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Sindicatos e trabalhadores se mobilizam
contra a privatização do setor elétrico

PÁGINAS 04 e 05

2

Julho/2016

Seminário reúne especialistas para discutir
planejamento de obras
Presidente em Exercício

Portal PINIweb

O

Instituto PINI realiza no dia 23 de agosto o seminário Planejamento
de Obras, destinado a todos os profissionais envolvidos nas áreas de
concepção, projeto, planejamento e execução de obras, como diretores e
coordenadores técnicos, engenheiros de obras, projetistas, arquitetos e
tecnólogos. O evento contará com cinco especialistas em planejamento e
produtividade, que mostrarão cases e boas práticas nas áreas de logística e
transporte, planejamento de canteiros e controle de produtividade.
A programação conta com a palestra do engenheiro Antônio Sergio Itri
Conte, da Logical System, sobre Aplicações Práticas da Lean Construction em
Construtoras e na Cadeia de Fornacedores; com Sergio Fernando Domingues,
diretor técnico da Tarjab, que discursará sobre Metodologia de Engenharia de
Valor aplicada ao Projeto do Produto e aos Projetos de Produção como premissa
para o Planejamento das Obras; o engenheiro Rafael Almeida de Oliveira, gerente
de planejamento de operações da Gafisa, que falará sobre a Importância e
Definição do Planejamento e Controle de Obras; o arquiteto e PMP João Alberto
Petrocelle Carvalheiro, da Estratégia Produtiva Consultoria, sobre um
Planejamento de Obras Aplicado; e o engenheiro Fabio Luis Garbossa Francisco,
diretor de operações da BKO Engenharia, sobre o Planejamento de obra no ciclo
de um empreendimento imobiliário.
A participação no seminário poderá ser realizada de forma online ou
presencial, no Auditório do Seconci‐SP (Av. Francisco Matarazzo, 74, na Barra
Funda, em São Paulo). Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11)
2173‐2474 / 2438 ou 0800 596 6400, pelo e‐mail eventos@pini.com.br ou pelo
site do Instituto PINI.

Comissão aprova construção de dutos de
telecomunicações na infraestrutura pública
Câmara dos Deputados

A

Comissão de Desenvolvimento Urbano, da Câmara dos Deputados,
aprovou projeto que torna obrigatória a construção integrada de dutos
para passagem de redes de telecomunicações em obras públicas de infraestrutura
básica. Proposta pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, o texto (PL 3861/15) prevê
que as infraestruturas básicas de
interesse coletivo, como ferrovias,
oleodutos, gasodutos, devam ser
executadas de modo a dispor de canais
e outras infraestruturas que permitam a
passagem de cabos e fibras óticas para a
instalação de redes de
telecomunicações.
A proposta estabelece ainda que
também não seja cobrado direito de
passagem em obras de infraestrutura
básica de interesse coletivo. O
chamado direito de passagem é uma
a u to r i za ç ã o q u e e m p re s a s d e

A proposta visa qualificar as obras de interesse coletivo

telecomunicações, por exemplo,
recebem para implementar essas
infraestruturas dos donos das faixas de
terras.
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Inscrições abertas para a 2ª Semana
da Engenharia e da Agronomia do Piauí

O

Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia
do Piauí realizará, de 23 a 27 de
agosto, no Centro de Convenções
Atlantic City, a 2ª Seapi ‐ Semana da
Engenharia e da Agronomia do Piauí,
com o tema "Saneamento: Saúde e
Desenvolvimento", o evento tem a
parceria das maiores Instituições de
Ensino Técnico e Superior do Piauí

para o desenvolvimento metodológico
do evento e das entidades de diversas
categorias profissionais da engenharia.
Profissionais com registro
regular no Crea‐PI possuem 50% de
desconto no valor da inscrição. A
divulgação dos projetos selecionados
ocorrerá no dia 10 de agosto e a
exposição nos dias 24 a 26 de agosto
das 8h30min às 12h e de 14h30min às

16h em espaço aberto no local.
Estudantes: Palestras + Curso*
R$ 100,00 ‐ Palestras R$ 50,00
Profissionais: Palestras + Curso
R$ 200,00 ‐ Palestras R$ 100,00
*No ato da inscrição o
congressista opta por apenas um
minicurso que será desenvolvimento
ao longo de 20 horas aula na
programação do evento.
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Eletrobras Piauí passa para administração da União
Cidadeverde.com

A

empresa de distribuição de
energia do Piauí passou desde o
último dia 27 a ser administrada pelo
governo federal. A informação é do
governador Wellington Dias após
participar de uma audiência, a portas
fechadas com o ministro interino das

Minas e Energia, Fernando Bezerra
Filho e sua equipe.
A Cepisa deixou de ser uma
concessionária da Eletrobras, já que o
contrato venceu no dia 26 de julho e
não foi renovado. O governador foi a
Brasília tentar intervir para que essa

renovação ocorresse, no entanto, não
conseguiu. “A empresa agora está
diretamente ligada à União, como já é
a Eletrobrás nacional, e terá, já a partir
do dia 27 de julho, os serviços de
energia do povo do Piauí
administrados pela empresa federal”,
explica o governador.

Wellington Dias se reuniu com o ministro Fernando Bezerra Filho em Brasília

Wellington disse ainda que a
empresa passa a ser um patrimônio da
União, que também terá
responsabilidade quanto aos
servidores e outros encargos, por
meio de contrato que coloca a
Eletrobrás nacional como
administradora.
‘‘Lado Positivo’’
"O ponto positivo nessa decisão,
é que ela continua uma empresa
pública, agora sem inadimplência. Ou
seja, por ser, na sua origem, uma
empresa da União, ela tira todas as
inadimplências existentes e, com isso,
passa a acessar, por meio desse
contrato, todos os recursos, os créditos
que tem com o consumidor de baixa
renda, créditos junto à própria União e
contratos com a Caixa Econômica
Federal. Esse contrato dá condições de

ir ao mercado fazer negociação
relacionada à energia”, esclarece.
Ainda segundo Wellington Dias,
o ministro assumiu o compromisso de
prosseguir com os investimentos.
“Nós temos investimentos no Piauí do
Programa Luz Para Todos, do
programa de regularização de
gambiarras, de reforço de energia,
contratos com várias empresas e,
também, a inadimplência, inclusive
atraso em contratos com terceiros. A
partir desse formato, o compromisso
não é só de regularizar a situação da
empresa, mas o compromisso do
ministro, representando o governo
federal, de prosseguir com os
investimentos", destacou.
Ele afirma que é necessário um
entendimento com o Banco Mundial,
por ser um agente externo, uma fonte
de recursos externos, cujo contrato
era vinculado à renovação da

concessão. Não tendo essa
renovação, provavelmente esse
contrato, segundo o ministro, será
acatado pela Eletrobrás nacional e, a
partir daí, ele tem as condições da
normalidade no desembolso dos
investimentos.
Na oportunidade, também
houve um entendimento sobre os
passos seguintes da empresa. “Nós
temos um contrato temporário,
enquanto a União toma as decisões.
Sobre isso, o ministro diz que não tem
ainda uma posição clara a tomar. Que
será fruto de um entendimento entre
o ministério, a nova direção da
Eletrobrás e o próprio presidente”,
finaliza o governador. No entanto, a
ideia inicial do governo federal é
administrar a empresa até 2017 e
depois colocá‐la para leilão, como já
havia anunciado o ministro Fernando
Bezerra.
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Trabalhadores realizam dia nacional de
protesto contra a privatização do setor elétrico

N

o dia da Assembleia Geral
Extraordinária, realizada
em 22 de julho e convocada pelo
Sistema Eletrobras para avaliar e
deliberar sobre a venda, até o final de
2017, do controle acionário das
Distribuidoras controladas pela
Holding, eletricitários de todo o país
realizaram um dia de paralisação
contra a decisão da empresa. Com o
apoio de movimentos sociais,
acontecerá também, em Brasília, ato
em defesa do setor elétrico.
No Piauí, trabalhadores da
Chesf e Eletrobras Distribuição – ED‐PI
participam da mobilização em defesa
do setor elétrico nacional, alertando
para o risco do desemprego, com
demissões em massa, terceirização
maciça ‐ inclusive das atividades fim ‐,
precarização dos serviços para a
população, achatamento de salários,
perdas de direitos e o consequente
aumento da tarifa de energia.
Os trabalhadores da ED‐PI
realizaram ainda passeata pela
avenida Maranhão, centro da capital,

Funcionários da Eletrobras Piauí realizam manifestação em Teresina

como ato de protesto. O evento
contou com a presença de
movimentos sociais, como o MAB –
Movimento dos Atingidos por
Barragem, a CUT – Central Única dos
Trabalhadores e outras entidades
sindicais.
“Vamos continuar mobilizados
e lutando contra esta ameaça a um dos
setores de maior relevância
econômica e social para o nosso país,

mostrando para a sociedade que a
entrega deste patrimônio ao capital
privado é um grande retrocesso que
trará consequencias desastrosas.
Energia é para ser universalizada, não
é mercadoria para satisfazer os
privatistas!”, disse Paulo Sampaio,
presidente do Sindicato dos
Urbanitários. O Sindicato dos
Engenheiros do Piauí é contra a
privatização do setor elétrico.

Profissionais da Eletrobras Piauí são orientados em Assembleia

O

Sindicato dos Urbanitários
pede a união dos
trabalhadores no movimento
contra a privatização do setor elétrico.
"Mais do que nunca precisamos de
união e unidade neste momento
delicado. É preciso que agora, mais do
que nunca, a categoria entenda a
importância de nos mantermos
organizados e fortes, pois o sindicato
somos todos nós. Somente unidos e
fortalecidos é que poderemos
enfrentar esse momento de grande
dificuldade. Não será fácil mais essa
batalha, mas é preciso continuar
lutando até o fim. O Sindicato, como
sempre fez, faz e continuará fazendo,
se manterá do lado em que sempre

Assembleia do Sintepi orienta trabalhadores sobre acordo coletivo

esteve, ou seja, do lado trabalhador(a)
da Eletrobras Distribuição Piauí. Junte‐
se a nós nesta batalha e fortaleça sua
entidade, pois sabemos que somente

com muita disposição e vontade de
vencer é que poderemos ser
vitoriosos" afirmaram os diretores do
sindicato em nota divulgada.
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