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editorial

É preciso promover
erupções sociais

“Há magmas de descontentamento borbulhando por todos os lugares... Difícil é saber 

quando e onde haverá erupção”, disse o geógrafo e intelectual britânico David Harvey, 

em 2013. Essa declaração se aplica aos dias de hoje diante do cenário de retrocessos 

no Brasil. O golpe presidencial foi o começo de uma agenda de retirada de direitos sociais e tra-

balhistas. O governo golpista de Michel Temer anunciou a Proposta de Emenda à Constituição 

241, que congela investimentos públicos por 20 anos e ainda propõe estagnação da política de 

valorização do salário mínimo. Aprovada em dois turnos na Câmara de Deputados, agora a PEC 

241 recebe a nomenclatura de PEC 55 no Senado. 

Esta proposta irá afetar áreas essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país como 

a saúde, educação, saneamento, agricultura, ciência e tecnologia. É o desmonte do Brasil e de 

nossa soberania. O projeto de um sistema de educação pública e universal será completamente 

destruído e teremos nossas universidades federais sucateadas. Na saúde, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) que, mesmo com falhas é considerado exemplo internacional, também será des-

montado e a população enfrentará situações ainda mais precárias de atendimento. 

Nos últimos anos, o Brasil começou a ganhar destaque na produção científica e tecnológica 

nacional. Com a medida, a ciência e a tecnologia serão destruídas e ficaremos subservientes no 

desenvolvimento tecnológico e nas pesquisas. Sofrerão impactos as pesquisas que poderiam 

contribuir, por exemplo, para a produção de alimentos seguros, descoberta de novos campos de 

pré-sal e para o combate de doenças como dengue e malária. 

A política de valorização do salário mínimo com ganho real acabará e haverá o achatamento dos 

salários e a consequente diminuição do poder de consumo. Em vez de melhorar a economia, 

haverá estagnação e piora das condições de vida da população brasileira. Este congelamento afe-

tará diretamente a remuneração de engenheiros e engenheiras, uma vez que o Salário Mínimo 

Profissional é calculado pelo mínimo. Além, é claro, de interferir em nossos empregos nas áreas 

de ciência e tecnologia.

Mesmo em um cenário de uma economia robusta, o congelamento continuará valendo e o prin-

cípio da PEC é a garantia do pagamento da dívida pública, que representa mais de 40% do or-

çamento federal. Ou seja, o beneficiado pela proposta é o mercado financeiro. O governo Temer 

deixa o recado de que a população brasileira irá pagar pelo ajuste fiscal. Precisamos promover as 

erupções que Harvey cita. Erupções sociais com manifestações cotidianas nas ruas, nas escolas, 

nas universidades, nas empresas, nas redes sociais e em todos os espaços. 

Não pode haver silêncio diante de tanto retrocesso. Mais do que nunca, a engenharia precisa de 

unidade para se agregar às mobilizações sociais. Quem é a favor da PEC é contra o povo brasileiro.

CLOVIS FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DE SINDICATOS DE ENGENHEIROS | FISENGE
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Deveríamos ter os
mesmos direitos”,
afirma engenheira sindicalista norueguesa

FISENGE: Como é a situação das 
mulheres que atuam no movi-
mento sindical em seu país?  
LISE: Mulheres também são engenhei-

ras. Eu sou presidente de um sindicato 

na Noruega, chamado TEKNA [The 

Norwegian Society of Graduate Te-

chnical and Scientific Professionals]. 

Nos organizamos entre engenheiros 

com título de mestrado, que estu-

daram por, pelo menos, cinco anos. 

Atualmente, as mulheres represen-

tam 30% do nosso sindicato. Entre 

os mais jovens, as mulheres chegam 

a quase 50%. Pude constatar isso ao 

acompanhar um grupo de estudos e 

as mulheres chegam a 50% nesses 

espaços. Temos um total de 17.000 

membros na Noruega. Pessoalmente, 

ser mulher nunca foi um problema. E 

no meu sindicato a gente não opera 

com nenhum tipo de cota. A vice-pre-

sidente também é uma mulher. Nós 

dedicamos muito tempo ao recruta-

mento de profissionais, focamos no 

recrutamento de meninas e nos preo-

cupamos, especialmente, em sermos 

boas referências para outras mulheres.

Na verdade, o que fizemos foi criar 

uma base de dados que pode ser 

“

No dia 7/10, a Federação 

Interestadual de Sindicatos 

de Engenheiros recebeu 

as delegações de engenheiros 

sindicalistas da Suécia e da 

Noruega, no Rio de Janeiro, 

durante o Congresso Mundial 

da IndustriALL Global Union. 

Durante o encontro, estiveram 

presentes a engenheira e 

presidente da Tekna [Sociedade 

Norueguesa de graduação 

técnica e profissionais cientistas], 

Lise Randeberg e a engenheira 

e primeira vice-presidente da 

Sveriges Ingenjörer [Associação 

Sueca de engenheiros com pós-

graduação], Ulrika Lindstrand. 

Nesta entrevista, elas relatam 

experiências na engenharia 

e, principalmente, o contexto 

em que as mulheres vivem em 

países nórdicos, mais avançados 

na igualdade de direitos. Ao 

contrário do Brasil, estes países 

já contam com mais mulheres 

nos cargos de poder, no mercado 

de trabalho e são inúmeros 

os avanços em direitos sociais 

como as licenças maternidade e 

paternidade. 

Lise e Ulrika estiveram na sede da 
Fisenge durante o Congresso Mundial 

da IndustriALLGlobal Union
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acessada online com referências 

para engenheiros, mas principal-

mente para engenheiras, para que 

essas profissionais possam ver o que 

tem sido feito. No nosso sindicato, 

não há grupos exclusivos para mu-

lheres, pois estamos bem integradas 

com o trabalho do sindicato e nós 

ocupamos todos os espaços, par-

ticipamos ativamente de tudo. Na 

verdade, não somos tratadas de ma-

neira diferente por sermos mulheres, 

mas isso tem muito a ver com o fato 

de estarmos num país nórdico. Esta-

mos chegando a um nível que beira 

a igualdade social, fazemos parte 

das sociedades menos desiguais do 

mundo.

FISENGE: Sim, é bem diferente aqui 
no Brasil. E em relação às jovens?
LISE: Para a gente, as coisas funcio-

nam do jeito que deveriam funcio-

nar em todos os lugares, deveríamos 

ter os mesmos direitos. Quando eu 

estou com as mulheres estudantes, 

eu vejo o quanto elas me conside-

ram uma referência. Percebo que 

eu sou importante para elas, que o 

fato de eu estar onde estou é algo 

que faz com que elas percebam que 

podem ocupar os mesmos cargos e 

chegar aos lugares onde eu cheguei. 

E que elas podem ter relevância e in-

fluência dentro do movimento sindi-

cal. E eu acho que essas referências 

são mais importantes para mulheres 

que para homens.

FISENGE: Como é a representativi-
dade de mulheres na engenharia?
ULRIKA: Nós temos 24% de mulhe-

res, mas nós também temos uma 

quantidade maior de estudantes 

mulheres que antes. Talvez a maio-

ria seja de mulheres, principalmente 

em engenharia química. Nós perce-

bemos que há áreas da educação 

em engenharia que são tradicional-

mente dominadas por homens. As 

mulheres chegam a ocupar 34% das 

vagas em educação de engenharia 

elétrica e química e, agora, estamos 

alcançando entre 35% e 40% das 

vagas nos sindicatos, o que é im-

pressionante. Nós nunca tínhamos 

tido essa representatividade toda. 

É muito bom que as mulheres mais 

jovens estejam escolhendo estudar 

engenharia. Espero que isso conti-

nue e que possamos aumentar essas 

marcas.

LISE: Aconteceu a mesma coisa co-

nosco (na Noruega), mas ao longo 

dos últimos 10/15 anos, tivemos um 

crescimento sistemático no número 

de mulheres, com um crescimento 

significativo de estudantes mulhe-

res na engenharia civil, engenharia 

mecânica e em petróleo e gás – que 

hoje conta com mais de 50% de 

estudantes mulheres, ao menos na 

pós-graduação. Há ainda duas mo-

dalidades da engenharia, na Norue-

ga, em que ainda somos a minoria e 

enfrentamos dificuldade: são as en-

genharias elétrica e da computação.

FISENGE: Quais são as iniciativas 
para a inclusão de mulheres nas 
áreas de exatas?
ULRIKA: Lá, na Suécia, talvez haja 

apenas 10% de mulheres nessa 

área. Eu trabalho na engenharia 

elétrica e há poucas mulheres. Nós 

também percebemos que há algu-

mas instituições de ensino que estão 

investindo em iniciativas no sentido 

de fazer com que as mulheres aces-

sem mais essas áreas de estudo. 

Não apenas aceitam mais mulheres, 

como também adaptam o ensino 

para acomodar essa demanda. Pa-

rece estranho o que estou dizendo, 

mas há essa preocupação de cons-

truir grades interdisciplinares dentro 

da ciência e da tecnologia. Isso faz 

com que mulheres sintam-se mais 

atraídas para essas áreas. Há um 

projeto, por exemplo, de desenvol-

vimento de tecnologia para cavalos 

no qual se coloca em prática habi-

lidades da área de física. Sei que já 

desenvolveram um tecido específi-

co para a medição dos batimentos 

cardíacos de cavalos, por exemplo. 

Antes, usava-se um tipo de equipa-

mento que deixava os animais em 

condições de estresse, mas com essa 

tecnologia, eles sequer percebem o 

que está sendo feito. É esse tipo de 

preocupação, de fazer como que es-

ses projetos sejam desenvolvidos sob 

uma nova lógica de raciocínio, que 

está sendo feito.

LISE: Também mudaram os nomes 

dos programas de ensino. Há a preo-

cupação em agregar aspectos am-

bientais aos projetos de engenharia. 

O que costumávamos chamar de 

engenharia mecânica, o que chamá-

vamos de energia hidroelétrica, por 

exemplo, agora alguns programas 

tratam dessas áreas como questões 

de energia e meio ambiente. Isso faz 

com que questões sociais sejam in-

cluídas nas pautas técnicas.
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Os golpes de 1964 e de 2016 

tiveram mais em comum do 

que muitos supõem. Muito se 

tem dito que a atual deposição de 

governo eleito não foi um golpe por 

não ter caráter militar e por seguir os 

ritos estabelecidos na Constituição. 

Mas, em 1964, houve participação 

civil, parlamentar e do STF, exata-

mente como hoje.

Em 1964, a base de apoio do pre-

sidente João Goulart, que era com-

posta pelo PTB e PSD, se fragilizou. 

O PSD se deslocou do centro para 

a direita, se aproximando da oposi-

ção conservadora e antinacionalista 

liderada pela UDN. A coligação PTB/

PSD, forjada por Getúlio Vargas, em 

1950, consolidou-se na eleição de 

1955, com a chapa Juscelino Kubits-

chek (PSD) e João Goulart (PTB). Na 

eleição seguinte, apesar da simpatia 

de Juscelino pelo nome do General 

Juraci Magalhães, ex-governador da 

Bahia e Presidente Nacional da UDN, 

a aliança foi mantida com a indica-

ção da cabeça da chapa pelo PSD do 

Marechal Henrique Teixeira Lott e a 

continuidade de João Goulart como 

vice-presidente.

A proposição das reformas de base 

fez com que amplos setores da clas-

se média, da Igreja Católica e do 

empresariado se mobilizassem – cul-

minando na famosa “Marcha da Fa-

mília com Deus pela Liberdade” que 

levou cerca de 500 mil pessoas, em 

São Paulo, a se manifestarem contra 

“a república sindicalista, a corrupção 

e o suposto perigo vermelho”. A 

agitação dos subalternos das forças 

armadas e a política nacionalista do 

governo Jango provocaram a adesão 

dos militares e do governo america-

no ao golpe.

O golpe de 1964 também foi parla-

mentar, pois, na madrugada de 02 

de abril, o presidente do Congresso 

Nacional, Auro Moura de Andrade, 

decretou vaga a Presidência da Re-

pública sob a alegação de que o pre-

sidente João Goulart (sabidamente 

no Rio Grande Sul) tinha abandona-

do o Brasil sem autorização do Con-

gresso; o verdadeiro motivo para a 

deposição, entretanto, eram a crise 

econômica, a política nacionalista e 

as reformas de base.

O STF e o congresso nacional legiti-

maram o golpe, pois Moura de An-

drade, após a decretação da vacân-

cia da previdência, seguiu todos os 

ritos previstos na Constituição Fede-

ral de 1946. Deu posse ao presiden-

te da Câmara, o deputado Ranieri 

Mazzilli, e em 30 dias realizou a elei-

ção indireta como estava previsto na 

Constituição. Nela, foi eleito o Ma-

rechal Humberto de Castelo Branco, 

tendo como vice o deputado José 

Maria Alkmim do PSD, partido de 

sustentação do governo Goulart. A 

bancada do PSD, seguindo a orien-

tação de Juscelino Kubitscheck, vo-

tou em peso na chapa, com exceção 

do deputado Tancredo Neves que, 

na madrugada de 02 de abril, já ti-

nha protestado contra a deposição 

de Jango - com dedo em riste gritou 

“canalha, canalha” quando Moura 

Andrade decretou a vacância da Pre-

sidência da República.

A maioria dos deputados do PSD 

que votaram em Castelo Branco fo-

ram cassados e/ou presos, inclusive 

Juscelino. É importante destacar que 

todos os ritos e formalidades cons-

titucionais foram seguidos à risca 

mas, mesmo assim, o que ocorreu 

em 1964 foi um golpe civil, militar e 

do capital financeiro.

Em 2016, ocorreu o mesmo enredo, 

com atores diferentes mas motivação 

similar: esgarçamento da base aliada, 

crise econômica e esgotamento do 

modelo nacional, reformista e desen-

volvimentista. Os ritos e as formali-

dades supostamente democráticas 

e constitucionais foram seguidos, 

porém o impedimento foi baseado 

em uma falsa alegação de crime de 

responsabilidade para afastar a presi-

dente eleita Dilma Rousseff. Logo, o 

que ocorreu no Brasil em 31 de agos-

to, apesar das aparências de legalida-

de, foi um golpe que não teve nada 

de original, e sim a repetição de uma 

tragédia em forma de farsa.

artigo

UBIRATAN FÉLIX
Professor do IFBA
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A lona subiu e a cortina desceu. 

O dia 5/8 foi marcado pela 

magia do "Circo da Democra-

cia", inaugurado em Curitiba. O ato 

aconteceu no dia da abertura dos 

Jogos Olímpicos com o objetivo de 

denunciar o golpe ocorrido no Brasil 

e, com alegria, promover o debate 

e o diálogo na sociedade. Aos pou-

cos, mulheres, homens e crianças 

lotaram o circo e a lona foi tomada 

pela fantasia e pela utopia. Artistas 

circenses fizeram apresentações pi-

rotécnicas e de equilibrismo, além 

das tradicionais gargalhadas com 

os palhaços. O professor Carlos Ma-

rés abriu o circo contando sobre o 

contexto histórico do evento. "Es-

tamos no mesmo espaço em que 

montamos o 'Circo da Constituinte', 

em 1987, quando era uma simples 

arquibancada. Hoje, a Constituição 

começa a se romper no Brasil e te-

mos a finalidade de debater a nossa 

jovem democracia, que é o meio de 

produzir e reproduzir vida e cultura. 

Esse não é um circo capitalista. É um 

circo solidário", afirmou Marés, tam-

bém agradecendo à família circense 

Zanchettini, que promoveu boa par-

te do espetáculo. 

Com uma rosa vermelha em mãos, 

a rosa do povo, o sociólogo Emir Sa-

der iniciou sua fala destacando que, 

no Rio de Janeiro, a cidade vive uma 

festa. Uma festa de lutas, manifesta-

ções e resistências. "A direita perdeu 

quatro eleições e não querem apenas 

romper com a democracia. Querem 

retomar o projeto econômico com 

uma agenda de destruição do patri-

mônio público, de financiamento pri-

vado de campanha e parlamentaris-

mo. Hoje, quem ocupa o governo é a 

parcela 1% mais rica do país. Termi-

namos a ditadura e não avançamos 

na democracia social", disse Emir, 

prestando solidariedade à atriz Letícia 

Sabatella, que havia sido agredida na 

mesma praça semanas antes.

Não é pão e circo. É luta e comu-

nidade. A sede é pelo diálogo. E os 

tempos de intolerância exigem a re-

construção do campo progressista. 

"Estamos diante de narrativas de 

ódio e precisamos preservar os ru-

Valter Fanini, vice-presidente do 
SENGE-PR e diretor da Fisenge, 

participa do GT Dívida Pública e 
problematiza os altos juros a que nossa 

economia, capturada pelo sistema 
bancário privado, está submetida no 

pagamento da dívida pública

CIRCO DA
DEMOCRACIA
promove debate 
político



11

direitos

mos do país no campo democrático 

progressista. Esse golpe é político e 

estamos organizando forças para o 

enfrentamento", destacou o inte-

grante do "Advogados pela Demo-

cracia" e também da coordenação 

geral do "Circo Pela Democracia", 

Eduardo Faria. E quem disse que a 

luta precisa ser dura? "A ideia do cir-

co parte do princípio de que dentro 

da luta pode e deve haver alegria, o 

que motiva corações e mentes. Este 

também é um recado para as for-

ças golpistas de que estamos orga-

nizados numa frente de resistência 

articulada para criar e reforçar um 

pensamento contra-hegemônico", 

disse o vice-presidente do Senge-PR 

e diretor da Fisenge, Valter Fanini, 

um dos integrantes da organização 

do "Circo da Democracia". 

JOVENS E MULHERES 
Nos últimos anos, mulheres e jovens 

têm tido o protagonismo nas ruas. E a 

disputa das narrativas é fundamental 

para a organização da classe trabalha-

dora. "A juventude mostra preocupa-

ção com tudo o que está acontecen-

do. O jovem quer lutar e se preocupa 

com o país", apontou a estudante de 

engenharia química, Letícia Partala, 

de 19 anos. Adriana Oliveira, da coor-

denação estadual do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

reforça a importância da luta das mu-

lheres e ainda sobre o momento histó-

rico. "A luta pela democracia também 

é a luta pela reforma agrária e pela 

reforma urbana", concluiu.

A mestranda em direito e militante 

feminista, Kellyana Veloso, explica 

que o debate extrapola os muros da 

universidade e ocupa as praças e as 

ruas. "Curitiba não é uma Repúbli-

ca. Curitiba é negra, é feminista, é 

LGBT, e é da periferia. Em Curitiba 

tem muita resistência e luta. Este é 

um momento de diálogo e constru-

ção de pontes, e não de polariza-

ção", reforçou. 

UNIDADE NA MOBILIZAÇÃO 
Professor da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) e vice-presidente da 

Associação dos Professores da UFPR, 

Luiz Allan acredita que a conjuntu-

ra não conseguiu vencer as arestas 

do campo da esquerda. "O funda-

mental é que estamos dialogando 

e conseguimos reunir muitas orga-

nizações sindicais. O Circo abre um 

espaço onde o diálogo da esquerda 

possa se reconstruir e essa recons-

trução passa pelas bases", reafirmou 

o professor. 

Mais de 100 entidades participaram 

da organização do evento. O ex-pre-

sidente da Fisenge e atual presidente 

do Senge-PR, Carlos Roberto Bitten-

court, dialoga no sentido de que este 

pode ser o início de um espaço uni-

ficado contra o golpe. "Consegui-

mos aglutinar três centrais sindicais, 

várias associações e movimentos 

estudantis e sociais. O Brasil acom-

panha esse movimento em Curitiba 

e precisamos unificar as forças para 

lutar contra as propostas do gover-

no interino para mudar a legislação 

trabalhistas e retirar direitos sociais", 

ratificou Bittencourt. Ele contou ain-

da que o Senge-PR e a Fisenge parti-

ciparam ativamente da organização 

do "Circo da Democracia". 

Além de gritos uníssonos de "Fora 

Temer", a plateia também lembrou 

da violência praticada pelo governo 

do estado contra os trabalhadores 

da educação e protestaram em uma 

só voz "Fora Richa", aludindo ao 

governador Beto Richa. "Esse é um 

espaço para promovermos reflexão, 

uma avaliação da conjuntura e, so-

bretudo, projetar a superação desse 

período para sustentarmos o proces-

so democrático, que se coloca em 

profunda contradição. Também é 

um estímulo para retomarmos uma 

projeção de futuro", finalizou o pre-

sidente do Sindicato dos Trabalhado-

res em Educação Pública do Paraná 

(APP), Hermes Silva Leão. 

Aos poucos, o Circo baixou a corti-

na e acendeu a chama da utopia por 

uma sociedade justa, igualitária e 

fraterna. O circo permanece nos so-

nhos de mulheres e homens, forta-

lece as forças de resistência e anima 

a capacidade de luta. Que a lona e a 

luta sigam firmes.

"A JUVENTUDE MOSTRA PREOCUPAÇÃO COM 
TUDO O QUE ESTÁ ACONTECENDO. O JOVEM 
QUER LUTAR E SE PREOCUPA COM O PAÍS"
Letícia Partala, estudante de engenharia química
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O Coletivo de Mulheres da Fisen-

ge realizou, no dia 22/7, o lan-

çamento da primeira animação 

do projeto Engenheira Eugênia. "Lei 

é para ser cumprida" fala da impor-

tância do Salário Mínimo Profissional 

(Lei nº 4.950-A), que completou 50 

anos em 2016, e do fortalecimento 

dos sindicatos como organizações 

em defesa das trabalhadoras e dos 

trabalhadores. Com o auditório 

cheio, a Fisenge recebeu sindicalis-

tas, militantes de movimentos so-

ciais e entusiastas do projeto para 

o debate "Novas narrativas na luta 

pelos direitos das mulheres", me-

diado pela engenheira Simone Baía, 

diretora da mulher da federação. A 

atividade contou com a participa-

ção de Claudia Santiago Giannotti, 

coordenadora do Núcleo Piratininga 

de Comunicação, e Sonia Latgè, da 

União Brasileira de Mulheres. As fo-

tos são de Adriana Medeiros.

O FORTALECIMENTO DA

IMPRENSA SINDICAL

NA REDEMOCRATIZAÇÃO

Para Claudia Santiago, jornalista e 

historiadora, a produção da impren-

sa sindical na redemocratização foi 

ENGENHEIRA EUGÊNIA
Lançamento da animação da

traz debate sobre comunicação
sindical e a luta das mulheres

Adriana Medeiros
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essencial para que as organizações 

de trabalhadores pudessem se forta-

lecer e trazer novas ideias em comu-

nicação. "Vivíamos um momento de 

efervescência política, que era a luta 

contra a ditadura, e que se traduzia 

numa forte imprensa alternativa, 

de bairro, comunitária. Na abertura 

política, no entanto, nos encanta-

mos com os jornais, principalmente 

a Folha de S. Paulo... um jornal da 

burguesia", analisa ela.

Segundo Claudia, enquanto, nesta 

época, todas as outras imprensas 

alternativas enfraqueceram, a im-

prensa sindical resistiu e se desen-

volveu. "A imprensa sindical resis-

tiu e acompanhou esse processo, 

cresceu, amadureceu, floresceu e 

deu frutos, e hoje tem até uma 'En-

genheira Eugênia'! Foi a imprensa 

sindical que fez o enfrentamento 

quando todas as outras impren-

sas alternativas enfraqueceram no 

Brasil. A imprensa sindical reagiu 

sozinha ao massacre neoliberal, 

porque a imprensa alternativa já 

havia se desmontado", afirmou. 

"Vocês estão renovando a comuni-

cação. Eu não abro mão do jornal 

de papel, da entrega do jornal pes-

soalmente, por exemplo. Mas, em 

uma área como a Engenharia, em 

que são poucos os lugares em que 

muitos engenheiros e engenheiras 

trabalham juntos, esse trabalho se 

torna mais difícil", disse Claudia. 

Reconhecer essas especificidades e 

apostar em novas linguagens é uma 

decisão acertada. "Se não fossem 

os jovens que me cercam, eu não 

saberia me comunicar hoje. É pre-

ciso aprender com a juventude e 

acreditar nela", disse Claudia. 

PARTICIPAÇÃO

DAS MULHERES

NAS LUTAS SINDICAIS

Sonia Latgè falou sobre o papel das 

mulheres dentro das organizações 

sindicais, destacando também a ne-

cessidade de levar a comunicação 

para as bases. "Na época da ditadu-

ra, nós organizávamos as mulheres 

dentro dos banheiros femininos da 

Light. Nós íamos aonde elas esta-

vam. Fazíamos assembleia, com ata 

e tudo, lá dentro. E é nesse exemplo, 

de levar para as bases, que a Eugênia 

ganha vida. Vocês estão investindo 

em cultura, uma das coisas que mais 

tocam o ser humano", afirmou. 

Um dos pontos tratados tanto pelas 

convidadas quanto pelos questio-

namentos da plateia foi a paridade 

de gênero nas direções sindicais. 

Virgínia Berriel, da CUT Nacional, 

lembrou que a central sindical apro-

vou a paridade em sua diretoria. 

Disse, ainda, que o desafio de fazer 

valer essa política está sendo en-

frentado de forma a levar formação 

e qualidade para a luta das traba-

lhadoras. Para Sonia Latgé, muitas 

vezes há uma preocupação com a 

"qualidade" dessas novas dirigen-

tes, mas é preciso lembrar que a 

formação política continuada deve 

estar presente no dia a dia do movi-

mento sindical. "A CUT acabou de 

aprovar a paridade de gênero em 

sua diretoria, mas isso representa 

mesmo isonomia? Ocupação efeti-

va de responsabilidades, orçamen-

tos iguais para todas as diretorias? 

São questões que estão postas para 

a gente, e que vamos construir jun-

tos, homens e mulheres, se tiver-

mos consciência de que essa é uma 

construção a partir da perspectiva 

de classe. Qualidade se constrói. 

Ninguém nasceu 'dirigente'. Não 

tenho dúvida de que a paridade 

deve ser conquistada. Apostem nos 

50%: as mulheres serão muito me-

lhores do que vocês poderiam ima-

ginar", disse ela.
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Durante a 73ª Semana Oficial 

de Engenharia e Agronomia, a 

Federação Interestadual de Sin-

dicatos de Engenheiros (Fisenge) lan-

çou, no dia 30/8, um caderno e uma 

animação sobre os 50 anos do Salário 

Mínimo Profissional (SMP), em Foz do 

Iguaçu (PR). O lançamento aconteceu 

no estande da Federação e contou 

com a presença da diretoria da Fi-

senge, presidentes de sindicatos e 

lideranças do Sistema Confea/Creas/

Mútua. “Em 22 de abril de 1966, a 

lei 4.950-A foi promulgada e pas-

sou a instituir o SMP. Esta conquista 

aconteceu em pleno regime militar e, 

mesmo com a pressão das empresas, 

as lideranças e as entidades de classe 

conseguiram garantir este direito”, 

relembrou o engenheiro civil e presi-

dente da Fisenge, Clovis Nascimento, 

FISENGE LANÇA CADERNO E 
ANIMAÇÃO sobre 50 anos do 
Salário Mínimo Profissional

D
iv
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Estande da Fisenge é sucesso com lançamento da cartilha sobre SMP

Em Foz do Iguaçu,
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que ainda lembrou do autor da lei, o 

advogado e político brasileiro Almino 

Alfonso, que foi inspirado pelo en-

genheiro e também político Rubens 

Paiva. “A lei 4.950-A é um importan-

te instrumento de valorização profis-

sional e precisamos defendê-la forte-

mente”, disse Clovis.

Em seguida, a engenheira química 

diretora da mulher, Simone Baía, 

fez o lançamento da animação da 

personagem Engenheira Eugênia 

“Lei é para ser cumprida”, sobre o 

cumprimento do Salário Mínimo 

Profissional. “Eugênia foi criada 

com o objetivo de ampliar o diálogo 

com a categoria e a sociedade. Ela 

é uma mulher divorciada com dois 

filhos que trabalha como engenheira 

em uma empresa pública”, explicou 

Simone. A animação, com mais de 

9.000 visualizações nas redes so-

ciais, conta a história de um edital 

para concurso público que descum-

pre o Salário Mínimo Profissional. 

“A Eugênia surge com o objetivo de 

mostrar que os chamados ‘assuntos 

de mulher’ são questões da socie-

dade. A animação e as histórias em 

quadrinho são um convite à reflexão 

e à ação por igualdade de direitos”, 

avaliou Simone.

O projeto Engenheira Eugênia envol-

ve a publicação de histórias em qua-

drinho mensais, boletim eletrônico 

e animação. “A Eugênia empodera. 

A luta por igualdade é uma questão 

de direitos humanos e de sociedade. 

A Eugênia se faz presente por meio 

da comunicação, cumprindo o pa-

pel de pautar políticas estruturantes 

afirmativas para o avanço da socie-

dade”, afirmou a engenheira agrô-

noma Alméria Carniato, ouvidora do 

Crea-PB e uma das pioneiras na or-

ganização de mulheres engenheiras.

A engenheira de alimentos, vice-pre-

sidente do Senge-BA e integrante 

do Coletivo de Mulheres da Fisenge, 

Márcia Nori, relembra a história de 

organização. “Tivemos um avan-

ço grande, porque não tínhamos 

diretoria da mulher. Mobilizamos 

para a criação do Coletivo e leva-

mos os assuntos discutidos para os 

estados. O Coletivo se destacou na 

comunicação e conseguimos passar 

o recado para profissionais e socie-

dade de forma mais descontraída. 

Avançamos em termos de conscien-

tização”, pontuou Márcia, que foi a 

primeira coordenadora do Coletivo 

de Mulheres.

O presidente do Crea-PR, o enge-

nheiro civil Joel Krüger, ressaltou a 

importância da defesa da lei e de 

sua ampliação aos estatutários. “A 

fiscalização a respeito do salário mí-

nimo é um dos pontos centrais na 

gestão do Crea-PR. É necessário ga-

rantir o cumprimento em todo o país 

para fortalecermos a engenharia e a 

agronomia no Brasil e ampliar para 

os estatutários”, defendeu.

A Fisenge iniciou no final do ano pas-

sado, no dia do engenheiro (11/12), 

um ciclo de comemorações dos 50 

anos do Salário Mínimo Profissional. 

A agenda de ações começou com o 

lançamento de um selo comemo-

rativo. Em seguida, foram lançados 

um caderno e uma cartilha de bolso, 

além de peças para as redes sociais. 

A diretora da Fisenge, engenheira 

agrônoma e presidente do Crea-PB, 

Giucélia Figueiredo, avalia que as 

ações representam um marco im-

portante na história da Fisenge. “Es-

tamos resgatando a história de uma 

valiosa ferramenta de valorização 

profissional, que é a lei 4.950-A. É 

uma reafirmação da nossa luta. Esta-

mos vivendo, hoje, uma conjuntura 

muito difícil, que requer que o mo-

vimento sindical tenha postura firme 

e determinada contra aqueles que 

querem retirar direitos sociais e tra-

balhistas”, apontou.

NEGOCIAÇÃO COLETIVA 
O atual cenário político no país tem 

apontado uma série de retrocessos 

nos direitos dos trabalhadores. Um 

balanço divulgado pelo Departa-

mento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (Dieese) 

apontou que as negociações cole-

tivas do 1º semestre foram negati-

vas. “Pouco menos de um quarto 

dos reajustes – cerca de 24% – re-

sultou em aumentos reais dos salá-

rios, 37% tiveram reajustes em va-

lor igual à inflação e 39% abaixo”, 

destaca trecho do documento. O 

cumprimento do Salário Mínimo 

Profissional faz parte da maioria das 

pautas específicas dos engenheiros 

e das engenheiras nas negociações 

coletivas. “A comemoração dos 50 

anos é um bom momento para re-

forçar lutas que devem ser feitas 

pelos sindicatos. Algumas empresas 

deixaram de cumprir o SMP. Sem-
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pre estamos atentos às bases, mo-

bilizamos, negociamos e, se for o 

caso, entramos com ações judiciais 

pelo cumprimento. Com tudo isso, 

ainda temos muitas dificuldades em 

meio século de lei. Vamos à luta”, 

enfatizou o engenheiro eletrônico e 

diretor de negociação coletiva da Fi-

senge, Ulisses Kaniak.

A engenheira civil e diretora da Fi-

senge, Eloisa Basto, lembra a alta 

taxa de terceirização e pejotização 

na engenharia. “Como profissio-

nais liberais, muitos engenheiros são 

contratados por projetos, na lógica 

da pejotização [contratação via Pes-

soa Jurídica], o que amplia a preca-

rização das condições de trabalho 

e nega direitos fundamentais como 

férias, 13º salário, entre outros”, 

contou. O presidente da Fisenge, 

Clovis Nascimento, reforçou que o 

momento é de luta pela manuten-

ção dos direitos. “O movimento 

sindical deve organizar a resistência, 

aglutinar forças e ir para a ofensiva, 

de modo a não permitir a retirada 

de direitos e construir pauta para 

avançarmos com nossas principais 

bandeiras, como redução da jornada 

de trabalho”, avaliou Clovis.

MULHERES E JUVENTUDE 
Durante a 73ª Semana Oficial da 

Engenharia e da Agronomia (SOEA), 

participaram 3.580 pessoas, com 

percentual de 24% de mulheres. 

Do total, 577 estudantes. A estu-

dante de engenharia biomédica na 

Universidade Federal de Pernambu-

co, Bárbara Alcântara, de 26 anos, 

destaca que a atuação da juventu-

de significa mudança e oxigenação. 

“Os jovens precisam ocupar os es-

paços para garantir representativi-

dade e contribuir com a luta pela 

valorização profissional. Quando 

uma mulher vê outra mulher em 

cargos de lideranças, ela também 

quer fazer parte”, concluiu a estu-

dante, que também é integrante do 

Crea Junior e do Senge Jovem, em 

Pernambuco.

De acordo com Simone Baía, os sin-

dicatos precisam construir espaços 

acolhedores para a organização de 

jovens e mulheres. “Dentro da base 

da Fisenge, os sindicatos têm forta-

lecido iniciativas como o Coletivo de 

Mulheres e os Sindicatos Jovem/Es-

tudante. Esta organização é funda-

mental para a transversalização das 

pautas”, finalizou.

O estudante de engenharia civil 

na Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, Gabriel Wasillenki, acredita 

que é preciso haver uma oxigenação 

no Sistema Confea/Creas. “É preciso 

pensar a renovação em longo pra-

zo. Nós, jovens, estamos no Sistema 

agora, temos que ocupar espaço e 

mostrar posicionamento, pois somos 

o futuro da classe”, apontou.

“PRÉ-SAL É OPORTUNIDADE
DOURADA PARA DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E ENGENHARIA NACIONAL”, 
AFIRMA ESTRELLA 

No dia 30/8, aconteceu a palestra 

“Perspectivas para o pré-sal brasi-

leiro”, ministrada pelo ex-diretor da 

Petrobrás e geólogo, Guilherme Es-

trella, durante a 73ª Semana Oficial 

de Engenharia e Agronomia (SOEA), 

em Foz do Iguaçu (PR). “O pré-sal é 

a maior descoberta de província pe-

trolífera dos últimos 50 anos e ainda 

na última fronteira exploratória pos-

sível”, iniciou Estrella, que foi uma 

das pessoas responsáveis pela des-

coberta do pré-sal brasileiro. O geó-

logo fez uma reconstrução histórica 

sobre o petróleo e sua geopolítica 

internacional. Ele ainda lembrou a 

consolidação de novos conhecimen-

tos sobre rocha de pré-sal realizada 

por universidades brasileiras, citando 

a Unesp de Rio de Claro. “Quando 

se discute operação única, não te-

ria sido uma universidade brasilei-

ra que receberia a incumbência de 

estudar rochas. Só acontece porque 

a Petrobrás é operadora”, afirmou. 

Estrella ainda destacou que, a partir 

de 2003, o Brasil começa a crescer e 

aumentar o consumo. “O pré-sal é 

“ESTAMOS VIVENDO UMA CONJUNTURA
 MUITO DIFÍCIL, QUE REQUER QUE O

 MOVIMENTO SINDICAL TENHA POSTURA 
FIRME E DETERMINADA CONTRA AQUELES

 QUE QUEREM RETIRAR DIREITOS”
Giucélia Figueiredo



17

engenharia em movimento

a oportunidade dourada para o de-

senvolvimento econômico e para a 

engenharia nacional. Temos que nos 

apropriar e fazer com inteligência e 

com engenharia. A descoberta do 

pré-sal dá ao Brasil a possibilidade 

de soberania na geopolítica interna-

cional”, destacou.

Ao contrário dos ataques que a 

Petrobrás e a produção tecnológi-

ca nacional recebem, Estrella afir-

mou que o Brasil tem capacitação 

nacional para concepção, projeto, 

construção, instalação, logística e 

operação de sofisticados e inova-

dores sistemas de produção, pro-

cesso, tratamento, transferência e 

armazenamento de petróleo e gás 

natural altamente automatizados e 

na fronteira tecnológica. “Petróleo 

não é commodity. É um bem es-

tratégico nacional. O programa de 

conteúdo nacional foi muito criti-

cado, porque era para predominar 

empresas nacionais. Se a sociedade 

brasileira não atentar, vamos perder 

o Brasil. Nós não temos um proje-

to de país. O pré-sal compõe base 

de riquezas para construir o Bra-

sil que queremos. Um Brasil justo, 

igualitário, integrado e globalizado. 

É responsabilidade nossa, principal-

mente dos engenheiros brasileiros”, 

concluiu Estrella.

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
MARCA PALESTRA NA 73ª SOEA
A valorização dos profissionais do 

Sistema Confea/Crea e Mútua e um 

projeto de nação foram os temas 

centrais da palestra proferida, no 

dia 1/9, pelo engenheiro civil Joel 

Krüger, representando o presidente 

da Federação Interestadual de Sin-

dicatos de Engenheiros (Fisenge), 

Clovis Francisco Nascimento Filho, 

durante a 73ª Semana Oficial de 

Engenharia e Agronomia (Soea), em 

Foz do Iguaçu (PR). Intitulada “A 

engenharia, a agronomia e as geo-

ciências a serviço do desenvolvimen-

to sustentável: uma nova visão”, a 

palestra apresentou indicadores que 

demonstram a importância do setor. 

“O grande salto da economia brasi-

leira nos últimos anos é fruto de um 

trabalho conjunto, mas que sempre 

tem algo em comum: a forte pre-

sença dos profissionais do Sistema 

Confea/Crea e Mútua na força pro-

dutiva. Um contingente de 1,3 mi-

lhão de profissionais que participam 

decisivamente na composição do PIB 

brasileiro”, destacou.

Segundo Krüger, o fortalecimento 

da engenharia e da agronomia pas-

sa por questões como a defesa de 

grandes empresas estatais, através 

da valorização e gestão responsável, 

e o incentivo à educação, conside-

rada um alicerce básico de qualquer 

país desenvolvido, em especial no 

ensino tecnológico. É essencial tam-

bém valorizar e incentivar os jovens 

profissionais, pois o país investe mui-

to na formação e depois alguns des-

tes profissionais acabam trabalhan-

do em empresas ou universidades 

no exterior. “Somos um dos mais 

importantes propulsores da eco-

nomia brasileira. Por isso, estamos 

comprometidos com o desenvolvi-

mento sustentável e temos muito a 

contribuir para o pleno crescimento 

do país, que deve ser retomado em 

breve”, assegurou. Ele destacou a 

importância do desenvolvimento de 

um projeto de nação a longo prazo 

para que o Brasil se torne um país 

desenvolvido. “O projeto de desen-

volvimento do Brasil é de décadas, 

temos que olhar para 2050, 2100 

e não somente para os próximos 

anos, e esse planejamento passa 

inteiramente pelo trabalho da en-

genharia”, diz o engenheiro civil. 

O cumprimento da legislação do 

salário mínimo profissional também 

precisa ser discutido, como apontou 

Joel Krüger. “Entendo ser necessário 

garantir o cumprimento em todo o 

país, tanto em empresas privadas 

quanto órgãos públicos, para forta-

lecermos a engenharia e a agrono-

mia no Brasil”, finaliza.

“O MOVIMENTO SINDICAL DEVE
ORGANIZAR A RESISTÊNCIA,
AGLUTINAR FORÇAS E IR PARA
A OFENSIVA, DE MODO A NÃO
PERMITIR A RETIRADA DE DIREITOS”
Clovis Nascimento
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O governo de Michel Temer 

anunciou a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) 

241, que congela os investimentos 

públicos por 20 anos. Aprovada em 

dois turnos na Câmara dos Depu-

tados, agora a PEC 241 segue para 

o Senado com nova titulação PEC 

55/2016. A previsão de votação é 

para ainda este ano. Se aprovada, 

haverá o limite de correção ape-

nas pela inflação do ano anterior 

e qualquer mudança nas regras da 

PEC só poderá ser feita a partir do 

décimo ano. A proposta levantou 

a discussão na sociedade, uma vez 

que atinge diretamente áreas como 

saúde, educação, ciência e tecno-

logia e a política de valorização do 

salário mínimo. De acordo com a 

auditora aposentada da Receita Fe-

“O gasto com juros e amortizações da dívida, que nunca foi auditada, estará livre
de qualquer restrição”, afirma Maria Lucia Fattorelli

Quem vai pagar
A CONTA DO AJUSTE?

Reprodução
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deral e coordenadora nacional da 

Auditoria Cidadã da Dívida, Maria 

Lucia Fattorelli, a PEC 241 estabe-

lece um teto para o conjunto dos 

investimentos primários, ou seja, 

para todas as rubricas orçamentá-

rias, exceto os gastos com a dívida 

pública, que passarão a disputar o 

mesmo volume de recursos. “Isso 

valerá por 20 anos! É evidente que 

tal medida representará uma pres-

são brutal sobre os direitos sociais 

em geral, que disputarão recursos 

com a manutenção dos poderes 

Executivo, Legislativo, Judiciário, 

Ministério Público. O gasto com ju-

ros e amortizações da dívida, que 

nunca foi auditada, estará livre de 

qualquer restrição e se beneficiará 

de toda sobra decorrente do en-

gessamento imposto pela PEC”, 

afirmou Maria Lucia.  

Um agravante é que a PEC acaba 

com a autonomia dos próximos go-

vernantes no orçamento, mesmo se 

o cenário econômico for favorável. 

Uma pesquisa da Agência Pública 

levantou experiências internacio-

nais. Um dos exemplos citados é a 

Holanda, que adota um limite de 

gastos desde 1994. “O teto vale 

para um período de quatro anos 

e inclui quase todas as despesas, 

como saúde, seguridade social e o 

pagamento de juros da dívida públi-

ca. A partir de alguns critérios, o go-

verno faz uma previsão – em geral, 

depois de negociar com os partidos 

da base de apoio – que ele mesmo 

terá de cumprir. São permitidos au-

mentos nos gastos após a previsão 

inicial, desde que seja comprovada 

a existência de recursos. Diferente-

mente da PEC, o modelo holandês 

impõe um limite também ao paga-

mento de juros da dívida pública”, 

aponta o estudo.

A assessora política do Instituto de 

Estudos Socioeconômicos (Inesc), 

Grazielle David, em artigo recente, 

lembra que o resultado prático da 

PEC é a diminuição cada vez maior 

do investimento per capita em saú-

de no Brasil, já que as projeções do 

IBGE falam em aumento de 9% da 

população, com o dobro da popu-

lação idosa, nos próximos 20 anos. 

“Em valores reais, o mesmo mon-

tante de recursos aplicado em 2017 

será aplicado em 2037, havendo 

apenas uma correção monetária. 

O resultado será uma aplicação per 

capita cada vez menor no SUS, já 

que a demanda por serviços au-

mentará e o financiamento não, o 

que implicará uma piora da oferta 

e da qualidade dos direitos à saúde 

para os brasileiros. Se a PEC estives-

se em vigor desde 2003, por exem-

plo, a saúde teria sofrido uma per-

da acumulada de R$ 318 bilhões”, 

criticou ela.
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Se aprovada, a PEC impedirá ga-

nhos reais no salário mínimo, que 

será atualizado a partir da inflação 

do ano anterior, independentemen-

te do cenário econômico. Atualmen-

te, o Salário Mínimo Profissional, ba-

seado na lei 4.950-A, define o piso 

de 8,5 salários mínimos para en-

genheiros, arquitetos, agrônomos, 

químicos e médicos veterinários. Na 

prática, em 20 anos, haverá o acha-

tamento salarial das categorias que 

têm seus pisos balizados pelo salário 

mínimo.

>> SAÚDE
A Constituição Federal de 1988, em 

seu art. 194, assegura a Seguridade 

Social, formada pela Saúde, Previ-

dência e Assistência Social, como 

direito dos brasileiros. O art.196 diz 

que a “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado”, e este deve garan-

tir políticas sociais e econômicas com 

o objetivo de assegurá-la. A PEC, ao 

congelar os gastos em saúde a partir 

de 2019, fere diretamente este prin-

cípio, já que o investimento não vai 

se dar a partir das necessidades da 

população, e sim por um teto fixado 

arbitrariamente em um momento 

de recessão econômica. Além disso, 

prepara o terreno para que Temer 

realize a Reforma da Previdência. 

Na regra atual, o investimento em 

saúde é vinculado diretamente à re-

ceita da União: se o governo arreca-

da mais, o valor destinado à saúde 

(18%) aumenta na mesma propor-

ção, e vice-versa. 

A médica e professora da Univer-

sidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Lígia Bahia, pontua que os 

principais impactos serão a desace-

leração da redução dos indicado-

res negativos de saúde, como por 

exemplo, a velocidade de redução 

da mortalidade infantil, e outras 

medidas da situação sanitária  ten-

derão a diminuir. “O Brasil vinha 

apresentando uma trajetória bem 

sucedida em relação a determina-

das ações, sendo as mais notórias 

as coberturas vacinais, a proteção 

às crianças com idade abaixo de cin-

co anos e a saída do país do mapa 

da fome da FAO (Food and Agri-

culture Organization of the United 

Nations)”, revelou. Adicionalmente, 

ainda segundo Lígia, haverá retra-

ção da rede de estabelecimentos 

públicos e piora da qualidade as-

sistencial. “O SUS (Sistema Único 

de Saúde) não irá desaparecer, mas 

se tornará um sistema pobre desti-

nado a pobres, uma configuração 

muito distinta daquela consagrada 

na Constituição de 1988”, criticou. 

Para as mulheres, de acordo com Lí-

gia, os impactos serão sentidos em 

diversas dimensões, desde a carga 

com os cuidados com pessoas doen-

tes da família até dificuldades de 

acesso ao pré-natal e parto de qua-

lidade e exames para prevenção e 

tratamento de câncer.

Em cartas abertas, Associação Brasi-

leira de Saúde Pública e a Fundação 

Oswaldo Cruz criticam a medida, 

que deve, ao longo das próximas dé-

cadas, sucatear o Sistema Único de 

Saúde (SUS), utilizado principalmen-

te pela população mais pobre e uma 

das áreas de maiores reclamações 

no Brasil. A Fiocruz ainda destaca 

que, segundo pesquisas, para cada 

1 real gasto em saúde, verifica-se 

um incremento de 1,70 real no PIB. 

“No conhecido quadro de subfinan-

ciamento do setor saúde, em que os 

gastos totais atingiram, em 2013, 

8% do PIB, sendo apenas 45% de 

origem pública, ao contrário de ou-

tros países com sistemas universais 

em que essa parcela chega a 70%, 

o congelamento – na verdade con-

tinuado decréscimo – dos gastos em 

saúde, caso aprovada a PEC 241, le-

vará a uma redução das ações atuais 

e à impossibilidade de atender novas 

demandas com impactos calamito-

sos”, critica a Fiocruz.

O que a engenharia
TEM A VER COM A PEC?
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>> EDUCAÇÃO
Com o congelamento dos gastos, o 

Plano Nacional de Educação (PNE), 

aprovado em 2014, ficará seria-

mente comprometido. O PNE traçou 

metas para dez anos, prevendo, por 

exemplo, que o investimento em 

educação aumente gradualmente 

até atingir 10% do PIB em 2024. 

Apesar de atualmente a maior par-

te dos gastos com educação básica 

(6,6% do PIB) ficar a cargo de esta-

dos e municípios, o PNE previa um 

reequilíbrio dessa conta, com o au-

mento gradual da participação da 

União. Em relação à receita, atual-

mente a conta é a mesma da saúde, 

com a obrigação de investimento de 

18% do arrecadado pelo Governo 

Federal. Com a PEC, todas essas me-

tas caem por terra, e o que vale é o 

congelamento.

Um estudo técnico da Câmara dos 

Deputados avalia que as perdas para 

o setor podem somar R$58,5 bilhões 

nos primeiros 10 anos, comprome-

tendo todas as metas do PNE, como 

o plano de carreira dos professores 

(uma das categorias mais mal pagas 

no país), a redução do analfabetismo 

funcional entre adultos e a elevação 

da taxa de matrícula no ensino su-

perior. O congelamento ainda torna 

impraticáveis, mesmo quando a si-

tuação econômica do país melhorar, 

o aumento de matrículas na educa-

ção infantil, a construção de novas 

escolas e a contratação de mais pro-

fissionais para a área. "A população 

brasileira está envelhecendo. Deixar 

de investir na educação nos patama-

res necessários, como identificados 

no PNE, nos vinte anos de vigência 

da emenda proposta – tempo de 

dois PNEs -, é condenar as gerações, 

que serão a população economica-

mente ativa daqui vinte anos, a te-

rem uma baixa qualificação", disse o 

consultor legislativo da Câmara dos 

Deputados, Paulo Sena, ao site da 

Anped, que reúne especialistas em 

educação.

Em declaração recente, o reitor da 

UFRJ, Roberto Leher, afirmou que 

o quadro de congelamento trará 

dificuldades para manter as univer-

sidades como instituições públicas, 

hoje responsáveis por mais de 85% 

das pesquisas no Brasil. "É por isso 

que, quando apresentaram o plane-

jamento da PEC, já estava previsto, 

no debate e no encaminhamento 

político dos defensores dessa medi-

da, o fim da gratuidade. Em outras 

palavras, como o Estado deixaria de 

financiar as universidades públicas, 

teríamos um peso crescente do cus-

teio feito pelos próprios estudantes. 

O que é uma aberração em termos 

dos princípios constitucionais e re-

publicanos, porque temos outras 

alternativas para cobrança de men-

salidades, como por exemplo uma 

tributação proporcional à renda e ao 

patrimônio", afirmou Leher.

>> CIÊNCIA E TECNOLOGIA
A Sociedade Brasileira para o Pro-

gresso da Ciência (SBPC) alertou em 

carta aberta que a PEC 241 pode 

congelar o pior orçamento para a 

área da ciência e tecnologia, ligada 

diretamente à educação, nos últi-

mos sete anos. O orçamento federal 

em 2016 foi de R$4,6 bilhões, 40% 

a menos do que em 2013, descon-

siderando a inflação. Apesar de não 

ser diretamente citada no texto da 

PEC, os cientistas temem a estagna-

ção do orçamento, ou que ele sofra 

ainda mais cortes. Em documento 

distribuído aos deputados federais, 

em Brasília, a SBPC e a Academia 

Brasileira de Ciências (ABC) adver-

tem que uma das pesquisas preju-

dicadas será a do combate ao zika 

vírus. “O congelamento de gastos 

para ciência e tecnologia afeta em 

cheio a saúde, que é uma área mo-

vida por inovações. As perspectivas 

são sombrias. Perderemos a frontei-

ra que conquistamos em relação ao 

desenvolvimento de pesquisas estra-

tégicas como célula-tronco, produ-

ção de vacinas e métodos de diag-

nóstico”, apontou Lígia Bahia sobre 

as pesquisas de combate ao vírus da 

zika, chikungunya e dengue. 



22

tecnologia

Ciência e tecnologia estão em ris-

co com o corte de investimentos 

públicos. A produção científica 

e tecnológica é fundamental para o 

avanço da sociedade, para formu-

lar políticas de mobilidade urbana, 

de agronomia, agroecologia, saúde, 

educação e em todos os campos 

para o desenvolvimento econômico 

e social. Nesta entrevista à Fisenge, 

a presidente da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC), 

Helena Nader, fala sobre os prejuízos 

sociais e os riscos que o país enfrenta 

no patamar internacional.

O orçamento para ciência e tecno-
logia é um dos mais baixos. Com 
a PEC 55, quais serão as conse-
quências?
As consequências serão desastro-

sas, e com um agravante: a PEC 55 

coincide com o momento em que o 

orçamento do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunica-

ções (MCTIC) está em um patamar 

baixíssimo. O orçamento do MCTIC 

previsto no Projeto de Lei Orçamen-

tária para 2017 é de R$ 5,2 bilhões, 

o que significa praticamente a me-

tade do orçamento de 2014 em va-

lores corrigidos: R$10 bilhões.  Mais 

uma comparação: o orçamento exe-

cutado pelo Ministério da Ciência 

e Tecnologia em 2004, em valores 

corrigidos pelo IPCA, foi de R$ 5,8 

bilhões. Ou seja, vamos voltar a um 

orçamento de 13 anos atrás. Seria 

a mesma coisa que dizer para um 

chefe de família que ganha hoje R$5 

mil que, a partir do ano que vem, ele 

terá que se virar com um salário de 

R$2.500,00. Reconhecemos, obvia-

mente, que o governo precisa fazer 

o ajuste fiscal, mas não concorda-

mos com limitações tão severas para 

educação, ciência, tecnologia e ino-

vação. O governo federal está come-

tendo o equívoco de considerar edu-

cação e CT&I como despesas, e não 

como investimentos. Dessa manei-

ra, estaremos longe dos países de-

senvolvidos que investem cada vez 

mais nessas áreas. Veja que a China, 

diante da crise econômica que en-

frenta, decidiu em março deste ano 

que ciência é a plataforma para ala-

vancar a economia do país. A China 

hoje investe 2,1% do PIB em CT&I e 

pretende chegar a 2,5%.

Qual a importância do investi-
mento em ciência brasileira? 
Até um tempo atrás, a geração de 

produtos primários em abundância 

até que podia sustentar a economia 

“Ciência, 
hoje, significa 

desenvolvimento 
econômico e 

social”,
afirma Helena NaderJa
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de um país. Hoje, porém, a principal 

fonte de sustentação de uma eco-

nomia está no desenvolvimento e na 

aplicação do conhecimento científico 

e tecnológico. O mundo vive hoje a 

economia do conhecimento. Ao lado 

de um sistema educacional eficiente 

e universal, o traço que caracteriza os 

países desenvolvidos, com economia 

moderna, é a existência de um siste-

ma dinâmico e robusto de geração 

de ciência, tecnologia e inovação. E 

não estamos falando aqui somente 

de países tradicionalmente desen-

volvidos, como, por exemplo, Ingla-

terra, Estados Unidos e Alemanha, 

mas também de países que despon-

taram recentemente na economia 

mundial, como Cingapura, Coreia do 

Norte e Finlândia. Mesmo a geração 

de produtos primários exige, hoje, a 

participação intensa da ciência e da 

tecnologia. Temos o exemplo disso 

aqui mesmo no Brasil. Há trinta anos, 

importávamos alimentos; hoje, somos 

um dos maiores produtores e expor-

tadores mundiais. Qual foi causa des-

sa mudança excepcional? O trabalho 

de pesquisa realizado pela Embrapa 

[Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-

pecuária] e de nossas faculdades de 

agronomia, zootecnia e veterinária. 

A importância do investimento em 

ciência é que essa área hoje significa 

desenvolvimento econômico e social; 

significa produção de riqueza, ou seja, 

lucro para as empresas, salário para os 

trabalhadores e impostos para o go-

verno; significa promover a qualidade 

de vida das pessoas. Ao limitar brus-

camente os investimentos em ciência, 

a PEC 55 estará jogando o Brasil para 

o retrocesso econômico e social.

 

Corremos o risco de perda da so-
berania em produção de conheci-
mento?
Certamente, vamos caminhar para 

trás uns pares de anos. Números 

do SCImago Journal & Country 

Rank - reconhecidos universalmen-

te - mostram que em 1996 os pes-

quisadores brasileiros publicaram 

nas principais revistas científicas 

do mundo 8.784 artigos, número 

que dava ao Brasil a 21ª posição 

no ranking mundial da produção 

científica. Em 2015, publicamos 

61.122 artigos e subimos para a 

13ª posição global. Nossa produ-

ção científica se multiplicou por 

sete nesses 20 anos, enquanto a 

produção científica mundial cres-

ceu 2,8 vezes. Dentre os BRICS, o 

crescimento da produção cientifica 

da China corresponde à ousadia 

do país: 14,5 vezes mais ciência 

entre 1996 e 2015. Na compara-

ção com os demais, o Brasil ficou 

acima: a produção da Índia cres-

ceu 5,9 vezes; a da África do Sul, 

4,0; e da Rússia, 1,8. Quase em-

patamos com a Coreia do Sul, que 

multiplicou por 7,2 sua produção 

de ciência no mesmo período. Para 

comparar com outras economias 

emergentes: o México cresceu 4 

vezes; a Austrália, 3,5; e o Canadá, 

2,1. Esses números mostram que 

o Brasil aumentou bastante sua 

participação na ciência mundial. É 

esse patrimônio de valor imensurá-

vel que a PEC 55 vai colocar ladeira 

abaixo. 

 

Quais as consequências para as 
pesquisas sobre zika vírus?

Não temos informações precisas so-

bre as pesquisas com o zika vírus, 

mas queremos crer que o governo 

federal manterá os investimentos 

anunciados. No entanto, não po-

demos ficar felizes pelo fato de as 

pesquisas com o zika vírus estarem 

asseguradas. E as demais doenças, 

que também estão sendo objeto de 

pesquisas, mas terão seus orçamen-

tos extintos? É isso que o governo 

quer: vamos nos salvar do zika, mas 

continuar morrendo de malária?  E 

os novos dados que mostram a gra-

vidade da chikungunya? E o câncer 

e outras doenças degenerativas, 

também vamos abandonar? Con-

tinuaremos comprando pacotes do 

exterior para os tratamentos mais 

modernos dessas doenças que en-

volvem biofármacos, como anticor-

pos monoclonais?

De que forma os profissionais da 
ciência serão afetados?
Estamos sendo afetados, principal-

mente, na nossa dignidade. Ao li-

mitar os investimentos em ciência, 

as palavras com que estão escritas 

a PEC 55 significam algo como “se-

nhores e senhoras cientistas, fiquem 

aí quietinhos durante vinte anos por-

que o governo acha que nesse pe-

ríodo vocês não serão importantes 

para o país”. Seremos impedidos de 

trabalhar com um mínimo de condi-

ções. Com certeza, seremos olhados 

com comiseração e pena pelos cien-

tistas de todo o mundo, inclusive de 

países mais pobres que o Brasil, po-

rém providos de um senso de futuro 

que nossos governantes no plano 

federal estão mostrando não ter.
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“Resistir! Em defesa da en-

genharia e da soberania 

nacional” é o tema central 

definido para o 11º Congresso Na-

cional de Sindicatos de Engenheiros 

(Consenge). A decisão foi aprovada 

durante a reunião do Conselho De-

liberativo da Fisenge, realizada no 

dia 14/10. Os outros temas esco-

lhidos foram “Proteção social e do 

trabalho” e “O desenvolvimento e 

a soberania nacional”. De acordo 

com o presidente da Fisenge, o en-

genheiro Clovis Nascimento, o tema 

central tem o objetivo de refletir o 

momento de resistência à agenda 

de retirada de direitos e de ataque à 

engenharia nacional.

“Retrocessos, retirada de direitos 

trabalhistas e sociais, narrativas de 

ódio e destruição da engenharia 

nacional são alguns dos fatores que 

estão permeando o atual momento 

histórico no Brasil. É preciso fortale-

cer a resistência e lutar pela manu-

tenção dos postos de trabalho, pelos 

direitos trabalhistas e sociais, pela 

democracia e pela engenharia brasi-

leira”, afirmou Clovis.

Pela segunda vez, irá acontecer o 

Fórum de Estudantes com progra-

mação própria e com política de pa-

ridade de gênero. O congresso tam-

bém irá abordar em seus subtemas 

questões sobre recursos naturais; 

ensino da engenharia; organização 

e formação sindical; terceirização; 

pejotização; fortalecimento do Es-

tado brasileiro; políticas públicas e o 

papel da engenharia para o desen-

volvimento sustentável.

“O Fórum de Estudantes é uma ini-

ciativa fundamental, porque dialo-

ga com as futuras engenheiras e os 

futuros engenheiros. O Consenge 

é um espaço que busca a constru-

ção de soluções conjuntas para os 

problemas da sociedade como a 

igualdade e defesa dos direitos, a 

maternidade no mundo do traba-

lho e no ambiente universitário, 

novas construções sociais a respei-

to do feminino e do masculino, o 

enfrentamento à violência contra 

as mulheres nas universidades e o 

desequilíbrio de poder nas relações 

de trabalho”, disse a diretora da 

mulher da Fisenge, a engenheira 

Simone Baía. 

Em todos os temas e subtemas, a 

questão de gênero estará presente 

nos debates e nas formulações com 

o objetivo de promover políticas es-

pecíficas de gênero e sensibilizar as 

pessoas acerca da temática. 

O 11º Consenge irá acontecer entre 

os dias 6 e 9 de setembro de 2017, 

em Curitiba (PR), e tem a estimativa 

de público de 300 profissionais e li-

deranças sindicais.

Definido o tema do
11º CONGRESSO NACIONAL 
DE SINDICATOS DE 
ENGENHEIROS
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POR SENGE-PR

Engenheiros das mais variadas mo-

dalidades, agrônomos, químicos, 

arquitetos, urbanistas e médicos ve-

terinários têm em comum um direito 

que poucas categorias profissionais 

conquistaram: um piso profissional. 

Previsto na lei federal 4.950-A, o 

piso das categorias completa cinco 

décadas neste ano. Para marcar o 

aniversário de um dos mais impor-

tantes direitos dos profissionais das 

categorias, o Senge-PR promoveu, 

no dia 20 de setembro, um debate e 

o lançamento da cartilha “50 Anos 

do Salário Mínimo Profissional: lutas 

e desafios para sua implementa-

ção”, editada pela Fisenge. O evento 

reuniu cerca de 70 profissionais de 

todas as cinco categorias, estudan-

tes e lideranças dos trabalhadores.

“Mais que um momento de cele-

brar o cinquentenário do Salário 

Mínimo Profissional, um direito que 

abrange milhares de trabalhadores, 

o cenário que vivemos atualmente 

é de união das categorias profissio-

nais e das entidades que as repre-

sentam pela manutenção desse di-

reito e pela sua real efetivação. Por 

isso organizamos um debate com 

a participação de entidades que 

representam todas as categorias 

abrangidas pela lei, para reafirmar 

a unidade de defesa do nosso piso 

profissional”, afirmou o presidente 

do Senge-PR, engenheiro agrôno-

mo Carlos Roberto Bittencourt.

Sindicatos fazem lançamentos 
regionais do caderno “50 ANOS
DO SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL”
No Senge-PR, evento une entidades em
defesa do Salário Mínimo Profissional

O piso profissional é o menor valor 

que pode ser pago ao trabalhador, 

não importa qual seja sua fonte 

pagadora. Com isso, pela lei 4950-

A/66, as categorias abrangidas por 

ela têm direito a uma remuneração 

mínima de 6 salários mínimos para 

jornadas de 6 horas de trabalho e 

8,5 salários mínimos para jornadas 

de 8 horas de trabalho. Exemplo de 

ação conjunta de entidades em de-

fesa do piso normativo é a postura 

do Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia do Paraná (Crea-PR), 

que, junto com o Senge-PR, promo-

ve a fiscalização do cumprimento do 

salário mínimo.

Além do Senge, o evento de debate 

e lançamento da cartilha foi promo-

vido pela Federação Interestadual 

de Sindicatos de Engenheiros (Fi-

senge); pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Paraná 

(Crea-PR); pela Federação Nacional 

dos Arquitetos e Urbanistas (FNA); 

pelo Sindicato dos Arquitetos e Ur-

banistas do Paraná (SindArq-PR); 

pelo Conselho de Arquitetura e Ur-

banismo do Paraná (CAU-PR); pelo 

Sindicato dos Médicos Veterinários 

do Paraná (Sindivet); e pelo Sindica-

to dos Químicos do Paraná (Siquim).
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vimento de ações pela igualdade de 

gênero em nível estadual.

A instituição do Coletivo de Mulhe-

res do Senge-ES é primordial na ca-

pilaridade das ações de igualdade de 

gênero já consolidadas na Federação 

Interestadual dos Sindicatos de En-

genheiros (Fisenge), que iniciou a 

efetivação de sua Diretoria da Mu-

lher ainda em 2005. 

A diretora da mulher da Fisenge, Si-

mone Baía, frisou a importância de 

os Sindicatos desenvolverem suas 

políticas e ações de gênero nos Esta-

dos. “Não basta criar o Coletivo de 

Mulheres, tem que efetivar e fazer 

as ações. É maravilhoso saber que o 

Espírito Santo finalmente conseguiu 

passar para a próxima etapa e ter a 

sensibilidade dos dirigentes para a 

importância desse instrumento. A 

política nacional está traçada, nos es-

tados cabe aos coletivos regionais ver 

quais são as prioridades. As questões 

de gênero não são da mulher, são da 

sociedade”, disse. No evento, Simo-

ne também apresentou a animação 

“Lei é para ser cumprida”, série pro-

tagonizada pela Engenheira Eugênia, 

projeto de comunicação do Coletivo 

de Mulheres da Fisenge.

A desembargadora Federal do Tra-

balho, Maria Francisca dos Santos, 

discorreu sobre a evolução da legisla-

ção de gênero no Brasil. “A história é 

contada por homens”, explicou. “As 

polícias sindicais ainda não são do ta-

manho das mulheres”, complemen-

tou Maria Francisca, que usou até de 

poesia para mostrar os desafios das 

mulheres no decorrer da história e 

hoje em dia. Também falaram o vice-

-presidente da Fisenge, Roberto Frei-

re, a ex-vice presidente do Senge-ES, 

Margareth Saraiva, e o presidente do 

Crea-ES, Helder Carnielli.

 

O lançamento do Coletivo comple-

menta as ações pela igualdade de gê-

nero já iniciadas pelo Senge-ES. Além 

de organizar eventos para discutir 

o assédio moral, no ano passado o 

Sindicato dos Engenheiros aderiu ao 

movimento da Organização das Na-

ções Unidas (ONU) pela igualdade de 

direitos e oportunidades de homens 

e mulheres intitulado #ElesPorElas.

O Sindicato dos Engenheiros no Es-

tado do Espírito Santo (Senge-ES) 

instituiu seu Coletivo de Mulheres no 

dia 19 de outubro, Dia Internacional 

de Combate ao Câncer de Mama, 

marcando a programação especial da 

entidade no Outubro Rosa. A efetiva-

ção do órgão busca ampliar a partici-

pação das profissionais nas atividades 

sindicais, aprimorar políticas de gêne-

ro nas instâncias de decisão e nego-

ciações coletivas e, sobretudo, atuar 

por mais igualdade na sociedade e no 

mundo do trabalho.

O presidente do Senge-ES, Ary Medi-

na Sobrinho, falou da necessidade de 

adequar as ações sindicais à contem-

poraneidade. “O número de mulheres 

engenheiras é muito grande e elas 

ainda são muito pouco representadas 

nas ações sindicais e mesas de nego-

ciação. Queremos que as mulheres 

venham participar dos debates dentro 

da sociedade e nas nossas ações”, fri-

sou ele. Já a representante do Senge-

-ES no Coletivo de Mulheres da Fisen-

ge, engenheira Lúcia Helena Vilarinho 

Ramos, lembrou que o lançamento é 

apenas o primeiro passo no desenvol-

SENGE-ES: 
Engenheiras e 

engenheiros
capixabas 

lançam Coletivo 
de Mulheres

POR SENGE-ES
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SENGE–BA: 79 anos 
de compromisso com a 
Engenharia e com o Brasil
POR SENGE-BA

O Sindicato dos Engenheiros da Bahia foi fundado em 27 

de setembro de 1937 por 69 profissionais, liderados pelo 

engenheiro Alfredo Nogueira de Passos. Durante todos esses 

anos, desenvolveu uma luta constante junto à categoria. Nos 

anos 50, participou ativamente da campanha “O Petróleo é 

Nosso”, em defesa da Engenharia, da soberania nacional e 

pela industrialização da Bahia e do Nordeste. Nos anos 60, 

foi uma das entidades signatárias do projeto de lei, apresen-

tado pelo então deputado Almino Afonso, que daria origem 

ao Salário Mínimo Profissional -- Lei 4.950-A, que completou 

50 anos em 2016. Nos anos 80, com a implantação do Polo 

Petroquímico e Centro Industrial de Aratu, o sindicato acom-

panhou a mudança no perfil da categoria na Bahia, quando 

tornou-se predominante a atuação dos engenheiros como 

profissionais assalariados. Nos anos 90, a entidade esteve na 

campanha das Diretas Já, do Fora Collor e na articulação dos 

movimentos dos servidores públicos por melhores condições 

de trabalho, além das campanhas salariais das empresas es-

tatais e do setor privado. Mais recentemente, teve papel es-

sencial na ampliação do regime fiscal do Supersimples para 

as micro e pequenas empresas de Engenharia no setor de 

construção civil.

 

O Senge-BA é filiado à CUT (Central Única dos Trabalhado-

res) e à Fisenge (Federação Interestadual de Sindicato de En-

genheiros). Possui uma base de 50 mil profissionais, sendo 

4.800 filiados, entre engenheiros, engenheiros agrônomos, 

geólogos, técnicos agrícolas e industriais de nível médio, e 

tecnólogos, que atuam nos diversos ramos de produção ou 

como profissionais liberais. Em 79 anos, o mundo passou por 

diversas transformações tecnológicas, sociais e políticas, mas 

a desigualdade social e a necessidade de lutar pela sobera-

nia nacional e pelo desenvolvimento tecnológico continuam. 

Continua, também, o nosso compromisso com a Engenharia 

e com o Brasil. Parabéns, Senge-BA, pelos 79 anos!

SENGE-VR: 
Engenheiros da 
CSN conquistam 
cumprimento do 
Salário Mínimo 
Profissional

Vitória dos engenheiros e das engenhei-

ras em Volta Redonda. Após diversas 

reuniões com diretorias da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), o Sindicato 

dos Engenheiros de Volta Redonda (Sen-

ge-VR) conquistou o cumprimento da lei 

do Salário Mínimo Profissional para os 

profissionais da empresa. A CSN se com-

prometeu a cumprir a lei e pagar o piso 

salarial já em outubro, beneficiando cerca 

de 180 engenheiros. Até então, a compa-

nhia se justificava alegando que a crise no 

setor siderúrgico havia impactado forte-

mente sua capacidade produtiva. O Sen-

ge-VR, no entanto, defendeu a necessi-

dade do cumprimento da Lei nº 4.950-A, 

que completou 50 anos em 2016 e que 

determina o pagamento de 8,5 salários 

mínimos (R$7.480,00) aos engenheiros 

que cumprem a carga horária de 8 horas 

diárias. O presidente do Senge-VR, enge-

nheiro João Thomaz, agradeceu pessoal-

mente à CSN, que reconheceu a impor-

tância da lei e da valorização profissional 

de seus engenheiros.
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Mulheres batem um 
bolão na abertura da
3ª COPA SENGE-RJ
de Futebol Society
POR CAIO BARBOSA/SENGE-RJ

Na manhã de sol do sábado, dia 15 de outubro, a 

bola rolou pela primeira rodada da 3ª Copa Sen-

ge-RJ de Futebol Society. O tradicional torneio nesse 

ano conta com novidades: duas equipes femininas 

inscritas, que realizaram o jogo inaugural e deram 

um verdadeiro show de garra e disposição. Nesta edi-

ção são mais de 200 profissionais inscritos: além das 

36 engenheiras, são mais 12 equipes masculinas. O 

número expressivo de atletas e a mobilização das en-

genheiras chamaram a atenção da diretora do Sen-

ge-RJ, Maria Virgínia. Ela destacou a garra das en-

genheiras em quebrarem os preconceitos, primeiro 

dentro da profissão e depois no campo, dois espaços 

de predominância dos homens. “As engenheiras já 

deram o primeiro passo na vida, ter uma profissão ni-

tidamente masculina. São mulheres já acostumadas 

a enfrentar esse mundo masculino”, destaca Virgínia 

durante o jogo inaugural da Copa.

Uma das atletas que participou do jogo foi Gabrie-

le Calcado, engenheira civil que demonstrou total 

empolgação com os jogos. “É a primeira vez que 

participo desse tipo de evento. Achei fantástico por 

combater o preconceito contra as mulheres tanto 

no mundo da engenharia como no futebol. Ótimo 

também para interagir com as colegas de profissão”, 

afirmou. Além do jogo das mulheres, ocorreram no 

dia 20 de outubro os quatro primeiros jogos das cha-

ves masculinas. A 3ª edição do torneio é disputada 

no campo da Associação Atlética Light, aos sábados 

pela manhã. A final será no dia 26 de novembro, 

com um churrasco de confraternização entre os jo-

gadores e jogadoras.

SENGE-MG:
TRT concede Salário 
Mínimo Profissional 
a engenheiras
e engenheiros
da Ceasa
POR SENGE-MG

Em julgamento ocorrido no dia 6 de se-

tembro de 2016, o Tribunal Regional do 

Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) reformou 

integralmente a sentença que havia negado 

o pagamento do Salário Mínimo Profissional 

pela Ceasa (Centrais de Abastecimento de Mi-

nas Gerais S.A) aos engenheiros e engenheiras 

que lá trabalham. Com isso, o tribunal deter-

minou, ainda, que a Ceasa seja condenada 

a pagar as diferenças salariais, observando o 

piso profissional da Engenharia (previsto na Lei 

4950-A/66), considerando-se a jornada de 8 

horas diárias, com piso salarial legal correspon-

dente a 8,5 salários mínimos vigentes à época 

da contratação de cada empregado admitido 

no cargo de engenheiro. “Consideramos uma 

conquista significativa para a categoria, que 

demonstra mais uma vez a constitucionalida-

de da Lei 4950-A/66 e reitera o direito de os 

engenheiros e engenheiras receberem o piso 

estabelecido pela legislação”, afirma o advo-

gado do Senge-MG responsável pelo processo, 

Daniel Rangel.

Vale lembrar que a decisão ainda será publica-

da oficialmente e a Ceasa poderá recorrer ao 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) para discu-

tir a matéria. Isso, no entanto, não diminui a 

importância desta conquista para a valorização 

dos profissionais da Engenharia.

notícias dos sindicatos
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SENGE-SE: Compromisso
com divulgação da lei e 
assistência aos engenheiros

POR SENGE-SE

Em Sergipe, o caderno do 

SMP foi lançado no dia 

23 de setembro, em evento 

organizado pelo Sindicato 

dos Engenheiros de Sergipe 

(Senge-SE), com a presença 

de associados, profissionais veterinários e arquitetos, estudantes e pro-

fessores da UFS e UNIT, e representantes do CREA-SE, Associação de 

Engenheiros Agrônomos de Sergipe (AEASE), Associação Brasileira de 

Engenheiros Eletricistas de Sergipe (ABEE-SE), Associação Brasileira de 

Engenheiros Mecânicos e Industriais de Sergipe (ABEMEC-SE), Sindica-

to dos Trabalhadores em Extensão Rural e Mútua.

Além do lançamento e distribuição do caderno da Fisenge, foram apre-

sentados dois estudos de caso sobre ações movidas pelo Senge-SE con-

tra DESO e a NORCON, para o cumprimento do SMP. Os advogados 

Andress Santos e Eliude Santana detalharam os processos, que resul-

taram em vitórias para o sindicato na Justiça do Trabalho e que agora 

estão em fase de execução. Ao final houve uma rodada de perguntas 

aos palestrantes.

De acordo com o presidente do Senge-SE, Carlos Antonio de Maga-

lhães - Magal, o caderno e o caderno de bolso editados pela Fisenge 

cumprem o objetivo de resgatar a atuação dos sindicatos na luta em 

defesa do SMP, além de ressaltar a importância desse direito para a va-

lorização dos profissionais da categoria. Uma estratégia essencial para 

a ampliação do conhecimento da sociedade sobre o SMP é a divulga-

ção deste material.

Ainda segundo Magal, o Senge-SE planejará novas estratégias de divul-

gação, como a distribuição aos Juízes do Trabalho e advogados, parcerias 

com universidades, entrega a representantes políticos, setores de Recur-

sos Humanos das empresas, dentre outros locais, de modo que profis-

sionais e contratantes tomem conhecimento da integralidade da lei para 

que, assim, os direitos de engenheiros sejam respeitados e valorizados.
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SENGE-PE: 
Assembleias
no Rio, Brasília
e Recife 
aprovam 
contraproposta
do ONS

O Sindicato dos Engenheiros no 

Estado de Pernambuco (Sen-

ge-PE), representando também o 

Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias Urbanas de Pernambu-

co (Sindurb/PE), realizou, no dia 30 

de setembro, uma assembleia com 

trabalhadoras e trabalhadores do 

Operador Nacional do Sistema Elé-

trico (ONS), a fim de deliberar so-

bre a proposta de Acordo Coletivo 

de Trabalho 2016/2018. A Inter-

sindical ONS havia recomendado 

a rejeição da proposta da empresa 

e o retorno das negociações, por 

entender que a contraproposta 

envolvia "uma redução na Política 

Salarial acordada perante o MPT 

em abril/2013, o que poderá tra-

zer uma perda permanente aos 

trabalhadores". Em Brasília, no 

entanto, os trabalhadores votaram 

a favor da proposta (76 a 2, com 1 

abstenção), deliberação igual à da 

assembleia no Rio de Janeiro (125 

a favor e 29 contra). Os trabalha-

dores de Recife acompanharam o 

resultado, aprovando a proposta 

por 26 votos a favor, 10 contra, e 

1 abstenção.
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SEAGRO-SC realiza
Curso de Formação Sindical 
com novos dirigentes
POR SEAGRO-SC

O Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina (Sea-

gro-SC) realizou, nos dias 07 e 08 de outubro, um curso de 

Formação Sindical para os novos dirigentes da gestão 2015-2018, 

em Treze Tílias/SC. O curso contou com a participação dos ex-pre-

sidentes Vlademir Gazoni e Raul Zucatto, que apresentaram um 

resgate histórico dos 33 anos de fundação do entidade, refor-

çando as principais lutas e conquistas da categoria nesta longa 

jornada. Após a apresentação, foram iniciadas as atividades com 

o engenheiro agrônomo e professor da UFSM Renato Santos de 

Souza. Com experiência nas áreas de Administração e Economia, 

o professor é especializado em teorias e estratégias organizacio-

nais, organizações rurais e desenvolvimento rural, especialmente 

relacionados às políticas públicas. Souza falou sobre o sindicato 

enquanto organização; planejamento e estratégia sindical; e po-

der, política e conflitos na atuação sindical.

SEA-RN lança caderno 
da Fisenge em feira 
internacional de fruticultura

O Sindicato dos Engenheiros Agrônomos no Estado do Rio Gran-

de do Norte (SEA-RN) realizou, na Expofruit - Feira Internacio-

nal da Fruticultura Tropical Irrigada 2016, o lançamento do cader-

no especial da Fisenge em comemoração aos 50 anos do Salário 

Mínimo Profissional. O evento aconteceu em Mossoró/RN, entre 

21 e 23 de setembro.
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Diretor da 
Fisenge 
participa do 
Congresso 
Mundial da
INDUSTRIALL 
GLOBAL 
UNION

O diretor de negociação cole-

tiva da Fisenge, engenheiro 

Ulisses Kaniak, participou do 

Congresso Mundial da Indus-

triALL Global Union. O evento 

aconteceu entre os dias 4 e 7 

de outubro, reunindo mais de 

1.300 sindicalistas no Rio de 

Janeiro. O lema do congres-

so este ano foi “A Luta Con-

tinua” (“Fighting forward”). 

“Estamos como convidados e 

é nosso primeiro contato com 

essa federação que engloba 

trabalhadores das indústrias de 

todo o mundo (são 101 países 

representados). Na abertura, 

tivemos falas importantes e 

contundentes do atual presi-

dente da IndustriALL, o alemão 

Berthold Huber; de Miguel Tor-

res, da CNTM/Força Sindical 

(que será eleito novo presiden-

te da IndustriALL ); de Paulo 

Cayres, da CNM/CUT; e do ex-

-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva”, disse Ulisses.
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POR CREA-PR

O presidente da Fisen-

ge, engenheiro civil 

e sanitarista Clovis Nas-

cimento, participou, no 

dia 6 de outubro, no Rio 

de Janeiro, da reunião 

do Colégio de Presiden-

tes do Sistema Confea/

Crea e Mútua. Em seu 

pronunciamento, Clovis lamentou a aprovação, pelo Congresso Nacional, 

da participação de multinacionais para explorar o pré-sal sem a presença 

da Petrobrás. O texto-base havia sido aprovado no dia anterior, por 292 

votos favoráveis, 101 contrários e uma abstenção, seguindo para trami-

tação na Câmara dos Deputados. A legislação em vigor sobre o pré-sal, 

aprovada em 2010, determina que a exploração seja feita sempre com a 

presença da Petrobrás.

"Infelizmente o presidente Michel Temer vai sancionar este projeto de lei que 

é altamente nefasto para a engenharia brasileira e para a soberania nacional. 

Defendemos a apuração e a responsabilização de todos os envolvidos em 

corrupção. Mas não podemos retirar direitos dos trabalhadores ou entregar 

ao capital estrangeiro patrimônios da engenharia brasileira, como é o caso 

da Petrobrás", lamentou ele.

Nascimento aproveitou a oportunidade para convidar todos os presi-

dentes de Creas para o 11° Congresso Nacional de Sindicatos de En-

genheiros (Consenge), que será realizado de 7 a 10 de setembro de 

2017, em Curitiba. Realizado de três em três anos, o Consenge é o mais 

importante fórum de debate da categoria, com repercussão em todos 

os estados e, também, nos fóruns regionais e internacionais dos quais 

a Fisenge participa, orientando o papel da federação nos temas sociais 

de interesse nacional.

Presidente da Fisenge
participa do COLÉGIO
DE PRESIDENTES DO
SISTEMA CONFEA/CREA

FISENGE 
discute 
pauta dos 
engenheiros 
em reunião 
com a Conab
POR SENGE-MG

Representantes da Fisenge 

estiveram reunidos com a 

Companhia Nacional de Abas-

tecimento (Conab) no dia 4 de 

outubro, em Brasília. Na oca-

sião, a pauta de reivindicações 

dos engenheiros e das enge-

nheiras para o Acordo Coletivo 

de Trabalho foi discutida item 

por item, com esclarecimentos 

e apresentação de justificativas 

para as reivindicações. Esta foi a 

primeira reunião de negociação 

realizada apenas com a Fisenge. 

Outras reuniões já vinham sen-

do realizadas, mas a federação 

só foi convidada no dia 27/9. A 

Fisenge precisou, inclusive, re-

correr à justiça para poder par-

ticipar das negociações, repre-

sentando os engenheiros e as 

engenheiras. Em 22 de agosto, 

o TRT-MG proferiu decisão limi-

nar determinando que a Conab 

acatasse a participação da fede-

ração nas negociações.

notícias da fisenge
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