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A ANEINFRA de cara nova.
Representativa, atuante e eﬁciente.
Pela valorização da Categoria de Infraestrutura
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão!
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EDITORIAL
Bem-vindos à NOVA ANEINFRA!
Nossa associação e nossa categoria vivem um momento importante e único:
de renovação, vigor, união e também de muito trabalho! Somos parte de uma
categoria formada por Engenheiros, Arquitetos, Geólogos e Geógrafos
altamente qualiﬁcados, cuja atuação transversal e de abrangência nacional
é fundamental para o desenvolvimento do país. Aﬁnal, Infraestrutura é
Desenvolvimento!
Esses últimos meses têm sido de grande crescimento para a Categoria de
Analistas e Especialistas de Infraestrutura. Nossos representantes e
colaboradores têm atuado com muito aﬁnco para que a valorização do nosso
trabalho seja consagrada com a devida colocação no Estado brasileiro. A
primeira conquista, resultado do esforço e empenho dedicado há anos, foi
alcançada: integramos as carreiras de Gestão Governamental! (Lei
13.464/2017, Capítulo VI, art. 33)
Agora, resta apenas corrigir a distorção criada quanto à estrutura e a
composição remuneratória da categoria, cuja atuação na formulação e
gestão de políticas públicas de infraestrutura foi efetivamente reconhecida
pelos Poderes Executivo e Legislativo.

Diante da notícia de que os vetos ao PLV16/17
seriam colocados em votação, a Categoria de
Infraestrutura provou ter poder de reação ao se
mobilizar no Congresso Nacional de forma ordeira e
coordenada para impedir a aprovação dos vetos.

Para tanto, conseguimos um importante apoio do Governo Federal: o
Senador Romero Jucá declarou aos representantes da categoria que
foram ao seu encontro no Congresso Nacional, seu apoio incondicional à
consecução dos objetivos apresentados pela ANEINFRA e correção de
distorções.

O clímax das ações se deu durante o encontro de
cerca de 70 colegas (AIEs e EIEs) com o Senador
Romero Jucá, principal parlamentar do governo:
esse reconheceu a importância da Categoria de
Infraestrutura do MPDG para a retomada de
investimentos e para o desenvolvimento nacional,
bem como a grave distorção de sua estrutura
remuneratória.

Neste momento, o foco é a derrubada dos vetos aos artigos 32 e 34 da Lei
13.464 de 10/07/2017 que foram ignorados. O desaﬁo continua e contamos
com o apoio de todos para que a NOVA ANEINFRA seja construída em prol
de todos nós: mulheres e homens, proﬁssionais dedicados ao serviço
público e à infraestrutura brasileira.

E, o mais importante: comprometeu-se a trabalhar
para corrigir essa distorção! Porém, ainda temos
muito trabalho pela frente e precisamos do apoio e
da participação de todos os AIEs e EIEs!

Filiem-se e participem para que nosso trabalho possa ser cada vez mais
representativo e eﬁcaz.

Filie-se e participe!

André Perim
Presidente

http://aneinfra.org.br/site/registro
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Esta é a versão Nº 1 da Newsletter ANEINFRA connected: um espaço onde partilharemos
informações sobre infraestrutura e outros assuntos relevantes para a Categoria de
Infraestrutura do MPDG e para o país. Ainda, a ANEINFRA connected pretende ser um
veículo de comunicação entre os setores governamental, privado e acadêmico.
Sugestões e colaborações são bem-vindas!

MÃOSÀOBRA | atuação proﬁssional
A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético – SPE do Ministério de
Minas e Energia desenvolve ações estruturantes de longo prazo, deﬁne diretrizes e
coordena a elaboração e implementação de instrumentos do planejamento energético
brasileiro. Ainda, avalia e promove a outorga de concessões, autorizações e permissões
de uso de bem público para serviços de energia elétrica, bem como para a valorização
das potencialidades regionais, diversiﬁcação da matriz energética, inserção de fontes
renováveis, eﬁciência energética e aumento da segurança energética, de forma ambientalmente
sustentável. Como Analista de Infraestrutura (formada em engenharia elétrica pela Universidade
Federal da Bahia com Especialização em Sistemas Elétricos na Universidade Federal de Itajubá)
colaboro para a expansão da infraestrutura energética brasileira por meio de cálculos de garantia
física, desenvolvimento e aprimoramento de metodologias de cálculo, participação nos processos de
leilões de energia e alterações de características técnicas dos empreendimentos.
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A capacidade do Estado em reagir frente às situações econômicas restritivas através da
sua reorganização é função do seu comprometimento com o desenvolvimento. Foi
nesse contexto que foi criado o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) a partir
da Lei nº 13334/2016, destinado ao fortalecimento da interação entre o Estado e a
iniciativa privada por meio da celebração de contratos de parceria. No PPI, temos
desenvolvido ações importantes, como: (a) a construção da carteira de projetos, (b) a
estruturação de mecanismos de viabilidade dos projetos (regulatórios, econômicos e jurídicos), (c) o
monitoramento da carteira composta de 89 projetos qualiﬁcados e (d) a participação e promoção de
eventos e Road shows. A atuação dessa pasta é tão desaﬁadora quanto estruturante para a
governança do setor de infraestrutura que é altamente dependente da: (i) capacidade administrativa,
(ii) qualidade da intervenção, (iii) accountability, e da (iv) transparência. É imprescindível a garantia de
tais princípios para que o Brasil cresça com menor grau de dependência da conjuntura ﬁscal, tornandose mais resiliente na formação de capital e geração de empregos. Visitem a página do PPI:
www.ppi.gov.br
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Bruno Eustáquio Ferreira Castro de Carvalho | AIE
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INFRATRENDS | tendências
Uma das iniciativas do PPI visando agregar valor ao ecossistema de investimento do
setor de infraestrutura é o Programa de Inspeção Acreditada, conduzido em parceria
técnica com o Inmetro. A inspeção acreditada é prática já adotada no contexto
internacional e, a partir do segundo semestre de 2017, está disponível para utilização
nos diversos setores e modais da infraestrutura brasileira. Esperamos, com esta
iniciativa, melhorar a qualidade técnica dos projetos de engenharia, a assertividade dos
cronogramas e orçamentos dos empreendimentos de infraestrutura e gerar instrumentos que auxiliem
a tomada de decisão do Poder Concedente, ﬁnanciadores e seguradoras. O Programa de Inspeção
Acreditada está amparado em três pilares: independência, capacidade técnica e credibilidade. Neste
momento, encontra-se em consulta pública o regulamento técnico do Programa. Contamos com a
colaboração da Categoria de infraestrutura do MPDG para o aperfeiçoamento desta iniciativa.
Acesse e colabore por meio do link da consulta pública, disponível até 10/08/2017:
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002473.pdf
Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro | AIE
jonathas.castro@presidencia.gov.br
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Filie-se e participe!

http://aneinfra.org.br/site/registro
Nas próximas edições teremos mais depoimentos
de AIEs e EIEs sobre sua atuação para o
desenvolvimento da Infraestrutura Nacional.
Participe! Envie seu depoimento (1 parágrafo),
dados e foto para: diretoria@aneinfra.org.br

