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Membros do TCE entram em ação do STF para
barrar decisão sobre subconcessão da Agespisa

Reunião de representes do Tribunal de Contas que decidiu a ação judicial

Funcionários da Agespisa fazem
vigília para impedir acesso da Aegea
Para impedir a invasão representantes da Aegea
nas dependências da Agespisa para coletar informações e
dados técnicos importantes para o funcionamento da
empresa, servidores da instituição se encontram há dias
na entrada da empresa. Os funcionários querem proteger a
instituição do acesso pelos empresários sem que haja uma
decisão jurídica final sobre o processo de subconcessão.

PÁGINA 03
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CreaJR do Piauí realiza VIII Encontro
de Engenharias
Estudantes de todos os cursos de engenharia do
Piauí prestigiaram o evento realizado numa faculdade
particular de Teresina. Representantes de entidades de
classe como o Crea, Senge, Clube de Engenharia e
Federação Nacional dos Engenheiros estiveram presentes
discutindo o desenvolvimento das engenharias. O vicepresidente da FNE, Carlos Abraham, palestrou no início do
encontro.
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Associação vai ao STF contra liminar de
desembargador que anulou atos do TCE na
subconcessão da Agespisa
Foto: TCE

A Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon)
ingressou no Supremo Tribunal Federal contra a
decisão liminar do desembargador José
Ribamar Oliveira, do Tribunal de Justiça do
Piauí, que anulou os atos administrativos do
TCE-PI no processo que apura a denúncia de
irregularidades na licitação para a
subconcessão dos serviços de abastecimento
d'água e esgotamento sanitário de Teresina.
A Atricon ingressou no Supremo como
amicus curiae na ação de Suspensão de
Segurança movida pelo TCE. Amicus curiae é
uma expressão latina que significa “amigo da
Corte” ou “amigo do Tribunal”. No caso do
processo de subconcessão da Agespisa, é a
Membros do TCE não concordam com decisão do TJ-PI sobre subconcessão
pessoa ou entidade estranha à causa que vem
auxiliar o Supremo, em virtude da relevância da matéria e de sua representatividade quanto à questão discutida. A
Atricon requereu ao STF permissão para ingressar na causa, oferecendo esclarecimentos sobre questões essenciais
ao processo.
É como se a Atricon passasse a assumir em seu nome a ação protocolizada pelo TCE-PI junto ao STF, o que
significa fortalecer a posição do Tribunal de Contas, já que a entidade, que representa os membros dos Tribunais de
Contas de todo o país, não ingressaria na causa se não tivesse convicção de que a Corte de Contas do Piauí agiu
absolutamente dentro da lei. “Ou seja, a Atricon sai em defesa do TCE-PI porque entende que o Tribunal teve as suas
competências invadidas pela decisão do desembargador Oliveira”, explica o presidente do TCE-PI, conselheiro Olavo
Rebelo.
Além da ação junto ao STF, o TCE-PI entrou com um agravo regimental no Tribunal de Justiça do Piauí contra a
liminar de José Ribamar Oliveira, sob o argumento de que a decisão vai de encontro à missão institucional do Tribunal
de fiscalizar os atos da administração pública. O recurso será levado ao plenário para julgamento.

Agespisianos Resistem!
Fonte: Sintepi

Os trabalhadores da
Agespisa fazem vigília em
frente à empresa para
impedir a invasão da Aegea
nas dependências da
companhia para coletar
dados e informações
importantes para o
funcionamento da empresa.
Resistência é a
palavra de ordem! Vamos
continuar na luta em defesa
do patrimônio do povo
piauiense! Fora Aegea!!!!
R e s i s t i r, s e m p r e !
Privatizar, nunca!
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Senge e FNE participam de encontro
do CreaJR do Piauí

O Sindicato dos Engenheiros do
Piauí e a Federação Nacional dos
Engenheiros participaram do VIII
Encontro de Engenharia do CreaJR
do Piauí, realizado de 18 a 20 de
maio numa faculdade particular de
Teresina, e que teve como tema

principal: “As políticas públicas como
estratégia de desenvolvimento das
engenharias”.
Na abertura do evento, o engenheiro
Antonio Florentino Filho, presidente
do Senge-PI, parabenizou os
estudantes pela organização e
grande participação do alunado. Ele

pediu que os futuros engenheiros
valorizem as entidades de classe da
engenharia e se envolvam nas lutas
em prol da categoria. Ele lembrou a
função do Crea de defender a
sociedade e os engenheiros,
fiscalizando obras e impedindo que
maus profissionais atuem
desrespeitando as normas técnicas.
E que o Sindicato dos Engenheiros é
o real defensor dos direitos dos
engenheiros.
Florentino ainda enalteceu a
participação da engenharia no
desenvolvimento do país e destacou
a participação da FNE no
crescimento econômico com a
idealização do PAC em 2007 e agora
nas discussões para retomada do
desenvolvimento econômico do
Brasil, percorrendo todo o país com o
projeto Engenharia Unida. “Todas as
instituições da engenharia precisam
de unir, como acontece aqui neste
evento, para o país voltar a crescer, a

Início das inscrições para a I Feira de
Carreiras da UFPI
Iniciou no dia 12 de maio as
inscrições para a I Feira de Carreiras
da Universidade Federal do Piauí
(UFPI), que será realizada entre os
dias 12 e 14 de junho. Durante o
evento, grandes empresas, dos mais
variados segmentos, trarão seus
representantes à Universidade para
apresentar a sua cultura
organizacional, divulgar vagas e
oportunidades, explicar processos
seletivos e identificar futuros
talentos. É a oportunidade de
aproximação dos alunos e
diplomados do Centro de Tecnologia
da UFPI, além de visitantes de outras
universidades, com as grandes
organizações em um ambiente
criado para prática de networking,

capacitações, palestras e
brainstorm.
A I Feira de Carreiras tem como
público-alvo discentes e docentes
dos Cursos de Arquitetura e
Urbanismo; Engenharia Cartográfica
e de Agrimensura; Engenharia Civil;
Engenharia de Materiais; Engenharia
de Produção; Engenharia Elétrica e
Engenharia Mecânica; e também as
empresas e indústrias com foco em

diversos segmentos: indústrias de
materiais cerâmicos; indústria de
tintas; indústria de materiais
poliméricos; indústria de embalagens
de alumínio; indústria de bebidas;
indústria alimentícia e construtoras,
entre outras prestadoras de serviço. A
Feira será organizada no Espaço Noé
mendes- UFPI, com stands das
empresas participantes. As inscrições
são limitadas.
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Saneamento básico no Brasil: apenas
40% do esgoto é tratado

População ainda sofre com a falta de saneamento básico

O país está sujo. E não é
apenas de corrupção e altas taxas
de criminalidade. A falta de
saneamento básico atinge todo o
Brasil, mas concentra-se em maior
parte na região Norte, segundos
dados do Ministério das Cidades e
do Instituto Trata Brasil (2014 e
2016, respectivamente). Em
novembro de 2016, a revista Galileu
deu um panorama do saneamento
básico no país.
Ananindeua, cidade da região
metropolitana de Belém (PA), é um
exemplo do descaso com o tema.
Segunda cidade mais populosa do
estado, com cerca de meio milhão
de habitantes, não possui sistema
de coleta de esgoto entre os
moradores. Zero. Algo como cidades
europeias do século XIX.
Porém, o problema não é uma
exclusividade daquela região. O
saneamento básico deficiente
também está presente em grandes
cidades das regiões Sudeste,
Centro-Oeste e Sul. No Rio Grande
do Sul, considerado um estado
desenvolvido, a maior parte da
coleta de esgoto é feita por meio de
fossas sépticas ou rudimentares.
Mas, qual a principal causa da
falta de saneamento nos principais
centros urbanos, desconsiderando
zonas rurais afastadas? Umas das
atribuições está ligada às altas taxas
de migração de moradores das
zonas rurais às grandes cidades no
século passado. O aumento
descontrolado da população urbana
não possibilitou que os governantes
tivessem tempo e capacidade para
entender o problema e superá-lo.

Outro fator que impossibilita o
desenvolvimento de sistemas de
coleta e tratamento de esgoto nas
metrópoles é exatamente o tamanho
dessas cidades em todos os sentidos
(escala e população). Por ser um
projeto sustentável de custo alto,
poucas empresas estatais se
comprometem a atender toda a
população por não poderem oferecer
qualidade no atendimento de forma
igualitária. Ou seja, chegamos a um
problema crucial: dinheiro. Para
solucionar a questão, algumas
famílias desenvolveram sistemas
próprios de coleta de esgoto. De
acordo com o Censo do IBGE de
2010, 47% da população de cidades
pequenas utiliza fossas rudimentares
– que realizam a coleta de dejetos,
mas não o processo de tratamento.
Soluções
Algumas soluções vêm sendo
desenvolvidas para driblar as
questões que corriqueiramente
atrapalham projetos sustentáveis de
saneamento. Em São Carlos, cidade
do interior de São Paulo, a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) criou uma fossa
biodigestora que não polui os lençóis
freáticos e extrai o lixo líquido,
transformando-o em fertilizante.
Outra solução é a maior
participação das empresas privadas
nos processos. Uma vez integradas
aos projetos, as mesmas podem
auxiliar as companhias estatais, já
que os governantes clamam por
recursos. Mas essa solução não é
100% certeira, já que empresários

visam obter lucro (e não há problema
nisso), o processo é caro e, muitas
vezes, pouco atrativo. Por isso, a
população poderia ser submetida a
pagar contas mensais de água ainda
maiores.
(Somente) água tratada não é
garantia de qualidade de vida
Segundo dados da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), cada
brasileiro gera um quilo de lixo sólido
por dia e cem litros de esgoto.
Grande parte desse esgoto é
despejado no ambiente por não
contar com serviço de tratamento de
dejetos. Mas, o que dizer de um país
que consegue conectar cidades
interioranas e afastadas à rede 3G
de internet (correspondendo a 43,2%
dos municípios de 2.409 cidades),
porém não cria planos sustentáveis
ideais para evitar doenças, advindas
da falta do serviço?
Para evitar críticas, governantes
apelam a malabarismos, enfatizando
o abastecimento de água – afinal,
84,53% dos brasileiros possuíam
água encanada em 2014, de acordo
com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Um
sistema mais fácil, barato e rápido de
ser instalado em relação ao
tratamento de esgoto. Parte da
população não sabe, mas não é
porque você tem água tratada saindo
da torneira que tem todas as
garantias de que seu esgoto é
tratado adequadamente.
No Brasil, apenas 57,62% do
esgoto é tratado, enquanto o
abastecimento de água alcança
84,53% dos habitantes (dados de
2014).
Não somente a garantia de água
e esgoto tratados, mas toda uma
rede: sem cuidado, a saúde sofre.
Sem saúde, as crianças – principais
atingidas por doenças, como diarreia
– tem suas atividades prejudicadas.
Segundo o Instituto Federal do
Pará, o saneamento básico
disponível a toda a população
poderia minimizar em até 7% o
atraso escolar no país. E,
parafraseando a reportagem da
revista Galileu, quem sabe o Brasil
chegue, de fato, ao século XX.

6

Abril/2017

Abril/2017

7

8

Abril/2017

