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Profissionais prestigiam a posse da diretoria
do Sindicato dos Engenheiros - Gestão 2017/2020
PÁGINA 03

PÁGINAS 03

Artigo: Ameaça da privatização
para o acesso ao saneamento

Contribuição sindical
vence dia 28 de fevereiro

José Esteban Castro mostra o porquê que os
entes públicos seguiram uma tendência de
privatizar os sistemas de saneamento básico,
buscando geralmente interesses particulares.
Muitas cidades que tinham privatizado os
serviços de saneamento básico devolveram o
setor para empresas públicas municipais,
estaduais ou nacionais.
PÁGINA 02

A contribuição sindical é compulsória e obrigatória a
todos os trabalhadores e corresponde a um dia de
salário profissional do mês de março e os engenheiros
profissionais liberais podem optar pelo recolhimento até
o dia 28 no valor de R$ 264,00. Faça sua parte, fortaleça
seu sindicato e a engenharia.
PÁGINAS 04 e 05
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A ameaça da privatização para
o acesso ao saneamento

José Esteban Castro

A história do saneamento básico no
mundo moderno, quer dizer, desde a
emergência dos serviços de água em
rede e de esgotamento sanitário nas
grandes cidades europeias nos finais do
século XVIII, tem sido marcada pelo
debate sobre a “privatização”, em
algumas de suas muitas formas.
Revisando a história dos serviços de
saneamento básico, cabe perguntar por
que o debate da privatização volta
recorrentemente, se os países que
conseguiram universalizar o acesso a
estes serviços deram centralidade ao
papel do Estado e das empresas
públicas? As políticas de privatização se
fundamentam em argumentos falaces e
respondem a interesses particulares, não
aos interesses das grandes maiorias de
pessoas, que ainda não têm acesso a estes
serviços essenciais. Por exemplo, um
argumento frequente é que o Estado não
pode investir e que, portanto, é
necessário privatizar para atrair
investimento privado. Nossos estudos
mostram que, de fato, a grande maioria
dos investimentos são feitos pelo
Estado, quer dizer, pela cidadania. Os
defensores da privatização também
ocultam o fato de que a maior parte da
população do planeta que tem acesso a
serviços de saneamento básico é
atendida por empresas públicas de
distinto tipo, e que nas áreas rurais os
serviços são fornecidos por empresas
comunitárias ou cooperativas.
Em base a estes e outros argumentos,
durante a década de 1990, os governos e
as instituições internacionais
promoveram uma onda de privatizações
de empresas de saneamento básico em
nível global. Os resultados dessas
políticas foram muito negativos para os
países envolvidos, um fracasso bem
documentado. Muitas cidades que
tinham privatizado seus serviços de
saneamento básico, como Atlanta, Paris,
Berlin, ou Buenos Aires, acabaram

cancelando os contratos de
concessão e colocaram
novamente esses serviços nas
mãos de empresas públicas, sejam
municipais, estaduais ou
nacionais. Entre as principais
razões para cancelar as
concessões privadas se destaca o
incumprimento com os
compromissos contratuais por
parte dos concessionários
privados, especialmente no que
diz respeito aos investimentos comprometidos
e à expansão da cobertura dos serviços, além de
que, em muitos casos, as concessões ficaram
envolvidas em casos ressonantes de corrupção
público-privada.
Apesar da evidência histórica e recente, no
momento em que escrevemos este breve artigo
estamos assistindo novamente a uma onda
internacional que promove a privatização das
empresas de saneamento básico, e o Brasil é um
dos alvos privilegiados dessa renovada
ofensiva privatista. Observamos com
preocupação a arrogância com que os governos
e as instituições internacionais continuam
impulsando estas políticas, apesar da evidência
existente sobre as consequências negativas e de
longo prazo dos processos de privatização.
Essas políticas não respondem aos interesses
das comunidades ainda não atendidas, ou que
recebem serviços de baixa qualidade, mas
respondem aos interesses de setores
particulares, grandes empresas privadas e seus
aliados políticos, que vem no setor de
saneamento básico uma oportunidade para
obter níveis de lucro constantes, de longo
prazo, com risco empresarial nulo, e garantidos
pelo Estado. A imposição dessas políticas sobre
a população é o resultado de práticas
antidemocráticas, e ameaçam prolongar e
aprofundar as condições de desigualdade e
injustiça que afetam aos setores mais
desfavorecidos de nossas sociedades.
Não é suficiente se opor e se manifestar
contra essas políticas. É fundamental também
contribuir e apoiar a defesa dos serviços de
saneamento básico como um bem público,
como um direito de cidadania, garantido pelo
Estado. Esses serviços devem estar em mãos
públicas, em sentido amplo (públicomunicipais, público-estaduais, públicocomunitárias), etc.), e sujeitos ao controle
social democrático da cidadania.
Por: José Esteban Castro - Catedrático em
Sociologia na Universidade de Newcastle e
coordenador da Rede Internacional
WATERLAT-GOBACIT. Artigo modificado.
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Profissionais e autoridades prestigiam a posse
solene da diretoria do Senge-Piauí

Presidente da FNE, Murilo Pinheiro, destaca os avanços conquistados pelo Senge-PI

A diretoria eleita do Sindicato dos
Engenheiros do Piauí (Senge) foi bastante
prestigiada na posse solene de seus
membros, em evento realizado no dia 29
de janeiro, em buffet da zona leste de
Teresina. Entre os presentes, estavam
mais de 100 engenheiros e autoridades
como o prefeito de Teresina, Firmino
Filho, o presidente da Federação Nacional
dos Engenheiros (FNE), Murilo Pinheiro,
o presidente do Crea-PI, Paulo Roberto de
Oliveira, o diretor do Idepi, Juraci Porto.
Na solenidade, a ata de posse foi
lida pelo engenheiro Paulo Alexandrino,
secretário geral do Senge, e assinada pelo
presidente empossado, Antonio
Florentino Filho, e também pelo primeiro
presidente do Senge-PI, engenheiro José
Maria. No discurso de posse, Florentino
enalteceu a aprovação da diretoria por
99,9% dos votos. Segundo ele, essa
aprovação se deve ao trabalho
desenvolvido pela chapa Engenharia
Unida desde 2002, quando iniciou o
projeto de crescimento e valorização do
sindicato.
"Vamos manter a mesma luta de
sempre em defesa da categoria, não

importa quem esteja no comando da
Prefeitura ou do Estado. Manteremos

direitos dos engenheiros no
Emater", explicou.
Florentino fez
questão de enaltecer as
recentes conquistas para os
engenheiros da Prefeitura
de Teresina, exaltando a
criação do Plano de Cargos,
Carreira e Salários (PCCS)
com vencimento acima do
piso profissional. O prefeito
Firmino Filho frisou que
continua aberto para novas
negociações com a
categoria. "Desejamos que
a nova diretoria do
sindicato possa conquistar
novos avanços, direitos e
benefícios. Estaremos
sempre de portas abertas
para negociar projetos
importantes para os
engenheiros", garantiu.
O presidente do CreaPI, Paulo Roberto de
Oliveira, parabenizou todos
os engenheiros da nova
diretoria e disse que fica
feliz pela boa relação com o
Crea-PI. Por fim, o diretor
do Idepi, Juraci Santana, enviou a
mensagem de otimismo do governador

Engenheiros compareceram à posse solene da nova diretoria

também as lutas contra a privatização da
Agespisa e Eletrobras. Fomos vitoriosos
contra medidas administrativas que
derrubaram salários de servidores no
Estado, e mantivemos e devolvemos

Wellington Dias de que mesmo com toda
dificuldade administrativa, há recursos
para fazer novas obras e manter a relação
de respeito com os engenheiros, que são
fundamentais para o futuro do Piauí.
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Federação Nacional dos Engenheiros - FNE no exercício 2017 definiu que esse valor seria de R$ 264,00
(duzentos e sessenta e quatro reais) referente a 01 dia de salário do Mínimo Profissional com base ainda no salário
de 2016.
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