
 

 

CGTEE                                                                                                                                                                       25/05/2017 

COMUNICADO 

SINTEC-RS integra Comitiva na busca de soluções 
para a Fase "B" de Candiota! 

 A possibilidade de reativação da Fase B da usina UPME de Candiota foi tema de reunião na manhã 
dessa terça-feira (23), na Companhia de Geração Térmica de energia Elétrica (CGTEE), com o presidente da 
entidade, Ricardo Licks. O encontro teve por objetivo debater a formulação da nota técnica a ser 
encaminhada ao IBAMA, com finalidade de reabrir a Fase B de Candiota. 

 Na ocasião, o Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Rio Grande do Sul (Sintec-RS), foi 
representado pelo ex-vereador  e colaborador Caio Ferreira e a delegada do SINTEC-RS Núbia Lucio. 

 Conforme explicou o presidente, o 
investimento para cumprir com as condições do 
Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com o 
Ministério Público, ministérios de Minas e energia e 
do Meio Ambiente e Ibama seria muito alto 
comparado ao retorno oferecido pela usina. Ele 
destaca que de qualquer forma, existem outros 
caminhos para comprovar que a Fase B tem 
condições de reduzir as emissões e ser mais 
eficiente na geração de energia a carvão. 

 Com este objetivo, uma nova Nota Técnica está sendo elaborada pelas entidades representativas 
da Companhia Rio-grandense de Mineração (CRM) e da CGTEE e será encaminhada nos próximos dias ao 
IBAMA. A equipe responsável, formada por técnicos e engenheiros das empresas, visa agregar mais 
informações ao documento que já foi entregue ao IBAMA, com intuito de buscar soluções menos onerosas, 
tendo em vista que a companhia não dispõe de recursos financeiros no momento. Segundo Ferreira, a 
CGTEE demonstrou que é bastante positiva a composição deste grupo de trabalho para elaborar o novo 
parecer, o qual será formado por técnicos da companhia, da CRM, engenheiros, técnicos da companhia, da 
CRM e dos sindicatos do setor. 

Participaram da reunião, o diretor presidente da CRM, Edivilson Meurer Brum e o diretor técnico, Caio Flávio Quadros dos Santos, o diretor de 
Negociações Coletivas Adjunto do SENGE-RS, Diego Mizette Oliz, o deputado Afonso Hamm (PP), o vice-prefeito de Candiota, Gil Deison, o 
vereador Guilherme Barão (PDT), o prefeito de Pedras Altas, Luiz Alberto Soares Perdomo, o prefeito de Hulha Negra, Carlos Renato Teixeira 
Machado, e demais lideranças sindicais e políticas das regiões da Campanha e Zona Sul. 
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“TENHA ORGULHO DE SER TÉCNICO INDUSTRIAL, VALORIZE SUA PROFISSÃO”. 
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