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1º DE JULHO

Governo usa polícia para Aegea ter acesso 
à Agespisa

O Governo do Estado afrontou os funcionários da 
Agespisa e ordenou que policiais militares 
permitissem a entrada de membros da Aegea às 
estruturas da instituição. O fato ocorreu tanto na sede 
quanto em estações de tratamento. O Senge 
condenou a postura do presidente da Agespisa, 
Emanuel Bonfim, e acionou a assessoria jurídica 
contra a “invasão”.

Representantes de oito entidades de engenharia 
piauiense se reuniram em Teresina para prestigiar o 
presidente da FNE, Murilo de Campos Pinheiro, e o 
projeto da entidade nacional Engenharia Unida. 
Murilo percorre o Brasil para destacar a importância 
das entidades de classe se unirem em prol do 
desenvolvimento do país e no fortalecimento da 
profissão de engenheiro.

Murilo Pinheiro é prestigiado pelos 
engenheiros piauienses

Entidades sindicais haviam informado que governo repassaria o saneamento dia 1° de julho
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Governo suspende o início da
subconcessão pela Aegea
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Governo suspende a subconcessão 
da  Agespisa

Após anunciar que dia 1° de julho repassaria o saneamento de Teresina 
para a empresa Aegea, o Governo do Estado reverteu sua decisão e 
suspendeu o início da subconcessão dos serviços de água e esgoto em 
Teresina. O Governo divulgou nota afirmando que apenas a data foi adiada. A 
suspensão é por tempo indeterminado.

Na reunião que decidiu pela suspensão, foi discutido a necessidade de 
um tempo maior de transição para que a empresa iniciasse a operacionalizar 
o sistema. Um documento encaminhado pela direção da Agespisa destaca 
que “os chefes dos setores da estatal deverão recomendar que seus 
colaboradores efetivos permaneçam em casa aguardando uma 
decisão/chamada da diretoria administrativa”. 
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É difícil imaginar que na atual crise política e 
econômica, numa fase de escassez de recursos 
para obras públicas, um Governo dificulte a 
chegada de verbas para execução de obras de 
grande proporção. Pois é isso que acontece no 
Piauí, infelizmente.

O Governo passou anos com os recursos em 
caixa para instalar a Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) na zona sul, construiu toda a 
tubulação do esgoto, mas faltou essa obra para 
finalizar todo o sistema que levaria a cobertura de 
saneamento da capital de 21% para 56%. O 
Min is té r io  das  C idades  de terminou o  
cancelamento do convênio e a devolução dos 
recursos para o Governo Federal por falta de 
utilização. São cerca de R$ 61 milhões que devem 
ser aplicados.

Entretanto, a juíza federal Marina Rocha 
Cavalcanti determinou a retomada do termo de 
compromisso entre Ministério das Cidades e 
Governo do Estado para que os recursos voltem 
para a Agespisa finalizar a obra. Mas, por incrível 
que pareça, a administração estadual recorreu da 
decisão. Isso mesmo, ao que parece o governo 
não quer dinheiro do Orçamento Geral da União, 
um dinheiro do povo, para executar essa obra que 
irá beneficiar milhares de teresinenses. 

Recebendo esses recursos, a obra seria 
executada rapidamente. Esse é mais um fato que 
mostra o desinteresse do governo Wellington Dias 
em agir para em defesa do saneamento e dos 
piauiense. O Governo age com um único interesse: 
entregar o saneamento da capital para uma 

O Governo não quer saneamento, quer dinheiro!

empresa privada e por isso receber milhões de 
reais que estão previstos no contrato. Mas nós 
perguntamos: E no povo estão pensando?

Após a juíza Marina determinar a volta dos 
recursos para a Agespisa executar a obra da 
Estação de Tratamento de Esgoto, o Ministério 
das Cidades fez uma consulta ao Estado sobre o 
real interesse em utilizar os recursos e executar a 
obra. Questionamento que ainda não teve 
resposta.

Na verdade, o Governo anunciou que 
repassaria o saneamento de Teresina para a 
empresa Aegea no dia 1° de julho, mas dois dias 
antes recuou da decisão e, sem nenhuma 
jus t i f i ca t i va ,  suspendeu-a  po r  tempo  
indeterminado. Em uma decisão tão importante, o 
governo age às escuras, sem transparência e ao 
arredio da população, que será a parte mais 
atingida com essa decisão. 

É triste vivenciarmos tudo isso, mas o 
Sindicato dos Engenheiros continuará firme em 
sua missão de defender o povo piauiense, as 
instituições públicas, a Agespisa, os seus 
servidores e o zelo pelos recursos públicos.

Antonio Florentino de Souza Filho 

Engenheiro Químico da Agespisa 
Presidente do Sindicato dos Engenheiros do Piauí 
Diretor Financeiro da Federação Nacional 
dos Engenheiros
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Governo havia anunciado demissão 
de terceirizados e retirada de funcionários
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Q u a n d o  a n u n c i o u  q u e  
repassaria o saneamento de 
Teresina para a empresa Aegea no 
dia 1° de julho, o presidente da 
Agespisa Emanuel Bonfim informou 
que os contratos com os mais de 600 
empregados terceirizados seriam 
cancelados e todos os funcionários 
da Agespisa deveriam deixar seus 
postos e se apresentar na sede da 
instituição para uma definição de 
onde passariam a trabalhar.

Segundo Bonfim, caberia à 
Aegea decidir que os contratos com 
a mesma empresas e empregados 
terceirizados seriam retomados. 
“Esses 600 terceirizados são 
pessoas de diversas áreas, como 
limpeza, transporte, operação, 
técnicos e engenheiros. Se a Aegea 
não retomar esses contratos, todos 
e s t a r ã o  d e s l i g a d o s  e  
desempregados. Até o momento 
ainda não recebemos nenhuma 
comunicação da empresa sobre 
qual medida irá adotar”, explicou 
Antonio Florentino Filho, presidente 
do Sindicato dos Engenheiros.

Ao mesmo tempo, os servidores 
efet ivos da Agespisa serão 
convocados a deixar as estações de 
tratamento de água e esgoto, os 

postos de atendimento e os serviços 
operacionais para se apresentarem à 
sede da empresa após 1° de julho. 
Florentino explica que a Agespisa 
ainda não informou onde eles serão 
lotados. “Ninguém sabe o que vai 
acontecer. O Governo não avaliou as 
consequências dessa decisão para 
centenas de trabalhadores e, 
sobretudo, para o funcionamento dos 
serviços de água e esgoto para a 
população. É nítido que a Agespisa 
não interesse mais aos nossos 
governantes”, criticou.

Uma reunião do Sindicato dos 

Engenheiros e Sindicato dos 
Urbanitários com os servidores foi 
realizada na sede da instituição para 
comunicar a decisão do Governo. O 
processo de subconcessão dos 
serviços da Agespisa para a iniciativa 
privada está judicializado, mas a 
empresa Aegea assinou contrato com 
o Governo. Uma decisão liminar do 
desembargador José Ribamar 
Oliveira, do TJ-PI, suspendeu todas 
as decisões anteriores e o Tribunal de 
Contas do Estado recorre para 
retomar o julgamento que não foi 
finalizado devido a liminares do TJ.

Entidades piauienses prestigiam 
Murilo Pinheiro 

Representantes de oito entidades 
de engenharia piauiense se reuniram 
no dia 03 de junho para prestigiar o 
presidente da Federação Nacional dos 
Engenheiros, Murilo de Campos 
Pinheiro e o projeto da entidade 
nacional Engenharia Unida. 

E s t i v e r a m  p r e s e n t e s  
representantes do Sindicato dos 
Engenheiros (Senge), Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia 
(Crea-PI), Clube de Engenharia (Cepi), 
Assoc iação  dos  Engenhe i ros  
Agrônomos do Piauí  (Aeapi) ,  
Assoc iação  dos  Engenhe i ros  
Agrimensores (Apeag), Associação de 
Geólogos do Piauí (Agepi), Instituto 
Piauiense de Avaliações e Perícias de 
Engenharia (Apiape) e Associação 
Profissional dos Engenheiros de Picos 
(Aspenp).

Murilo Pinheiro destacou a 
importância das entidades de classe se 
unirem em prol do desenvolvimento do 
país, principalmente no fortalecimento 
da profissão de engenheiro. Segundo 
ele, os profissionais devem priorizar 
sempre a valorização da engenharia, 
que deve começar a ser envolvida em 
questões nacionais de políticas 
públicas de gestão. “Quando se 
envolve questão técnica, de projeto de 
obra ou infraestrutura, o parecer 
técnico tem que vir do engenheiro. A 
imprensa e a sociedade têm que 
buscar o engenheiro e este profissional 
assumir a responsabilidade para dizer 
o que deve ser feito”, destacou.

Murilo pediu a união da entidades 
de classe para lutar pelos projetos de 
interesse da engenharia, como a 
regulamentação da profissão como 
carreira de estado. “A engenharia está 
presente em tudo, mas só participa e 
não opina de nada. Não estamos 
envolvidos em nenhum projeto do 
governo brasileiro. Precisamos 
garantir uma carreira de estado, já 
deixamos muito tempo a engenharia 
ficar de lado e agora precisamos mudar 
esse cenário”, garantiu. 

O engenheiro Antonio Florentino 
Filho, presidente do Senge-PI, 

agradeceu a presença de todos os 
engenheiros no encontro e mostrou a 
visibilidade que o Piauí passou a ter 
depois que Murilo Pinheiro assumiu a 

presidência da FNE. Segundo ele, já 
foram realizados quase dez eventos 
com o apoio da Federação Nacional 
dos Engenheiros  no Estado do Piauí.

Funcionários da Agespisa acusam presidente 
de usar polícia na instituição
O Senge e o Sintepi iniciaram 
manifestações contra o presidente 
da Agespisa, Emanuel Bonfim, pela 
forma t rucu lenta  como vem 
administrando a instituição depois 
que fez o uso de forças policiais para 
acesso à Agespisa no seu primeiro 
dia como presidente efetivo, e após o 
uso da polícia militar e seguranças 
particulares contratados pela Aegea 
para permitir que representantes da 
empresa tivessem acesso às 
dependências das Estações de 
Tratamento em Teresina. 
Por conta disso, foi lançado na 
instituição o movimento “Fora Mané”, 
pelo qual os servidores vão defender 

a saída do presidente Emanuel 
Bonfim, efetivado há cerca de um 
mês. “O que aconteceu com os 
funcionários da Agespisa foi um 
absurdo. Usar força policial para 
intimidar os trabalhadores e permitir o 
acesso às estações de tratamento a 
pessoas  não  au to r i zadas  é  
inadmissível. Vamos acionar a 
Justiça”, afirmou Florentino.
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Representantes dos sindicatos comunicam decisão do governo aos servidores da Agespisa
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