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Governo convoca mais 34
aprovados em concurso da Caema
O governo do Estado, por meio da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
(Caema), convoca mais 34 aprovados em concurso realizado pela Companhia em abril de
2014. Ao todo, foram convocados 325 aprovados. Na primeira convocação, foram 183 convocados; na segunda, 89 convocados; e na terceira, nove convocados.
Nesta quarta convocação, constam da relação um advogado, quatro atendentes comerciais, três auxiliares de administração, um biólogo, um cadastrista, dois eletricistas, nove operadores de sistemas, um operador de estação
de tratamento, 11 técnicos em edificações e um
técnico em segurança do trabalho.
Os 34 convocados devem se apresentar
para contratação, munidos de originais e cópias
de documentos exigidos em edital, na quartafeira (16), das 9h às 11h30, na sede da Companhia, à Rua Silva Jardim, 307, Centro.
Lista de convocados

A Caema convoca os aprovados no Concurso
Edital nº 01 de 14 de abril de 2014, abaixo relacionados, nos termos do item 13.2 do referido
Edital, a se apresentarem munidos de originais
e cópias dos documentos exigidos nos itens
12.1 e 13.6, no dia 16 de setembro de 2015,
preferencialmente, no horário de 09:00h às
11:30h, à Rua Silva Jardim, nº 307 – Centro
(próximo ao Hospital Materno Infantil), São Luís
– MA.

Auxiliar de Administração

JADIEL TEIXEIRA SANTOS

MATHIAS AUGUSTO SEREJO VIANA

ALESSANDRA MARQUES DA SILVA
Biólogo

THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

Cadastrista
Advogado

AUGUSTO AGUIAR DA SILVA

FRANKLIN MAGNO DE MELO VERAS
FILHO
Eletricistas

MÁRIO JORGE MORAES JÚNIOR
Atendente Comercial

DANIEL LIMA NEGREIROS

RÔMULO EDUARDO ALMEIDA SANTANA
Operador de Sistema

VANESSA PAIVA PORTO

PAULO ALENCAR DE MACEDO

RAFAELLE HELENA DOS SANTOS VIEI- 
FRANK DE ASSIS SOUSA CASTRO
RA

THUANY WÁTINA FERNANDES SILVA

LIDIA SUEMIA DOS SANTOS MEIRELES
SOUSA




ELSON CARVALHO NASCIMENTO
FHILIPE GREGORY DE LIMA RIBEIRO
THASSISIO ANDRE DOS SANTOS
CORREA
ALLAN DOUGLAS LOPES MACEDO
CICARDO JOSE DE MORAES SOARES



CARLOS SANDRO GOMES





Operador de Estação de Tratamento

ROMARIO SALGUEIRO MELO
Técnico em Edificações

FÁTIMA RAYANE NASCIMENTO COÊLHO

THIAGO VINÍCIUS MENDES LIMA

TEREZA CRISTINA GONÇALVES CANTANHEDE

THIAGO MARQUES DOS SANTOS

FRANCISCO TALES LIMA PONTES

LAÉRCIO DAMASCENO FREITAS

KADIGEM CABRAL DO NASCIMENTO

LEANDRO GUARA EWERTON

NILTON FERNANDO AQUINO SANTOS

RONNIE CELESTINO DA SILVA

VALERIA DO NASCIMENTO FONTELES
Técnico em Segurança do Trabalho

DIONE SOUSA MARGON
1. Todos os convocados devem obedecer
rigorosamente os horários definidos neste edital de convocação, para manutenção da ordem do serviço.
2. Para os candidatos do interior, previsão
de permanência em São Luís é de aproximadamente 05(cinco) dias.

Caema entrega EPI
a colaboradores

Caema reforça
abastecimento de
água de Chapadinha
com perfuração de
poços

A Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão
(Caema)
trabalha
para
A Companhia de Saneamento Ambiental
restabelecer
a
do Maranhão (Caema), por meio da Coordenormalidade no
nação de Assistência, Medicina e Segurança
abastecimento
do Trabalho, está efetuando a entrega de bode água na cidatas aos colaboradores. Os primeiros a recebede de Chapadirem foram os colaboradores lotados no Sacanha. Com a redução do nível do principal revém e Italuís.
No período de 10 a 16 de setembro a en- servatório da cidade, o abastecimento será
trega será aos colabores lotados na Gerência reforçado com a entrada em operação de
do Anjo da Guarda. Os colaboradores das de- novos poços. Um deles, com vazão de 40
mais gerências receberão nos períodos de 14 mil litros de água por hora, já está em operaa 18/09 (Vinhais), de 14 a 18/09 (Cidade Ope- ção no centro.
rária) e de 21 a 25/09 (Anjo da Guarda).
O poço localizado Recanto dos PássaOs operadores de água e esgotos já rece- ros, com vazão de 40 mil litros por hora, enbem desde o dia 1º de setembro, com prazo trou em operação na tarde de segunda-feira
de término no próximo dia 30.
(1°), atendendo a uma população estimada
Os EPIs (botas) para Gerências do Interi- em 6 mil pessoas.
or já estão sendo encaminhados desde terçaO poço do Bairro Novo está em fase de
feira (15). A coordenação geral da distribuição perfuração e deve entrar em operação no
do material está a cargo de Fernando Bitten- mês de outubro. A Caema já definiu que vai
court, coordenador de Assistência, Medicina e iniciar a perfuração de outro poço no bairro
Segurança do Trabalho.
Areial.

Caema inicia obras de despoluição
dos rios Pimenta e Claro

Lançadas
pelo governador Flávio
Dino
com o objetivo
de
melhorar a balneabilidade das praias, as
obras de despoluição dos rios Pimenta e
Claro, executadas pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema),
foram iniciadas na quinta-feira (03). A empresa responsável já realiza trabalhos de
limpeza da área para construção da elevatória do Rio Claro e execução da implantação
da linha de recalque da elevatória. Os tubos
a serem utilizados também já estão nos locais das obras.
“As obras já começaram em ritmo intenso. Neste momento, já foram iniciadas aberturas de valas ao longo dos leitos dos rios
para implantação da tubulação. Em menos
de dez dias da assinatura das ordens de

serviços pelo
governador
Flávio Dino,
estamos
vendo
as
obras iniciando a todo vapor. Um passo significativo para a
melhora na balneabilidade de nossas
praias”, disse o diretor-presidente da Companhia, Davi Telles.
As obras fazem parte do programa „Mais
Saneamento‟ e serão concluídas em 12 meses. O investimento, nesta primeira fase do
programa de despoluição das praias, e de
mais de R$ 14 milhões.
O projeto de despoluição dos rios Pimenta e Claro prevê a instalação de um novo sistema de tubulação com 4.135 metros
de extensão nas margens, além da construção de uma estação elevatória e redes coletoras de mais de 30 mil metros na região.
No plano de saneamento, que objetiva
elevar o nível de tratamento de esgoto de
4% para 70%, serão construídas mais de 40
estações elevatórias de esgoto (EEE‟s), duas grandes estações de tratamento de esgoto (ETE‟s), a ampliação das estações já
existentes e perfuração de vias públicas para implantar redes coletoras e interceptores.

SIPAT será realizada
no Sistema Italuís
A CIPA - Comissão
Interna de Prevenção
de Acidentes do Italuís
convida aos trabalhadores da Companhia
de Saneamento Ambiental do Maranhão para a realização da SIPAT-Semana Interna
dePrevenção de Acidentes do Trabalho,
que acontecerá no período de 21 a 25 de
setembro, na área do Sistema Produtordo Itapecuru,
rodovia BR-135, município de Bacabeira.
O Evento é gratuito e tem a finalidade de promover a saúde, a segurança do trabalho e a educação
ambiental entre os colaboradores da CAEMA lotados
no Italuís e é aberto a todas as unidades da Companhia.
Na oportunidade, haverá atividades nas áreas
de meio ambiente, segurança do trabalho, dependências químicas, DST/AIDS, direção defensiva, primeiros socorros, ação social na área de saúde, exposição de artesanatos, exposição de EPI's, atividades físicas, torneio de dominó, torneio sinuca, corrida e futebol, com entrega de prêmios aos vencedores.
Se você faz parte da CIPA de sua unidade, converse com o seu gerente e venha participar conosco
deste importante e inspirador evento, que cooperará
para a valorização da qualidade das condições ambientais e de trabalho na empresa, além da valorização das CIPA's em atividade na CAEMA.
Informações e inscrições
Envie SMS informando nome, matrícula e unidade da CAEMA onde trabalha para 989 9968-4411
(Marisio Carvalho), 98 9 8774-2105 (Antônio Nelson)
ou para o Whatsapp 98 9 9183-5262.

Seminário Nacional da AESBE

Presidente da Caema participa de debates sobre o
futuro da gestão do setor de saneamento no Brasil

Um desafio que se impõe aos gestores dos serviços de saneamento do Brasil consiste de equilibrar
a oferta e procura de água no país. O prolongamento da estiagem iniciada em 2013 mostrou que a disponibilidade hídrica nacional não garante o acesso
infinito à água e que cada vez mais esse recurso
tem se tornado precioso.
Para debater essas e outras questões pertinentes à gestão do saneamento, foi realizada, no segundo dia do Seminário Nacional da Aesbe, uma
rodada de discussões que reuniu o presidente da
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
(Caema), Davi Telles, o presidente da Companhia
de Saneamento de Sergipe (DESO), o consultor do

Banco Mundial, Marcos Thadeu Abicalil, e o coordenador de Saneamento da Secretaria de Estado
das Cidades (CE), Alceu Galvão.
Os participantes do painel intitulado “Arranjo
institucional em outros países” debateram como
os países estão buscando solucionar o desequilíbrio da oferta e da procura da água frente aos desafios impostos pela questão climática, dificuldades no acesso e a redução de investimentos. A
tônica das discussões foi como a gestão brasileira
dos serviços de saneamento deverá evoluir para
superar esses desafios e tornar-se cada vez mais
eficiente.
Exemplos de outros países foram citados por
Marcos Thadeu que ressaltou que alguns modelos
internacionais podem ser a solução para a melhoria
da gestão no país. Exemplo expressivo foi o da Espanha, país semiárido, que segmenta a gestão da
água bruta da gestão da água tratada.
Essa modelo otimiza a prestação dos serviços
pois divide a responsabilidade pela gestão com o
Estado. Nesse aranjo, o Estado fica responsável por
promover a administração e a oferta de investimentos que supram as necessidades da prestação dos
serviços, enquanto a concessionária fica responsável pela oferta e a qualidade dos serviços. Esse arranjo institucional é utilizado no Ceará e tem trazido
grandes resultados ao Estado.
Na sequência, Alceu Galvão reiterou falou sobre

a ação implementada em Juazeiro do Norte, no Ceará, que motivou os clientes da Cagece a se ligarem
às redes de esgoto da empresa e dessa forma preservar as escassas fontes de captação existentes na
região. Tal iniciativa, que evoluiu para um termo de
ajuste de conduta, realizada com o apoio do Ministério Público Estadual, tornou-se a bem sucedida experiência intitulada “Carta Cariri”. Essa ação será
replicada para outras cidades cearenses e terá como nome “Carta Fortaleza”.
A explanação feita por Davi Telles enriqueceu
os debates pois, diferentemente da maior parte do
Brasil e dos exemplos anteriores, a escassez hídrica
não é o maior gargalo da prestação dos serviços de
saneamento no Maranhão. Lá, parte do desafio está
na gestão. De acordo com o presidente, esses problemas originam-se das dificuldades de se administrar uma empresa que durante anos foi gerida sem
qualquer compromisso ou responsabilidade com os
princípios basilares da administração pública.
Davi Telles falou sobre os esforços desenvolvidos para conferir mais qualidade à gestão da empresa. De acordo com o presidente, espera-se com essas iniciativas ampliar a cobertura dos serviços no
Estado.
O Seminário Nacional da Aesbe foi realizado
entre os dias 25 e 27 de agosto e reuniu em Brasília
mais de 200 especialistas e técnicos das Companhias Estaduais de Saneamento e de todo o setor.
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