, com seis anos, já está sendo

treinada”, explica. Ele diz que aprendeu uma
lição inesquecível durante uma de suas internações. “Disseram-me que para largar a
bebida tinha que me viciar em família. Então,
resolvi pesquisar a nossa árvore genealógica
que originou um livro que estou escrevendo.
É o Livro das Famílias e já conta com 63 páginas”. Na busca pelas suas raízes, Ronaldo
almeja viajar pelo Brasil e ir à Europa. “Vou
atrás das informações no Ceará, Rio Grande
do Norte e Portugal”.
Com tantos talentos, ele revela mais um: o de
colecionador. “Adoro quadrinhos e já tenho
mais de mil revistas, que vêm desde a década
de 1940. A Walt Disney’s Comics, por exemplo, é de 1947. Livros, também... São quase 5
mil. A minha idéia é montar uma biblioteca
onde moro, em Guadalupe (RJ), e doar aos
moradores quando for para Búzios”.
Aos novos empregados, Ronaldo alerta que
devem “gostar da empresa e aproveitar todas
as oportunidades que ela oferece. Eu fiz isso
e a ela devo tudo que consegui”, ensina.
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Salvador Aparecido de Assumpção

Durante quatro anos e meio, Salvador Aparecido de Assumpção trabalhou na empresa
Produtos Elétricos Corona e mantinha contatos com empregados da antiga Divisão de
Transmissão São Paulo, da Subestação Guarulhos. Levado à Furnas por seu colega de
escola e empregado da empresa, Waldir de
Jesus Terranova, iniciou sua carreira em 1976,
nos cargos de Auxiliar de Escritório e secretário da Seção São Paulo de Comunicações
daquela unidade.
Salvador lembra que, na época, não era exigido
concurso público, mas foi submetido a um processo de seleção que incluía testes de conhecimentos, redação, datilografia, exames médicos,
psicológicos e entrevista com o responsável
pelo setor de pessoal, Antenógines Antonio
Lemos. Ele ainda cursava o Técnico de Administração de Empresas e morava na zona Norte
da capital paulista, no bairro de Jaçanã.
Após três anos, Salvador foi promovido a auxiliar administrativo e passou a exercer suas
atividades diretamente no Setor de Pessoal.
A função exigia muita concentração e dedicação porque envolvia, não somente a rotina
de pessoal, como fechamento de ponto e
controle de frequência, admissão, demissão,
homologações junto ao Ministério do Trabalho e recolhimento de encargos. Também era

responsável pela parte previdenciária como
auxílio doença, acidente de trabalho, abono
permanência, auxílio natalidade, aposentadorias, além de assuntos referentes a Fundação Real Grandeza e Cooperativa. “Lancei
muita hora extra. Imagina numa época que
não se dispunha de tanta tecnologia como
hoje, tudo manual e prazos a ser cumpridos”,
explica ele.
Durante as confraternizações de final de ano,
Salvador conferia o cartão de ponto dos empregados enquanto os demais festejavam.
Na construção do Sistema de Transmissão
de Itaipu, atendia mais de 400 empregados.
Dono de uma memória privilegiada, ele lembra
até hoje do primeiro funcionário que se aposentou. “Era na década de 80, se chamava Augusto Fernandez, sua matrícula era a 969-3 e
trabalhava como adjunto de gerente”.
O relacionamento com os colegas de trabalho sempre foi positivo, apesar de corrido.
“Naquela época, não existia assistente social
nas áreas regionais e muitas vezes tínhamos
que suprir esta necessidade a ponto de ajudar a vestir colegas falecidos, providenciar a
liberação de corpo, declaração de óbito, enfim, providenciar o funeral. Tínhamos que dar
todo o apoio e assistência às famílias dos funcionários e aposentados”.

“

Quase tudo que tenho, não somente bens
materiais, devo a Furnas. Aproveitei as
oportunidades que me foram dadas e todo o
conhecimento adquirido por mim foi aplicado
no desenvolvimento de meu trabalho e no
atendimento aos que dele necessitaram.

“
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Salvador Aparecido de Assumpção

Salvador dividia as atividades e a sala com
o colega João Batista dos Santos, já aposentado. “Era com ele que passava a maior parte
do tempo, tratando dos assuntos da empresa e até dos problemas pessoais”, destacando que o colega o ajudou a construir a sua
primeira casa.
Durante a energização da Subestação de Cachoeira Paulista (SP), Salvador utilizava uma
Console de VHF ou os Hand Talkie para fazer
contato com as viaturas e comunicar-se com os
colegas que estavam em trabalhos no campo.
Segundo ele, o telex era outra ferramenta empregada para agilizar os pedidos de requisição
de material e compra de peças de reposição.
“Muitas vezes, tinha que providenciar o despacho dos pedidos pelas linhas de ônibus que cobriam a região, tudo para minimizar atrasos nas
instalações e manutenções”.
Sempre puxando pela memória, recorda de
uma situação engraçada. “Certa vez, um colega de outra área enviou um telex para a
nossa divisão com o seguinte teor: conforme
contatos verbais com engenheiro Salvador.
Tive que explicar direitinho ao meu gerente
o porquê daquele engenheiro no documento,
ninguém entendia nada”.

Renan e Renato. Um dia presenciei um caminhão sem freios atingir a traseira de um ônibus
de turismo. A partir daí, resolvi mudar-me para
Mogi. Àquela imagem marcou e me fez refletir sobre os riscos na estrada. Por pouco meu
carro não foi atingido”.
Para Salvador, Furnas é uma grande empresa
que lhe proporcionou muitas coisas. “Quase
tudo que tenho, não somente bens materiais,
devo a Furnas. Aproveitei as oportunidades
que me foram dadas e todo o conhecimento
adquirido por mim foi aplicado no desenvolvimento de meu trabalho e no atendimento aos
que dele necessitaram”. Ele discorda da tese
de que não é possível formar amigos no ambiente de trabalho. “Formei alguns e sempre
lembro com muito carinho de minha amizade
com o João Batista dos Santos e de todo pessoal de Guarulhos. Sem dúvida, foram anos
e anos vividos intensamente e digo isso com
muita tranquilidade. Tenho certeza da missão
cumprida e indicaria Furnas para meu filho
trabalhar, porque é uma empresa que além
das oportunidades de crescimento, oferece
também um clima organizacional positivo,
sem preocupações com a concorrência, muitas vezes desleal, que encontramos no mercado de trabalho”.

Para ele, o Setor de Pessoal é o local onde
todos os problemas convergem. O agente de
pessoal toma conhecimento até mesmo da
particularidade das pessoas e tem que encaminhar, direcionar, sugerir ou até mesmo
apresentar soluções, sempre com muita responsabilidade, extrema discrição, visando o
conforto e o bem estar dos funcionários e
seus familiares para que o empregado possa
concentrar-se somente no desenvolvimento
do seu trabalho.
Com a inauguração da nova sede do Departamento de Produção São Paulo, na cidade de
Mogi das Cruzes, em agosto 1997, Salvador passou a percorrer a via Dutra diariamente para ir
e voltar do trabalho. “Nesse tempo morava em
Guarulhos com a minha esposa e os dois filhos
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Salvador diz que indica Furnas para os
filhos trabalharem

A escolha
de uma vida
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Sandoval José Reis

Aos 62 anos de idade, Sandoval José Reis
faz um balanço sobre sua carreira em Furnas.
Uma empresa – que nas palavras dele – foi
responsável pelo seu sucesso pessoal e profissional. “Quando comecei aqui, em maio
de 1976, não poderia imaginar que seria homenageado dessa forma. Estou muito feliz”,
revela, com um largo sorriso no rosto.

“

Todos podem
crescer e alcançar
seus objetivos, mas
para isso precisam
se preparar e
estudar muito. As
oportunidades vão
surgir, podem acreditar.
Espero que todos
cuidem muito bem
dessa empresa, assim
como nós cuidamos ao
longo desses anos.

“

Antes de ingressar em Furnas, Sandoval trabalhou na Empresa Brasileira de Engenharia
(EBE), empreiteira responsável pela construção das unidades 3 e 4 da Usina Termelétrica
de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Na época,
ele era apenas um prestador de serviço e não
imaginava que sua vida mudaria com a conclusão da obra. “Pensei que ficaria desempregado, mas recebi um convite para fazer
prova de mensageiro em Furnas. A partir do
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momento que fui aprovado, procurei caprichar
sempre. Era a oportunidade da minha vida”.
Em 1979, depois de se destacar como mensageiro, ele foi chamado para uma seleção
interna no Departamento de Transmissão de
Itaipu. Eram quatro candidatos para apenas
uma vaga de auxiliar de escritório no departamento, e Sandoval conseguiu sua promoção. “Fiquei entusiasmado com a mudança, eu deixaria de lado as entregas e faria
um trabalho mais funcional. Eu tinha muito
para aprender, mas eles me ofereceram uma
chance de ouro. Não poderia decepcionálos”, reconhece Sandoval.
Foram dois anos no departamento, onde ele
teve seu primeiro contato com a rotina de um
escritório. “Acho que me saí muito bem, eu tinha
muita vontade de aprender e assim as oportunidades foram surgindo dentro de Furnas”.
Já na Superintendência de Engenharia e Manutenção, Sandoval conseguiu mais duas promoções. A primeira, de auxiliar de escritório
para auxiliar administrativo. “Eu cuidava da
entrada e saída de correspondências, recebia
e arquivava documentos, anotava recados e
mantinha todas as agendas atualizadas”, conta. Três anos depois, tornou-se assistente administrativo, seu atual cargo. “Nem acredito
que cheguei até aqui. Sei que não tenho mais
como crescer na companhia, pois eu teria
que concluir um curso superior. Já não tenho
o pique da juventude, quero mesmo é descansar. Mesmo assim, estou muito realizado.
Afinal de contas, entrei aqui como mensageiro”, ressalta Sandoval.
Com uma história cheia de conquistas, o antigo mensageiro foi homenageado por Furnas
no ano passado. Ele fez parte do prêmio Carreira de Sucesso criado para funcionários que
entraram como mensageiros e conseguiram
ascensão profissional. “Fico orgulhoso de

Sandoval José Reis

fazer parte dessa empresa, aqui somos valorizados e respeitados. Sempre somos incentivados a crescer profissionalmente”.
Sandoval gosta de dizer que fez colegas por
onde passou. Entretanto, um deles tem lugar
especial em seu coração. Grande amigo da
época do jurídico, Carlos Eduardo da Silva Pinto foi padrinho de seu primogênito. “A escolha
do nome do meu filho mais velho, hoje com 33
anos, foi uma homenagem ao Carlos Eduardo.
Ele foi responsável por muitas mudanças na

minha vida”. Quando ainda era mensageiro
do Departamento Jurídico, Sandoval pensava em comprar um terreno para construir
sua casa. Como não sobrava dinheiro para
esse investimento, o amigo sugeriu que ele
vendesse cerveja na praia da Ipanema. “Ele foi
um verdadeiro anjo. Eu guardava o estoque
de cerveja na casa dele, que ficava próxima
da praia, em poucos meses consegui concretizar meu sonho”, relembra com emoção,
o marido de Vera Lúcia da Conceição Reis e
pai de Carlos e Leonardo.

Sandoval e família
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Sebastião Antonio Borges

Quando soube do curso de operador em Furnas, Sebastião Antonio Borges resolveu se
inscrever imediatamente. Na época, os candidatos tinham que se deslocar até a cidade de
Barretos (SP) para fazer a prova. Ele lembra
que de sua cidade, Alpinópolis (MG), participaram doze jovens. “Era uma chance de entrar em uma das melhores empresas para se
trabalhar na região”, reconhece. Ao chegar a
Barretos, lembra que os conterrâneos ficaram
se preparando para a prova e ele seguiu para
a festa do Peão de Boiadeiro. “Quando somos
novos, gostamos mesmo é de aproveitar as
oportunidades. Só tinha 20 anos de idade”.
Ao receber o resultado uma surpresa. Foi o
único aprovado da turma.

gem do seu apelido tem ligação com São Sebastião, o santo padroeiro de sua cidade natal, conhecida popularmente como Ventania.

Segundo Sebastião Borges, a partir daí se
dedicou aos estudos para garantir as médias
exigidas pelo Centro de Treinamento Básico
de Furnas. “Em 1976, fui admitido para atuar
como operador da Usina de Luiz Carlos Barreto de Carvalho (MG/SP)”. Com 35 anos de
Furnas, o “Tião Ventania”, como é chamado
pelos colegas de trabalho, revela que a ori-

Nestes anos de trabalho, recorda de uma
ocorrência quando precisou socorrer cinco
pessoas que estavam em áreas isoladas e
de risco na usina. “Recebi até uma carta de
nossa gerência elogiando a minha iniciativa”. Para ele, um dos melhores momentos
em Furnas foi participar de treinamentos na
sede da Empresa. “Fiquei muito feliz com a

Só tenho que agradecer a única empresa
em que trabalhei. Considero-me uma
pessoa completamente realizada. Foi aqui
que consegui, graças ao meu trabalho,
tudo que tenho hoje.
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Em 1978, o operador se casou com Silvana Pimenta Martins Borges. Com quem teve três
filhos: Ana Carolina Martins Borges, Luciana
Martins Borges e Daniel Martins Borges. Para
ele, constituir família foi a sua maior realização.
Como operador, ele passou por todos os estágios da profissão até ser promovido a chefe
de turno, em 1992, coordenando uma equipe
de quatro pessoas. “Ser chefe não é só saber
as normas da empresa, mas também ter em
mente e de forma rápida como executá-las em
prol da segurança do empregado e de Furnas”.
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Sebastião Antonio Borges

de conhecer, também, o presidente da empresa”, comenta.

Com a esposa Silvana e os netos Sabrina e
Otávio Augusto

Família, a maior realização de Sebastião
Antônio Borges

oportunidade de conhecer nosso Escritório
Central, a cidade maravilhosa e colegas que
só me relacionava por telefone. Tive a chance
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O operador destaca também como fato importante durante a sua carreira em Furnas, a
fase de modernização da Usina de Luiz Carlos Barreto de Carvalho. “Sinto a mesma impressão de quando entrei aqui, há 35 anos.
Tudo novo e com tecnologia de ponta”. Com
uma risada característica e marcante, Sebastião Borges é muito querido pelos colegas e
sempre tem uma “pegadinha” ou piada para
contar e alegrar o ambiente de trabalho. Bom
cozinheiro, muitas vezes, fez refeições para
os companheiros de turno.
Para ele, Furnas é uma ótima empresa para
se trabalhar. “Só tenho que agradecer a única
empresa em que trabalhei. Considero-me uma
pessoa completamente realizada. Foi aqui que
consegui, graças ao meu trabalho, tudo que
tenho hoje”, acrescentando, ainda, o valor das
amizades que conquistou. Ano passado, empenhou-se em reformar e ampliar sua residência na vila de Luiz Carlos Barreto de Carvalho.
“Minha casa é um ponto de encontro com os
filhos, os netos Otavio Augusto e Sabrina e, os
amigos de Furnas. Lá, nos reunimos para preparar aquele frango caipira no fogão de lenha.
Jogar um bom futebol, pescar e até jogar bocha. Tem coisa melhor”?, comemora.

Eterna busca
pela qualificação
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Sérgio Duarte de Paiva

Uma vida dedicada ao aperfeiçoamento da
qualificação técnica e das relações humanas:
assim pode ser definida a trajetória do administrador Sérgio Duarte de Paiva, 58 anos,
lotado no Departamento Administrativo de
Material. Ao longo de sua carreira, ele concluiu os cursos superiores de Administração de
Empresas, Engenharia de Fabricação Mecânica e da Qualidade, além do Programa de Especialização em Gestão Empresarial (PGE),
oferecido por Furnas. “Você nunca vai me
ouvir dizer que sou realizado em minha carreira. Para mim, um homem realizado só está
esperando a tampa do caixão. Temos que ter
metas, desafios. É isso que nos faz crescer”,
afirma, entoando seu estilo de vida.

“

Chefiar não é uma
tarefa fácil, mas
posso dizer que
nesse período fiz
bons amigos e tive
a possibilidade de
conhecer muitas
pessoas.

“

Casado com Jane Fernandes dos Santos Paiva,
48 anos, pedagoga, ele tem na filha Desirée
dos Santos Paiva, 25 anos, estudante de Economia e Publicidade, a sua maior paixão. “Desirée é tudo na minha vida. É o meu centro. O dia
que ela nasceu foi o mais importante da minha
história”, diz, emocionado. E também agradece
à esposa os 27 anos de união, compartilhando
bons e maus momentos: “Ela é uma mulher
guerreira, da qual tenho imenso orgulho”.
2 24
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A história de Sérgio com Furnas começou em
1975, quando o então estudante de Administração passou a trabalhar na empresa. Ele já
tinha alguma bagagem no setor de energia.
Quatro anos antes, em 1971, havia se formado
no Cefet como técnico em máquinas e motores, e estagiado na Companhia Brasileira de
Energia Elétrica, hoje Ampla, em Niterói (RJ).
Em Furnas, Sérgio iniciou na área de Administração de Materiais. Um ano e meio depois, em
1º de agosto de 1976, foi efetivado. “Sempre
trabalhei duro. Na época da faculdade, vendia
planos de saúde do Hospital Samaritano. Nunca me entreguei”, lembra, com orgulho.
De 1977 a 1985, o administrador teve uma
agenda intensa de viagens a serviço da empresa. “Furnas estava construindo três usinas
e, como já era a maior referência no setor, sempre nos requisitavam para auxiliar outras empresas do setor elétrico em dificuldade, principalmente no Norte e Nordeste, repassando
nossa metodologia e conhecimento”, explica.
Um período que o marcou profundamente
foi o da construção da Usina Nuclear Angra
I, projeto realizado por Furnas. “Recebíamos
muito material, com uma diversidade imensa.
Tivemos que nos desdobrar para dar conta
do trabalho”, afirma, explicando que, nessa
época, só voltava nos fins de semana ao Rio
de Janeiro. Tempos depois, por 14 meses seu
expediente foi na Termelétrica Santa Cruz
(RJ), catalogando todos os equipamentos e
mapeando as futuras necessidades da usina.
Entusiasta do ensino, Sérgio também dedicou-se a compartilhar o seu aprendizado em
cursos e duas pós-graduações. Entre os anos
de 1992 e 1993, ele preparou 400 empregados de Furnas no curso de Ferramentas para
a Qualidade.
Em 1998, recebeu convite para assumir a
gerência da Divisão de Material Rio, local
onde já havia trabalhado. Foram 10 anos de

Sérgio Duarte de PAiva

muita responsabilidade e desafios. “Chefiar
não é uma tarefa fácil, mas posso dizer que
nesse período fiz bons amigos e tive a possibilidade de conhecer muitas pessoas”, garante o botafoguense, morador do Méier, bairro
em que conheceu a esposa.
“São 37 anos de Furnas, entre estágio e emprego. Tive muitas oportunidades na empresa. Mas tenho consciência que minha história
aqui acabou. Por isso, optei pela aposentadoria”, explica. Os planos já estão traçados.

Sérgio quer passar seis meses em estado
sabático. Depois, preencherá seu tempo com
viagens, mergulhos e pescarias. “Quero viver
sem compromisso”, desabafa. Olhando o
passado, ele recorda que há muitos anos, em
uma Furnas pra lá de conservadora, ele usava
rabo de cavalo “Eu quero muito viver a sensação de liberdade. Faço parte da geração
Woodstock”, lembra, citando o lendário festival de música ocorrido em agosto de 1969
e que se eternizou como símbolo da filosofia
Paz e Amor.

Carinho na esposa que
o acompanha em tudo

Com a filha Desirée,
sua maior paixão

O uro

da Casa

2011

225

Arquivo de
recordações
e conquistas

226

O uro

da Casa

2011

Sílvio César Cardoso

“No arquivo, o empregado pega experiência
devagar. Para treinar uma pessoa, são necessários mais ou menos seis anos”, afirma
Cardoso, que atualmente presta serviços no
Departamento de Construção de Geração
Térmica, responsável, entre outras obras, pelo complexo hidrelétrico de Simplício (RJ).
Conhecer a trajetória do empregado significa
compreender também um pouco da evolução
da gestão da memória técnica da empresa.
Se hoje os desenhos são criados por com-

“

putador, até alguns anos atrás este trabalho
era realizado manualmente. Existia inclusive
uma divisão especializada na elaboração de
plantas de engenharia.
Atualmente, os originais são reproduzidos em
máquinas de última geração chamadas plotter,
mas na época em que Cardoso começou a
trabalhar no arquivo utilizava-se a heliografia. O processo empregava amônia, elemento que era descartado em tanques do laboratório da Usina Termelétrica de Santa Cruz
(RJ). Muitas plantas eram copiadas em papel
poliéster, mais resistente, antes de seguir para
os canteiros de obra de Furnas. Como não
havia computador, os funcionários faziam o
controle do acervo através de fichas.
Cardoso conta que, mesmo com os recursos
de microfilmagem e digitalização existentes
hoje, uma cópia em papel de cada planta fica
guardada na empresa. Com a grande quantidade de material armazenado, a empresa encontrava dificuldades para manter todo o seu
acervo técnico no Escritório Central.
Na década de 80, documentos de texto ficavam guardados na Subestação de Adrianópo-

O chefe adjunto da Assessoria, que me
acompanhou na viagem, me disse: ‘Seu
Cardoso, a chapa aqui é quente. O senhor
vai trabalhar muito’. Mas não teve problema.
Conhecia o local e queria um lugar mais
tranquilo para viver.
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Pelas mãos de Sílvio César Cardoso, 55 anos,
passou grande parte dos projetos de Engenharia de Furnas. Há quase três décadas, ele
atua no arquivo técnico da empresa com a
função de copiar, organizar e distribuir aos
departamentos sediados no Escritório Central e áreas regionais plantas de linhas de
transmissão, subestações e usinas. Ligado à
Assessoria de Administração de Contratos,
Normalização e Arquivo Técnico, o órgão
acumula em torno de 3,5 milhões de desenhos (o dobro de quando Cardoso começou
a trabalhar, em 1985), além de milhares de
documentos como relatórios, manuais e notas técnicas.
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lis (RJ). Uma vez por semana, Cardoso ia até o
local para arquivar e desarquivar volumes. Há
cerca de três anos, um prédio foi construído
na área da Subestação de Jacarepaguá (RJ)
para concentrar o acervo. Cardoso atuou no
transporte dos documentos de Botafogo para
a zona Oeste do Rio e colaborou na organização do novo arquivo durante cinco meses.
Em 2008, ele foi ao Departamento de Construção de Geração Térmica levar uma plotter.
Como o departamento precisava de apoio
em seu arquivo, decidiu candidatar-se à função. “O chefe adjunto da assessoria, que me
acompanhou na viagem, me disse: ‘Seu Cardoso, a chapa aqui é quente. O senhor vai
trabalhar muito’. Mas não teve problema. Conhecia o local e queria um lugar mais tranquilo para viver”, diz. Após dois meses vivendo num hotel de Sapucaia (RJ), ele adquiriu
uma casa em Além Paraíba (MG), município
vizinho a Sapucaia. Sua esposa, Rejane, e o
enteado Rafael se mudaram para lá há cerca
de dois anos. Cardoso tem uma filha, Patrícia,
de 32 anos, e dois netos: Felipe e Diana.
Nascido em Jandaia do Sul (PR), ele começou
a trabalhar aos 14 anos. Foi engraxate, serralheiro, estoquista e empacotador. Em julho de
1976, conseguiu uma indicação para trabalhar

em Furnas como mensageiro. Primeiro, fazia
serviços de rua. Pegava todos os dias pela manhã a kombi de Furnas, apelidada de Cipó, que
fazia o trajeto entre Botafogo e o escritório
que a empresa mantinha no bairro da Lapa, e
de lá percorria bancos do Centro do Rio realizando pagamentos para empregados.
Num de seus primeiros dias de trabalho, Cardoso deixou a conta bancária de um colega
praticamente no vermelho. “Ele me pediu
para pagar umas prestações, e paguei todo
o carnê. Não tinha experiência. Posso fazer o
quê?”, lembra, às gargalhadas.
Como mensageiro, Cardoso também atuou
na recepção da antiga Diretoria Técnica. Foi
nessa época, segundo ele, que começou a
se processar uma significativa mudança em
sua silhueta. Permanecendo a maior parte do
tempo sentado e almoçando todos os dias no
bandejão da empresa, passou de 57kg para
os atuais 120kg. Da época de contínuo, o empregado guarda com carinho a lembrança
dos eventos de confraternização que organizava com os colegas. “Éramos muito unidos. Juntávamos dinheiro durante o ano todo
e, em dezembro, fazíamos um festão. Só mesmo para a nossa rapaziada”, conta.
Inscrito no Plano de Readequação do Quadro
de Pessoal (Preq), Cardoso pretende se retirar da empresa em agosto de 2013. “Foi
muito gratificante trabalhar todos estes anos
em Furnas”, reconhece. Apesar de revelar um
pouco de receio quanto ao que fazer na aposentadoria, acha que este é o momento certo
para descansar e aproveitar o patrimônio que
construiu ao longo de seus 35 anos de carreira em Furnas. Entre seus planos estão mudar-se para Campos (RJ) para desfrutar mais
a casa de praia que comprou no município vizinho de São Francisco de Itabapoana e viajar
de carro pelo país.
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Base para
múltiplas atividades
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Ugo Mohn

“

Orgulho-me em
dizer que sou
empregado desta
empresa. Ingressei
como estagiário e
valorizo muito essa
fase porque foi assim
que conheci minha
profissão, na prática, e
hoje me sinto realizado
e feliz com o que faço.

“

Ugo Mohn nasceu no Rio de Janeiro e sempre sonhou com telecomunicações. Após a
conclusão do curso na Escola Técnica de Eletrônica de Santa Rita do Sapucaí (MG), prestou exames para algumas empresas e optou
pelo estágio em Furnas. “Fui um dos primeiros estagiários do Sistema de Supervisão de
Telecomunicações, em Botafogo (RJ). Uma
turma pequena, mas feliz. Tive a oportunidade de participar de toda a fase de implantação dos equipamentos que, na época, monitoravam o desempenho do setor”, explica.

Depois do estágio de um ano, Ugo Mohn entrou para o quadro da empresa e, ao completar três anos de trabalho, casou-se com
Mercedes Martinez Fernandez, na época da
mesma área que ele em Furnas. Desta união
nasceram os filhos, Juliana e Felipe.
Nos anos 80, participou da transferência dos
despachos elétricos e de telecomunicações
para o Bloco E do Escritório Central. Na ocasião, resolveu especializar-se e retomou os es230
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tudos, graduando-se em Engenharia Eletrônica
e de Telecomunicações, em 1986. “Fiz também
alguns cursos e treinamentos no exterior sobre
os equipamentos de supervisão do setor elétrico. Viajei para os Estados Unidos e Canadá a
fim de buscar conhecimento em manutenção
dos sistemas em fase de instalação”.
Em 1991, ganhou em conjunto com o engenheiro Dymitr Wajsman, o prêmio de melhor apresentação técnica no Congresso de
Óleo e Gás, realizado no Rio de Janeiro, com
o trabalho sobre controle de descargas eletroestáticas em equipamentos eletrônicos,
trabalho publicado no Brasil e exterior. No
ano seguinte, recebeu convite para atuar na
Presidência da República. Como tinha a intenção de voltar à Brasília, onde morou durante parte da infância e adolescência, resolveu aceitar a proposta.
“Minha missão foi projetar e manter as áreas
de eletrônica, telecomunicações, as salas
de conferência e os prédios da presidência.
Tinha que deixar tudo pronto e em perfeito
estado de funcionamento para as atividades
do presidente e dos ministros da casa”. Ugo
Mohn afirma que mesmo atuando em Brasília, nunca perdeu o contato com os amigos
do Escritório Central. “Tenho contato até hoje
com os colegas de Furnas e com os que se
aposentaram ou saíram”.
Na capital federal, ele se identificou com a
dinâmica das atividades. “Viajei muito com a
equipe da Presidência da República no Brasil
e no exterior.” Alguns anos depois, ao retornar à empresa, novo convite, agora para ser
o coordenador de telecomunicações da Administração Central do Ministério da Defesa.
Ele diz que foi muito produtiva sua passagem
nessa pasta, em razão da implantação do trabalho de economia de recursos, bem como
da instalação de novos sistemas, inclusive
para a missão junto ao Haiti. Já com vasta experiência, ele resolveu retomar as suas ativi-

Ugo Mohn

dades em Furnas, em Brasília, reassumindo
em março de 2007.
Sua volta a Furnas já estava com os dias contados e, em agosto do mesmo ano, foi novamente cedido para exercer a função de assessor do Ministério do Trabalho e Emprego na
área de Tecnologia da Informação (TI), onde
segue sua carreira até os dias de hoje. Apesar
de estar cedido, ele reconhece que as oportunidades durante esses 35 anos de serviços
prestados foram resultado de seu bom desempenho em Furnas, agradecendo sua for-

mação profissional aos colegas, à empresa e,
especialmente, aos engenheiros Alno Braga,
Dymitr Wajsman e a família.
Hoje, perto de concluir o curso de Direito, costuma dizer que retornar à vida acadêmica lhe dá
muito prazer, observando que também adora
viajar com a esposa. Sobre Furnas, ele comenta.
“Orgulho-me em dizer que sou empregado desta empresa. Ingressei como estagiário e valorizo
muito essa fase porque foi assim que conheci
minha profissão, na prática, e hoje me sinto realizado e feliz com o que faço”, conclui.

Em sentido horário: com os
ex-presidentes Fernando
Henrique e Luiz Inácio Lula
da Silva, encontro com
amigos e com a família

O uro

da Casa

2011

231

Chamando
o síndico
232

O uro

da Casa

2011

Valter Luiz Soares dos Santos

Segundo Valter Luiz Soares dos Santos, um
problema de saúde acabou sendo o divisor de
águas na sua vida. Quando foi diagnosticado
com um câncer nas cordas vocais, ele “vivia
de forma diferente”. Diante da notícia, Valter
começou a repensar sua trajetória. “O câncer
é sempre sinônimo de morte, mas para mim,
graças a Deus, não foi. Consegui superar e
dar a volta por cima”. Foi neste momento de
balanço, de revisão de valores e prioridades,
que ele conheceu sua atual esposa, a nutricionista Elisabete Santos.
A união já dura oito anos e a vida em casa é
feliz e agitada. Do primeiro casamento, Valter
possui três filhos: Rafael, Rodrigo e Marcella.
Mas a família cresceu. “A Elisabete tem mais
três, que considero filhos de criação e coração, os gêmeos Thiago e Thais e a Thainá”. E
aí ainda vieram os netos Julia, Hugo, Samuel

e Maria Luiza. Uma turma e tanto para ajudar
a cuidar. “Com essa nova chance, desenvolvi
outra forma de apreciar a vida. Hoje sou muito feliz. Não que antes não fosse, mas falo do
presente e, na vida, o presente é que vale”.
Com 36 anos de empresa, Valter só tem
boas lembranças. Quando recebeu o convite para vir para Furnas, ele trabalhava no
Banco Boavista. A carreira ia bem, com boas
perspectivas de crescimento e já assumindo
uma sub-gerência. No entanto, o convite pesou mais e ele aceitou. “Sempre acreditei na
segurança e no apoio que Furnas oferece a
seus empregados e isso fez a diferença”. Ele
ressalta que conseguiu conquistar todos os
projetos que traçou para sua vida, em parte,
devido a Furnas. “Vivo muito bem com o que
ganho. Por causa da empresa posso dizer
que tenho uma vida confortável”.

Valter, Thainá, Thaís e Thiago
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Valter Luiz Soares dos Santos

Para entrar na empresa, Valter fez uma prova de seleção, já que na época não era necessário prestar concurso público. Começou
como auxiliar de escritório no antigo Departamento de Administração de Pessoal e dali
para frente, foi só alegria. Com relação às amizades, ele não é modesto. “Se você perguntar na empresa, todo mundo no pátio sabe
quem é o Valtinho, como é conhecido pelos
amigos. Costumo brincar que não tenho mais
matrícula, tenho um número patrimonial”.
Dentre os colegas, ele cita Raimundo Leandro Barbosa, Jorge Pereira Marron, Paulo Sérgio Alves, Hélio Dias Rodrigues e Waldemar
Santos da Fonseca como bons companheiros
conquistados ao longo dos anos.
Se existisse tal função em Furnas, Valter diz
que podia facilmente ser o síndico da empresa, tamanho conhecimento adquirido nos
diversos locais em que trabalhou. “Sendo
lotado no Departamento de Serviços Gerais,
eu andei por tudo que é canto aqui na empresa, do estacionamento à cozinha. Fui da
parte administrativa do departamento, supervisor da sala de painéis, da brigada de
incêndio, do malote. Fiz muita coisa mesmo
aqui em Furnas”.

“

Foi de muito
aprendizado, vou levar
muita coisa daqui de
Furnas lá para fora.
Se eu quiser usar
os conhecimentos
adquiridos aqui em
outra empresa, com
certeza terei muitas
oportunidades.

O uro

da Casa

2011

“

234

Atualmente, traça planos para a aposentadoria,
e faz um balanço de sua vida em Furnas. Para
ele, a sensação que fica é a do dever cumprido.
“Foi de muito aprendizado, vou levar muita coisa
daqui de Furnas lá para fora. Se eu quiser usar
os conhecimentos adquiridos aqui em outra empresa, com certeza terei muitas oportunidades”.
Quando sair, a única expectativa é viver,
para si e os seus, levar uma vida leve e sem
compromissos. Seu principal objetivo é uma
vida doméstica, ao pé da letra. “Lá em casa
eu ajudo a pilotar o fogão. Segundo a minha
mulher, na churrasqueira faço a melhor fraldinha do Rio de Janeiro”. O sucesso na cozinha pode virar um negócio no futuro. “A idéia
ainda está sendo amadurecida. Por enquanto,
vou aperfeiçoando a arte da culinária, me divertindo no fogão e na churrasqueira”.
Como mensagem para os que estão chegando, Valter só deseja que sejam tão realizados
na empresa quanto ele foi. “Que possam alcançar os objetivos, com saúde e perspectivas de um grande futuro”. A mensagem se
estende aos que estão saindo. “Que, como
eu, todos possam se realizar e ser felizes em
seus propósitos”.

Atento

às

oportunidades
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Victor Albano da Silva Esteves

Comemorando a passagem de ano

Aos 23 anos, já casado com Maria Celeste,
na época com 17 anos, Victor Albano da Silva Esteves, da Diretoria Financeira, chegou
ao Brasil para fugir do caos provocado pela
guerra civil que assolava seu país Angola e
tentar uma nova vida. O sonho se tornou realidade, pois Victor Albano não apenas aqui
permaneceu, como se tornou pai de Viviane
(34 anos), médica, e Mário Victor (21 anos),
estudante de Arquitetura. Entrou em Furnas,
em 1976, no mesmo dia que fora aprovado no
exame do vestibular para Engenharia Elétrica,
e ainda se aprimorou na área financeira por
conta das mudanças pelas quais passou na
empresa. “Viajamos com apenas duas malas.
Numa, trazíamos alimentos. Não sabíamos
como sobreviveríamos aqui. E assim começamos: um emprego aqui, outro ali, carregando
caminhão, vendendo livros... Celeste conseguiu colocação em uma empresa de ônibus... enfim, foi uma vida difícil no início, mas
conseguimos superar”. Sua esposa, seguindo
seu exemplo, retomou os estudos se formando em Letras e, mais tarde, em Direito.
Sua chegada à Furnas deu-se pelas mãos de
alguém que conhecera em uma festa. “Penso
sempre que não devemos perder nenhuma
oportunidade na vida. Eu trabalhava em uma
corretora de valores e essa pessoa me disse
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Com o filhos e a esposa

que, se eu gostava tanto de Engenharia, deveria me inscrever em Furnas. Fui chamado,
fiz um teste e comecei como assistente administrativo, na Diretoria Técnica”. Ele conta
que o seu ingresso foi adiado por causa de
um acidente “Quando vim fazer o exame admissional, o Bloco C, que estava em construção, pegou fogo. Tive, então, que retornar em
um outro dia”.
Ao terminar o curso de Engenharia Elétrica,
Victor Albano foi promovido para engenheiro eletricista; em 1984, passou a gerente da
Divisão de Programação Física. Posteriormente, chefiou a Divisão de Orçamento; em
seguida, foi chamado para ser assistente do
superintendente da Gerência de Capanda,
quando voltou a Angola; e, por fim, recebeu
uma proposta para trabalhar na Diretoria Financeira. “Quando passei a chefiar, comecei
a me afastar da Engenharia e me aproximar
das questões relacionadas à gestão”, conta,
ao explicar como ingressou na Diretoria Financeira. “Fiz uma série de cursos, MBAs,
Pós-Graduação em Contabilidade, Gestão
de Energia... Trabalhei numa assessoria na
Diretoria Financeira, depois fui assistente de
superintendente, superintendente e, atualmente, assistente do diretor Financeiro”.

Victor Albano da Silva Esteves

Assim como Victor Albano foi se aperfeiçoando para corresponder àquilo que esperavam
dele, Furnas também foi se transformando ao
longo dos anos. “O mundo mudou e a empresa também. Vivemos a era da internet, do
Ipad. Como naquela época não existia nada
disso, os empregados tinham mais contato.
Não usavam telefone celular. Elas falavam
pessoalmente. Foi no passado, com meus colegas e gerentes, que aprendi o que era calor
humano, essa forma de tratar. Isso foi muito
significativo em minha vida. Acima da empresa, existem as pessoas”. Ele observa que
a tecnologia arrefece o contato. “Todos falam
por e-mail. Dificilmente, o indivíduo levanta
da mesa e vai falar com o colega. As relações
passaram a ser mais mecânicas”, reconhece.
Perto de se aposentar, Victor Albano chama
a atenção dos novos empregados para como
devem “ver” Furnas. “Durante muitos anos,
fui um apaixonado pela empresa. Fazia parte
do NDF (Nós de Furnas). E quando a gente
se apaixona por alguém ou por alguma coisa, vive-se momentos de desgosto e até de
traição. E não é isso. Furnas é uma empresa e eu tenho um contrato. Enquanto eu for
útil para ela, tudo bem. No dia que deixar de
ser, vou ficar infeliz. Então, rescindo o con-

trato. Desejo para os que chegam, que vejam Furnas como uma instituição excelente
para trabalhar; que foram contratados como
profissionais e não como jogadores de futebol. Vestir a camisa pela empresa significa
ser competente, aperfeiçoar as habilidades e
ter atitude. Aderir de corpo e alma à ética, à
moral e, principalmente, que não percam as
oportunidades que aparecerem. Sejam competentes, aperfeiçoem as suas aptidões, tenham atitudes. Esses são os meus conselhos”.
Pensando em quando deixar a empresa, Victor
Albano alerta: “Furnas vai perder um grande
contingente. Tenho, ainda, um importante
compromisso que é transmitir o conhecimento para os novos empregados. Depois disso,
só quero ser feliz com aquilo que estiver fazendo. Gosto de viajar, de dar aulas... vou buscar algo que me satisfaça”. Reconhece que a
continuidade da empresa e de seus empregados estão na Fundação Real Grandeza (FRG),
onde preside o Conselho e espera que a empresa continue dando o seu apoio. “Essa é a
maneira que ela dispõe de reconhecer o esforço daqueles que a ajudaram a ser o que é
hoje. Desejo, também, que, ao duplicar a sua
existência, quando atingir os 108 anos, Furnas
seja ainda muito mais grandiosa”.

Almoço
descontraído
com a família
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Wilma Macedo Portela

Wilma Macedo Portela, da Divisão de Administração do Benefício Saúde, ingressou em
Furnas como datilógrafa para cobrir a licença
médica de uma funcionária. Ela conta que era
secretária-executiva em uma firma que falira
e estava fazendo testes e entregando currículos em várias companhias. “Gostaram do
meu trabalho e pediram que eu continuasse.
Fiquei em dúvida entre permanecer ou ir para
a Coca-Cola. Optei por ficar devido à proximidade com a minha residência”, relembra.
Ela conta que teve quatro filhos. “Tenho certeza que sem meu trabalho aqui em Furnas,
minha vida teria sido bem mais difícil”, admite,
referindo-se ao término do seu casamento e
a perda de Papinha, Thiago, seu filho de 19
anos, que foi matéria de capa da Revista Furnas por ocasião da vinda do papa ao Brasil,
em 1980, quando tinha, apenas, quatro meses.
“Em 1999, passei por momentos muito tristes
e pude contar com a solidariedade da chefia
e dos meus colegas. Reconheço que Furnas,
como costumamos dizer, é nossa ‘mãe’. Foi
e é o meu suporte”. Wilma, ou melhor, Baianinha, como é tratada carinhosamente pelos
colegas, reconhece que o trabalho sempre
foi bastante intenso. “Muitas vezes tive que
levar processos para corrigir em casa”. Ciente
do dever cumprido, ela recorda que acompanhou o início e a evolução do benefício saúde
de Furnas e do Plames. “Sinto-me orgulhosa
pela contribuição que dei à empresa nestes

“

longos anos. Viajei muito durante esse tempo,
o que me deu a oportunidade de conhecer
um pouco mais da sua grandiosidade”.
Revirando a memória, Baianinha cita com
muito carinho a carta entregue à Fundação Real Grandeza (FRG), por ocasião da
aquisição de um imóvel. “Solicitei um empréstimo para comprar a minha primeira casa
própria financiada em 25 anos pela Caixa
Econômica Federal e fui prontamente atendida”. Além da FRG, Wilma confessa possuir
mais “duas irmãs queridas que sempre me
acompanharão: a Cecremef e a Após-Fur-

Lembrança
inesquecível

...gostaria que as pessoas que
estão ingressando vestissem a camisa como
fazíamos no passado. Elas não têm o amor que
a gente sempre sentiu. Espero que construam
a ‘sua história’; que trabalhem; que sejam
responsáveis; éticas; que tenham sabedoria.
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Wilma Macedo Portela

nas”. Mas nem sempre as flores pontuaram a
sua trajetória. Ela fala com pesar de algumas
situações pelas quais passou. “Sofri bastante
com todos os escândalos envolvendo Furnas;
com as rasteiras que me deram desde 2002,
por conta da ‘politicagem’ que tomou conta
da empresa, não me permitindo ocupar o
cargo de chefia, que, por merecimento, estava a mim destinado. No entanto, persisti e
consegui chegar a ser substituta. Pelo menos
isso”. Despojada de sentimentos pessimistas,
Wilma aposta no futuro. “Acho que a empresa
está voltando a ser o que era antigamente.
Temos um presidente comprometido, que
fala com e para os empregados, o que nos
traz muita esperança. Isso me dá a certeza de
que continuarei me orgulhando de pertencer
a Furnas”. Ela faz uma ressalva: “gostaria que
as pessoas que estão ingressando vestissem
a camisa como fazíamos no passado. Elas
não têm o amor que a gente sempre sentiu.
Espero que construam a ‘sua história’; que
trabalhem; que sejam responsáveis; éticas;
que tenham sabedoria”. Apesar de estar ‘de
saída’, ela torce para que os dirigentes en-

contrem uma alternativa para conceder plano de saúde aos aposentados. “Sempre me
preocupei com essa questão, uma vez que,
ao recebê-los, pude sentir a agonia de muitos
deles. Aliás, esse foi o tema da monografia
que apresentei ao final do Programa de Especialização em Gestão Empresarial (PGE)”.
Já o seu futuro pessoal não será muito diferente dos que aguardam a tão sonhada
aposentadoria. “Inicialmente, vou desfrutar o meu tempo livre. Pretendo viajar... me
aventurar por aí. Quero, também, escrever
minhas histórias. E, quem sabe, editar meus
livros. Ao menos um, o que escrevi quando
era bem mais nova. Faço planos de, mais
adiante, montar uma empresa, mas ainda
não sei em que segmento. Sou muito ativa e possuo uma ‘veia’ empresarial. Tenho
muito tempo pela frente para realizar novos
sonhos, principalmente sabendo que posso
contar com meu companheiro que é maravilhoso, com meus filhos, parentes e amigos.
São todos bastante comprometidos com a
minha felicidade”.

Momentos de descontração
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Yara Argolo Viana

Quando entrou em Furnas, com 19 anos, Yara
Argolo Viana ficou surpresa com tantos empregados que tinham 10 ou mais anos de
casa. Achou intrigante conhecer pessoas que
dedicavam grande parte de suas vidas a uma
empresa. Não estava em seus planos passar
pela mesma experiência. “Nunca pensei em
seguir uma carreira aqui. Para mim, era mais
um trabalho como outro qualquer. Quando
olho para trás e vejo que estou completando
35 anos de Furnas, levo um susto. Parece que
comecei ontem”.
Yara Viana foi convidada pelo ex-diretor Kurt
Homburger a fazer um teste e provas para
Furnas. Aprovada, começou como recepcionista e, dois anos depois, já estava atuando
como secretária na Divisão de Manutenção.
Para melhorar seu desempenho, aproveitou
as oportunidades fazendo diversos cursos.
Com habilidade e dedicação passou a dominar todas as funções inerentes à sua atividade. “Com a experiência que adquiri trabalhei como secretária em todas as divisões
do Departamento de Serviços Gerais. Isto foi
bastante positivo”.

“

Furnas representa
tudo para mim.
Apesar das
influências políticas
dos últimos anos,
ela tem vida
própria, pois são os
empregados que
fazem sua história.
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Com uma ponta de saudade, ela lembra da
forte união que existia entre as recepcionistas e dos mutirões que faziam para ornamentar o Escritório Central na época do Natal. O
trabalho era voluntário e quem quisesse integrava o grupo ao final do expediente para
iniciar as decorações. “Fazíamos tudo com
muito carinho”.
Yara Viana recorda, ainda, de sua participação nas Olimpíadas de Furnas. Segundo ela,
um momento marcante para todos da empresa. As competições serviam para aproximar e unir os empregados atletas. “No período dos jogos as emoções eram intensas. Era
um momento único, onde aproveitávamos
para nos conhecer melhor. Participei da corrida de 50 metros e de revezamento, na segunda Olimpíada, e conquistei a medalha de
ouro nas duas modalidades”.
Com emoção, recorda o apoio recebido de seu
antigo gerente Carlos Alberto de Figueiredo.
Para ela, o desempenho de Carlos Alberto
superava as frias funções de gestão. Ele conversava com cada um de seus comandados

Yara Argolo Viana

Recebendo carinho e reconhecimento do filhos

para saber onde poderia ajudar na superação
das dificuldades profissionais ou pessoais.
“Quando tive meu primeiro filho, recebi na
maternidade a visita do Carlos Alberto e sua
esposa. Eles me arrumaram uma empregada
e sempre passavam em minha casa para saber se eu precisava de alguma coisa. Foi um
gerente amigo que sabia cuidar de todos nós
e retirar o melhor de cada um. Ele participava
com carinho de nossas vidas”.
As emoções também aparecem quando fala
dos dois filhos. Marcos Argolo Lima, 24 anos,
é formado em Eletrotécnica e trabalha na
Light, e Leonardo Argolo Lima, de 20 anos,
técnico de Informática, que está aguardando
a chamada de um concurso público. “Meus
filhos estagiaram em Furnas. Para mim, isto
é mais um motivo de orgulho”. Ela rememora
dois outros fatos marcantes. A solidariedade
que recebeu da empresa quando, em 1981,
sua mãe faleceu, e o apoio de amigos, cole-

gas e gerentes em sua luta contra um câncer,
há cinco anos.
Secretária da Divisão de Manutenção, Gráfica
e Comunicações Yara Viana afirma que a empresa é um sustentáculo em sua vida. “Furnas
representa tudo para mim. Apesar das influências políticas dos últimos anos, ela tem vida
própria, pois são os empregados que fazem
sua história”. Com esta frase ela demonstra atitude em defender interesses comuns de seus
colegas e amigos. Em 2003, foi eleita para a
diretoria de base do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro e Região (Sintergia), onde se encontra até
hoje. “Fiquei muito indignada quando tentaram
privatizar Furnas. Me incomodava saber que
buscavam esquartejar a empresa e demitir vários empregados. Passado este susto, busquei
entrar no sindicato para lutar por Furnas, por
nossos empregos e por melhores condições de
vida para todos nós”.
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