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Filiado à     Federação Interestadual
      de Sindicatos de EngenheirosSe a política é imprescindível,

ser atuante é mais ainda

Editorial44444

Nas últimas eleições, no Paraná, 7 pro-
fissionais de engenharia foram eleitos pre-
feitos, ou seja, cerca de 1,8% do total de
municípios são administrados por engenhei-
ros. Para um quadro profissional que com-
põe pouco mais de 0,5% do eleitorado do
estado, parece um número significativo.

Porém, quando nos deparamos com as
estatísticas eleitorais de 2012, verificamos
que, ao comparar com outros profissionais,
ainda participamos pouco da discussão po-
lítica. Se preparo não nos falta, parece que
há pouca disposição geral na engenharia para
esse envolvimento na vida pública.

Por isso, nesta edição buscamos enten-
der melhor as causas dessa espécie de “aver-
são político-partidária” entre nossos pares.

Trazemos à discussão a importante opi-
nião de pesquisadores do tema. Mas, além
disso, conversamos com nossos casos de
sucesso: engenheiros filiados ao Senge-PR
que ocupam cargos públicos na esfera exe-
cutiva ou legislativa. Que demonstram que
é possível fazermos a diferença na política
sem deixar de lado a visão técnica.

Nisso tudo, um número é positivo e sal-
ta bem aos olhos: dentre os atuais prefeitos
paranaenses engenheiros, 5 (a maioria) são
associados do Sindicato. Um recorde, pelo
que nos consta. Sem a pretensão de nos
vangloriarmos ou estabelecer uma relação
de causa e efeito, vale mais como

constatação: a minoria que participa de dis-
cussões na sociedade, participa em todos
os níveis, seja sindical, associativo, no con-
selho de classe, no partido ou nas eleições.

Ciente da importância do debate público e
da participação dos engenheiros na política, o
Senge-PR, como entidade que representa os
interesses dos profissionais da engenharia, sem-
pre se destacou na atuação da promoção do
debate político e na fiscalização da gestão da
coisa pública. Dentre inúmeros eventos de dis-
cussão política promovidos pelo Sindicato, des-
tacamos o ciclo de entrevistas Prefeituráveis
de Curitiba, em que recebemos todos os can-
didatos nas últimas eleições para apresentarem
suas propostas de governo e também da con-
tribuição da engenharia no processo de desen-
volvimento da cidade. As entrevistas estão dis-
poníveis, na íntegra, no site do Senge-PR.

Com o fechamento da edição nas proximi-
dades do Dia Internacional da Mulher, fazemos
um tributo à primeira engenheira paranaense, a
negra Enedina, exemplo de superação que deve
nortear a luta por um mundo mais justo.

Encerramos por ora com a máxima atribu-
ída a Platão: “Não há nada de errado com aqueles
que não gostam de política. Simplesmente se-
rão governados por aqueles que gostam.” Mas...
que tal desenvolvermos este gosto?

Boa leitura!
Presidente do Senge-PR

Ulisses Kaniak

Ulisses Kaniak e o prefeito eleito, Gustavo Fruet, último entrevistado do Ciclo Prefeituráveis de Curitiba
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Engenharia na política44444

Político engenheiro ou
engenheiro político?
Pouco presente em cargos eletivos, a presença de engenheiros apresenta melhor
resultado em gestões do executivo, campo em que “há uma maior percepção da
atuação do engenheiro como político, empregando sua formação”, afirma o deputado
estadual e ex-presidente do Senge-PR, Rasca Rodrigues . Apesar disso, para o
cientista político da UFPR, Renato Monseff Perissinotto , os profissionais da área
técnica tendem a uma visão negativa da política, dada a sua formação em áreas que
apresentam soluções precisas para problemas precisos, ao contrário da política

>>>

Político por natureza, definia
Aristóteles, há quase 2400 anos, o ser hu-
mano, cujas decisões são políticas e
balizadas por parâmetros ideológicos, com
consequências e responsabilidades de
ações, sendo a omissão, sobre qualquer
aspecto, relegação de escolhas a outrem.

Dentre inúmeras formas de atuação na
política, amplo campo de relações sociais,
como debates públicos, conselhos de clas-
se, sindicatos e outras entidades ou meios de
inserção na esfera pública, a participação di-
reta em cargos eletivos é a mais emblemática
e representativa ante o senso comum.

A política, como uma práxis e atividade
humana, mantém um estreito vínculo com o
poder, que pode ser remetido a um jogo de
posições, e em alguns casos, imposições, de
perspectivas e ideais de um indivíduo, grupo
ou classe. Afinal, que representatividade ante
a sociedade tem, por exemplo, uma determi-
nada categoria profissional da qual alguns
membros detêm a maioria das cadeiras de
representação e decisão dentre as esferas
legislativas e executivas?

Segundo dados do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), nas eleições de 2012 no
Paraná, candidataram-se às prefeituras ape-
nas 15 engenheiros, 18 para vice-prefei-
tos e 87 para as câmaras municipais. Dos
394 prefeitos e 6.864 vereadores eleitos,
apenas sete engenheiros ingressaram nas
prefeituras, e 10 nas câmaras.

Longe de influir uma concepção de uso
corporativo da política em prol de uma cate-
goria, mas, ao contrário, o de denotar a im-
portância da participação e representação

dessa categoria na defesa de um projeto de
nação, percebe-se, com a análise isolada des-
ses dados, uma sub-representação dos pro-
fissionais da engenharia em cargos eletivos.

Isso se acentua na comparação dos da-
dos com o número de profissionais de
outras categorias candidatos e eleitos nos
últimos pleitos (ver infográfico), sobretu-
do com a quantidade de profissionais
registrados no Paraná, como os Advoga-
dos. De acordo com o cientista político e
professor da Universidade Federal do
Paraná (UFPR), Renato Monseff
Perissinotto, a participação política em
cargos eletivos demanda uma certa
profissionalização do indivíduo. Desta for-
ma, ao se analisar a inserção de determi-
nados profissionais na política, tradicional-
mente pensa-se sob a perspectiva de quais
são as profissões que desenvolvem no in-
divíduo atributos que criem afinidades com
a atividade política. “O exemplar mais típi-
co disso é o advogado, que é bem desen-
volto em discursos, que conhece o regu-
lamento, que num país como o Brasil tem
uma tradição de participação política des-
de o Império, que participa de centros aca-
dêmicos. O advogado tende a ser mais en-
caminhado à atividade política do que ou-
tros profissionais”, afirma.

De acordo com Perissinotto, os pro-
fissionais da área técnica tendem a ter uma
visão negativa da política, dada a sua for-
mação em áreas que apresentam soluções
precisas para problemas precisos. “A po-
lítica não é e nem será isso. Ela é um espa-
ço de embate permanente de valores e vi-Cientista político da UFPR, Renato Perissinotto
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sões de mundo distintos. Não há uma forma
matemática que permite resolver os dilemas,
que só a política poderá. Como não há uma
solução técnica precisa para os tipos de pro-
blemas políticos, há uma tendência de as
pessoas que tiveram uma educação cartesiana
rigorosa terem aversão a isso”, afirma.

Tecnicidade e o campo
nebuloso da política

Para o sociólogo e professor da Univer-
sidade Estadual de Maringá (UEM), Ednaldo
Aparecido Ribeiro, um dos principais fato-
res que influencia a presença reduzida de
engenheiros na vida política é a formação
maciçamente técnica desses profissionais.
Segundo Ribeiro, um movimento iniciado
em 1990 nos EUA chamado Ciência,
Tecnologia e Sociedade tem buscado a
implementação de mudanças nos currícu-
los das faculdades de engenharia no senti-
do de humanizar a formação dos profissio-
nais. “Iniciativas dessa natureza também che-
garam ao Brasil e hoje é difícil encontrar-
mos cursos que não possuam ao menos
uma disciplina de formação humana, como
sociologia”. Apesar dessa iniciativa, Ribeiro

afirma que ainda é pouco para garantir en-
genheiros mais engajados civicamente, o
que não garante uma participação ativa elei-
toral. “Isso não significa que com isso te-
remos mais engenheiros candidatos, mas
sim profissionais mais envolvidos com as
questões públicas nacionais e locais”.

Crítico do sistema de ensino, o enge-
nheiro agrônomo e deputado estadual,
Lindsley da Silva Rasca Rodrigues, apesar
de acreditar na importância de matérias de
formação humanísticas nos cursos técni-
cos, acredita que não são fatores
determinantes no processo de politização dos
futuros profissionais. “O sistema de forma-
ção no país não coloca os estudantes envol-
vidos com os problemas da sociedade, até
para que se evite essa participação. Isso foi
bem pensado e raciocinado, sobretudo se
você pensar, por exemplo, na universidade
e a sua grade horária, cuja palavra já remete
a algo no sentido de deixar você prisioneiro
de um sistema, que não possa permitir que
você pense. Pois a partir do momento que
você pensa, você age. Isso tem tudo a ver
com o sistema que foi colocado no ensino,
em toda a formação do brasileiro”.

Maior atuação das entidades de represen-
tação de engenheiros e da engenharia são fun-
damentais para impulsionar e motivar os pro-
fissionais a participar da política, defende o
deputado. Ex-presidente do Senge-PR, Rasca
diz que houve uma intensificação das ativi-
dades políticas do Sindicato nas últimas dé-
cadas, que pode instigar a participação de
seus representados nas questões públicas. “O
Senge-PR, nos últimos 20 anos, passou a ter
uma atuação mais envolvida com a socieda-
de, bem como o Crea-PR, que atuava volta-
do para os aspectos técnicos do profissio-
nal. Então, o fato de essas entidades no pas-
sado não fazerem esse tipo de atuação tam-
bém não induzia o próprio profissional e prin-
cipalmente o estudante a pensar um pouco
além dos aspectos técnicos profissionais e
ver que ele está inserido num contexto mai-
or. Perceber que pela formação e pela opor-
tunidade na vida que teve de ter essa instru-
ção, sua participação na política é fundamental
para a sociedade. Isso vai depender muito da
forma como esse profissional foi orientado”.

Formação profissional
e atuação política

Um político profissional em detrimento
de um profissional técnico. Esse seria o per-
fil não apenas dos engenheiros, mas de qual-
quer indivíduo que saia da sua profissão ori-

ginal para se dedicar à política, afirma
Perissinotto, para quem a questão fundamen-
tal é analisar o quanto de engenheiro perma-
nece no profissional que entra na lógica da
disputa política. “Se pensar duas formas de
inserção política, a da luta eleitoral, que é pe-
sada e que exige muita profissionalização, e a
da inserção via cargo técnico, acho que ambas
são políticas, porém com lógicas diferentes.
Creio que a eletiva tende a esvaziar o conteú-
do original da formação do indivíduo em fa-
vor de uma lógica partidária, diferente da ou-
tra, que preservaria mais. Reiterando que no
caso dos cargos técnicos, ele continua sendo
político. Já nos eletivos, o sucesso vem com
a dedicação política integral. Para o indivíduo
ser eleito várias vezes, ele não pode fazer po-
lítica eventualmente, e sim 24 horas por dia”.

Para o sociólogo Ednaldo Aparecido
Ribeiro, a análise da atuação dos políticos
profissionais do país não confirma, cate-
goricamente, uma vinculação com a for-
mação. Corroborando a defesa de
Perissinotto, Ribeiro acredita que, na polí-
tica, os representantes tendem a seguir a
lógica do mercado eleitoral. “Como um re-
presentante eleito tende a buscar a reelei-
ção é mais lógico apoiar e defender de-
mandas de um público mais amplo do que
de uma ou outra categoria profissional”.

Apesar disso, ambos concordam com
a importância da maior participação dos
profissionais na política, sendo uma cate-
goria fundamental em áreas produtivas
imprescindíveis para o atual estágio de
desenvolvimento econômico nacional. “A
presença de engenheiros na política é mui-
to importante, pois eles tendem a perce-
ber, a pensar a política, ao menos inicial-
mente, como algo de médio a longo pra-
zo”, afirma Perissinotto.

Ex-presidente do Instituto Ambiental do
Paraná (IAP) e ex-Secretário de Estado do
Meio Ambiente, o deputado estadual Rasca
Rodrigues, contrariando a tese da não influ-
ência da profissão na atuação política, afirma
que sua atuação na Assembleia Legislativa do
Paraná (Alep) é norteada pela sua formação e
campo de atuação. “Sou da área ambiental,
tenho toda uma carreira construída em cima
dessas posições, e vim para a Alep para fazer
uma defesa da causa. Se pegar minha presta-
ção de contas, você verá que trabalhei exclu-
sivamente a questão ambiental. Fiz a opção da
causa, que não é ideológica partidária, do sen-
tido de acompanhar uma posição ou de es-
querda ou de direita. Minha escolha de atua-
ção se deu pela vontade de continuar o traba-
lho que realizava no executivo”.

Deputado Estadual Rasca Rodrigues
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Atuação política é mais
efetiva em quadros
técnicos e no executivo

Além dos cargos eletivos, outra forma
de atuação na política é por meio de cargos
técnicos, como os secretariados estaduais e
municipais. Segundo Perissinotto, são nes-
sas instâncias que os profissionais da enge-
nharia desempenham funções mais acentua-
das. Apesar disso, para ele, por mais que
seja necessária a empregabilidade da técnica
no desempenho da função, ainda haverá a
incidência de uma atuação política. “Quando
atuam na política e percebem, não sofrendo
mais a ingenuidade de que trancados em um
gabinete vão resolver todos os problemas,
eles vão conjugar as duas coisas, ou seja,
eles vão perceber que precisam formular pro-
jetos a partir de uma formação técnica muito
sólida mas ao mesmo tempo perceber que
esses projetos estão, em última instância, a
reboque de estratégias políticas. Essa é a ca-
racterística típica dos técnicos políticos”.

Para o deputado estadual, Rasca
Rodrigues, há uma maior percepção da atua-
ção do engenheiro como político empregan-
do o conteúdo de sua formação nos cargos
executivos. “No executivo é muito ampla a
sua participação. Muito daquele conhecimen-
to que o engenheiro adquiriu ele vai colocar
em prática, pois, no executivo você pensa,
idealiza e realiza. Enquanto que no legislativo
nem sempre a sua vontade passa a ser algo
aritmético. Porque você tem que fazer uma
costura interna na casa para garantir um apoio
de no mínimo 50% para seus projetos. Então,
a dificuldade no legislativo é maior, além de
ser quase uma política pura, de relacionamen-
to, de uma dialética constante na construção
de uma posição, e que você tem que fazer um
convencimento da maioria”.

No executivo, em que a capacidade do
político é medida pelo poder de execução e
realização, segundo Rasca, os engenheiros
têm demonstrado capacidade muito maior
de fazer a gestão do seu município do que
aquele leigo, formado estritamente pela polí-
tica pública. “Se você ver Chopinzinho e
Toledo, cidades administradas por dois en-
genheiros, são gestões que são reconheci-
das como revolucionárias dentro do estado
do Paraná, e isso tem multiplicado a partici-
pação da engenharia, bem como a eficiência
da gestão pública. Esses dois municípios são
visitados por prefeitos e prefeitas, e isso é
uma demonstração do quanto que há uma
diferenciação muito grande onde há partici-
pação do engenheiro no executivo”.
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Entrevist a44444

Formação acadêmica
versus cargo político
“A posse do diploma universitário influencia o acesso à posições de representação da
sociedade”, afirma o doutor em sociologia e pesquisador da Universidade de Buenos
Aires, Martín Unzué , em entrevista para O Engenheiro. Apesar disso, segundo
Unzué, a relação entre formação e função a ser desempenhada no campo político é
maior em cargos não eleitorais, como os de secretário e ministro

Nas eleições realizadas em 2012 no
Paraná, segundo dados do Tribunal Superi-
or Eleitoral (TSE), 530 (50%) dos mais de
mil candidatos à prefeitura declararam pos-
suir o ensino superior completo. O percentual
se mantém alto, cerca de 40%, entre os can-
didatos à vice-prefeitura, perdendo o posto
de primeiro lugar entre os candidatos a vere-
ador, quase 20% dos mais de 29 mil inscri-
tos para as eleições. Os números vêm ao
encontro da afirmação do sociólogo Martín
Unzué, para quem existe mais universitários
entre os cargos políticos que entre a popula-
ção. “A posse de um diploma universitário é
um fator que influencia no acesso a posições
de representação (parlamentares, mas tam-
bém executivos). Como resultado, há uma
super-representação da faculdade nos Con-
gressos”, aponta Unzué.

Doutor em Sociologia, Martín Unzué é
pesquisador do Instituto Gino Germani, da
Universidade de Buenos Aires, e professor
da Universidade Nacional de La Plata. Em
2008, como organizador, publicou o livro
Genealogias da Universidade Contem-
porânea, e em 2005, em parceria com outros
escritores, publicou Democracia e
Representação na Universidade.

Segundo Unzué, a representação
política tende a premiar o mérito da
formação acadêmica dos candidatos, por
serem considerados mais capazes, dado
ao conhecimento científico adquirido nas
faculdades. “Os eleitos são aqueles que se
destacam, os melhores em certos sentidos
sociais, e esses, acredita-se, são os mais
capazes pelo seu conhecimento. Nesta
área, a universidade é uma legitimadora
(com também é a igreja, no caso do
parlamento brasileiro). A passagem pela >>>

universidade permite e/ou capacita o
indivíduo a exercer um título (por exemplo
Doutor), produzindo distinção”.

Apesar disso, para o sociólogo, a relação
entre a formação acadêmica e o cargo
político a ser desempenhado pelo indivíduo
é mais próxima nos cargos não eleitos, como
as pastas de secretarias e dos ministérios.
Confira a seguir a entrevista cedida pelo
sociólogo ao jornal O Engenheiro.

Senge-PR - Em seu artigo “ A
universidade na trajetória dos parlamentares
brasileiros” , o senhor faz um levantamento
da importância dada no legislativo brasileiro
às formações universitárias. Para o senhor,
há uma influência direta das formações
acadêmicas na atuação do político, quer seja
do legislativo ou do executivo?

Unzué - No meu trabalho eu tenho
discutido - e não é uma característica
exclusiva do parlamento brasileiro, porque
eu tenho a mesma tendência apontada em
outros casos - é que a posse de um diploma
universitário é um fator que influencia o acesso
a posições de representação (parlamentares,
mas também executivos). Como resultado,
há uma super-representação da faculdade nos
Congressos, o que significa que existem
muitos mais universitários entre os deputados
e senadores que entre a população votante.

Uma explicação para este achado é que
há certos pressupostos implícitos na
representação política das nossas
democracias, que estão associados com
uma visão meritocrática: os representantes
não são apenas qualquer cidadão, mas são
aqueles que foram eleitos e, portanto, são
diferentes e em algumas circunstâncias
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considerados superiores aos representados.
Se não fosse assim, e se pretendesse

que os representantes fossem qualquer
cidadão, bastaria estabelecer um sorteio,
em vez de uma eleição para determinar
quem iria ocupar os cargos representativos.
A persistência da eleição como uma pedra
angular da nossa democracia é o resultado
da sobrevivência de um princípio
aristocrático, no sentido etimológico do
termo, como o governo dos melhores.

Agora, as sociedade que aboliram for-
malmente as distinções sociais oferecidas
pelos títulos de nobreza ou por títulos de
posse, são as que relativamente acatam as
distinções por conhecimento. Há uma es-
pécie de meritocracia associada com o reco-
nhecimento do saber  certificado pelas uni-
versidades. Porque as universidades são
as grandes certificadoras do conhecimento.
Aceita-se que o indivíduo que passou pela fa-
culdade tem um conhecimento que o torna
diferente ao que não tenha cursado o ensino
superior. Então, a representação política tende
a premiar esse mérito. Os eleitos são aqueles
que se destacam, os melhores em certos sen-
tidos sociais, e esses, acredita-se, são os mais
capazes pelo seu conhecimento. Nesta área, a
universidade é uma legitimadora (com tam-
bém é a igreja, no caso do parlamento brasil
eiro). A passagem pela universidade permite
e/ou capacita o indivíduo a exercer um título
(por exemplo Doutor), produzindo distinção.

Isso tudo independe da utilidade real ou
fictícia que pode ter esse conhecimento para
o desempenho das atividades parlamentares,
embora seja verdade que a profissão de origem
influencia o comportamento dos
parlamentares, e muitas vezes determina o
cargo ou função que ocuparão.

Por exemplo, o trabalho no parlamento
é, em quase todo o mundo, um trabalho
que se realiza a partir de comissões e, ali, a
formação acadêmica dos parlamentares
exerce um papel fundamental. Os blocos

partidários promovem para terem como
seus representantes nas comissões
indivíduos cujas formações e campos de
conhecimento são afins aos da comissão.

Desta forma, espera-se encontrar mais
advogados na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Porém, em uma Comissão
de Minas e Energia, poderemos encontrar,
além de advogados (que é a mais numerosa

profissão provinda da universidade), vários
engenheiros. Nesse ponto, a comparação entre
parlamentares brasileiros e argentinos mostra
que o peso dos engenheiros é bastante
importante no Brasil, e isso está ligado ao
estatuto social da profissão.

Senge-PR - Há uma tendência de os
políticos atuarem mais voltados ou
influenciados pela formação acadêmica? Ex:
médicos propondo projetos relacionados à
saúde etc. Sendo assim, de que forma e qual

a importância da formação acadêmica no
campo de atuação política?

Unzué - Sim, parece que os profissionais
graduados sentem-se mais autorizados e
legitimados para falar e debater temas
próximos à sua formação acadêmica. Isso é
evidente nos discursos e debates parla-
mentares, onde a estratégia habitual de
legitimidade é fazer referência à sua condição
profissional acadêmica para justificar o ponto
de vista e a posição que está argumentando.

Também é comum para os deputados e
senadores manifestarem em seus discursos
que são ou foram professores universitários,
assumindo que dá mais autoridade para suas
idéias ou de apoio às suas opiniões. É fácil
encontrar nas sessões da Câmara ou do
Senado, os representantes fazendo referências
às suas profissões, que são advogados,
médicos, engenheiros, etc.

Senge-PR - Dependendo da formação
acadêmica (médico, advogado, administrador,
economista), essa influência pode-se acentuar
mais no legislativo ou no executivo?

Unzué - Os advogados são a maioria em
todos os cargos eletivos dos poderes do Estado.
Há várias razões para esta ligação. Uma delas é
de que há uma estreita relação entre o Direito,
como disciplina política, e a formulação e
aprovação de leis. Além disso, há a questão da
atuação profissional, sendo possível, por um
tempo, combinar as duas atividades em paralelo.

No caso dos cargos executivos, há outras
variáveis em jogo, como o carisma representado
em uma eleição, ou a capacidade de arrecadar
fundos de campanha (que é cada vez mais
fundamental), que têm muita relevância.

No caso dos  não eletivos, como o de ministro
ou secretário, a formação é mais relevante. É
comum encontrar um ministro da justiça que
seja advogado, ou um médico ocupando pastas
de saúde, porém, há outras variáveis, como
confiança atribuida ao ministro ou secretário pelo
presidente ou governador.

Relação Cargo Candidato / Grau de Instrução - Eleição 2012 - Paraná

Analfabeto

Lê e escreve

Ensino Fundamental Incompleto

Ensino Fundamental Completo

Ensino Médio Incompleto

Ensino Médio Completo

Superior Incompleto

Superior Completo

quant.

Vereador

-

8

61

81

29

290

69

530

Vice-prefeito

-

22

106

116

40

324

56

437

Grau de instrução

%

-

0,7

5,7

7,5

2,7

27,1

6,4

49,6

Prefeito

quant. %

-

2,0

9,6

10,5

3,6

29,4

5,0

39,6

5

1.136

4.580

5.091

1.567

9.906

1.166

5.853

0,0

3,8

15,6

17,3

5,3

33,8

4,0

20,0

quant. %

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Há uma espécie de
meritocracia associada com
o reconhecimento do saber
certificado pelas universida-
des [...] Aceita-se que o indi-
víduo que passou pela facul-
dade tem um conhecimento
que o torna diferente ao que
não tenha cursado o ensino

superior. Então, a representa-
ção política tende a premiar
esse mérito. Os eleitos são

aqueles que se destacam, os
melhores em certos sentidos
sociais, e esses, acredita-se,

são os mais capazes
pelo seu conhecimento
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Prefeitura da Lap a44444

Profissão influenciando
o ingresso na política
Extensionista rural do Instituto Emater há mais de 20
anos, a prefeita eleita do município da Lapa, Leila Klenk ,
afirma que a atuação profissional junto às comunidades
foi um dos fatores determinantes para sua candidatura

Eleita com 46,43% pelo Partido dos Tra-
balhadores (PR), a engenheira agrônoma Leila
Aubrift Klenk é a primeira mulher a assumir a
prefeitura da Lapa, quinto maior município
em área territorial do Paraná. Extensionista
rural do Instituto Emater há 21 anos, Klenk
mantém um histórico de luta pela assistência
aos agricultores familiares de Lapa. Presiden-
te do diretório municipal do PT, essa é a primei-
ra vez que Klenk assume um cargo público.
Porém, há anos a agrônoma participa ativa-
mente da política, atuando “primeiro como ci-
dadã, sem filiação partidária, depois como mili-
tante política. É difícil trabalhar com uma po-
pulação com tantas necessidades e ao mesmo
tempo tantas potencialidades sem o
envolvimento político, no sentido amplo”.

A atuação profissional junto às comu-
nidades lapeanas foi um dos fatores
determinantes para que Klenk ingressasse
na política, o que permitiu a ela conhecer
todo o município, bem como suas rique-
zas, potencialidades e carências. “Conhe-
ci também cada cultura, cada comunidade
e suas peculiaridades. Isto aliado à minha

formação profissional certamente ajudará
a encontrar nas  riquezas e potencialidades
da Lapa a solução para as suas carências.
Aprendi muito com os agricultores, com a
população da sede, com minha participa-
ção em movimentos sociais. Aprendi aci-
ma de tudo que não se faz nada sozinha,
que o bom gestor tem que saber ouvir, que
o povo é que sabe de suas reais necessida-
des e muitas vezes tem a proposta certa
para resolver seus problemas. Cabe a nós,
gestores públicos, trabalhar com instru-
mentos que organizem a demanda, as par-
ceiras, os recursos disponíveis e com bons
projetos”, afirma.

Para Klenk, a sociedade só tem a ga-
nhar com a participação dos engenheiros
e  de entidades de representação profissio-
nal no debate público, atuando incisivamen-
te com conhecimento técnico. “O Senge-
PR vem, ao longo de sua história, contri-
buindo muito para o desenvolvimento po-
lítico e social de nosso Estado”, afirma a
prefeita, para quem não só as entidades,
mas também os profissionais de engenha-

ria “ podem levar para a administração públi-
ca a objetividade peculiar da profissão. Po-
dem  também atuar politicamente aliando esta
objetividade  à sensibilidade social que permeia
muitas das ações dos engenheiros. Acho
importante para a sociedade que os profissi-
onais de engenharia se disponham a atuar
politicamente, contribuindo também desta
forma para o desenvolvimento de nossos
municípios, estados e outros”.

Valorização profissional
Com apenas três engenheiros em seu

quadro funcional e com representação de
0,34% do total de  profissionais de enge-
nharia no serviço público municipal, Lapa,
com um PIB de 2010 de R$ 778.810 mi-
lhões, está atrás de municípios como
Chopinzinho, com PIB de R$ 264,918
milhões e representação de 0,56% de en-
genheiros servidores, segundo dados do
Departamento Intersindical de Estudos
Socioeconômicos (Dieese).

De acordo com Klenk, a prefeitura, que
atualmente paga baixos salários aos engenhei-
ros, enfrenta dificuldade em oferecer valo-
res competitivos com o mercado. “Defini
que uma das principais ações a fazer neste
momento é a contratação de engenheiros(as)
civis, visto a necessidade de elaborar proje-
tos de infraestrutura urbana e rural para con-
seguir recursos junto aos governos Federal
e Estadual e também  outras parcerias. A Lapa
tem uma grande área rural e uma atividade
agropecuária muito diversificada, o que leva
à necessidade de contratar engenheiro(a)
agrônomo (a). Isto para exemplificar a ca-
rência que temos de profissionais de enge-
nharia. Determinei que seja instituída uma co-
missão para analisar, discutir e reorganizar o
plano de cargos e salários da Prefeitura. Pre-
tendo com isso corrigir, ao longo do tempo,
estas distorções”.
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Prefeitura de Peabiru44444

Vontade de fazer a diferença
Após quatro campanhas pela prefeitura de Peabiru, o enge-
nheiro agrônomo e diretor do Senge-PR na regional de
Campo Mourão, Claudinei Antonio Minchio , foi eleito em
2012 com 56,278% dos votos válidos, demonstrando per-
sistência na busca da realização de seus ideais e efetivação
de um governo com princípio de gestão participativa

Eleito prefeito de Peabiru pelo Partido dos
Trabalhadores (PT) nas últimas eleições, o dire-
tor do Senge-PR na regional de Campo Mourão,
Claudinei Antonio Minchio, ingressou na vida
pública com o objetivo de mudar a estrutura
política do município. “Comecei ao perceber que
poderia mudar muitas coisas que estavam no
cenário de Peabiru. Há muitos anos o município
contava com uma estrutura política que traba-
lhava de forma equivocada questões como saú-
de, educação e infraestrutura”.

Vontade de fazer a diferença e a promessa de
um governo com princípio de gestão participativa
foram elementos que garantiram a eleição de
Minchio com 56,28% dos votos válidos. “En-
tramos para questionar o processo político ins-
talado em Peabiru, a forma como era trabalhado
e como a sociedade participava da discussão
das suas reivindicações. Essa foi uma das coisas
que estimularam minha candidatura, a possibili-
dade de dar condições para que a sociedade
acesse esses meios, transformando a vida da
população e promovendo sua participação políti-
ca na administração da sua cidade”.

Disputando as eleições desde 2000, essa

 Janeiro e fevereiro de 2013

foi a quarta campanha política em que Minchio
participou, demonstrando persistência na bus-
ca da realização de seus ideais e na efetivação
de um modelo de sociedade com maior parti-
cipação da população. “Havia um coronelismo
muito forte no município, algo que eu não
concordava. Então saí candidato. A partir do
momento em que disse não para aquela situ-
ação, mostrei meu lado político, que não era
do lado deles, e sim do lado de uma sociedade
mais justa, aonde você tem mais transparên-
cia com a utilização dos recursos públicos,
trabalhando com um modelo de sociedade em
que a população, que é o contribuinte, possa
realmente interferir na aplicação dos recursos
da cidade. Coisa que não existia”.

Pelos trabalhadores rurais
Apesar de um grau de urbanização de

80,81%, segundo o IBGE (2010), mais de
25% da população economicamente ativa de
Peabiru atuam no setor primário, em ativi-
dades econômicas de agricultura, pecuária,
produção florestal e pesca e aquicultura, con-
forme apontam os dados do Instituto

Paranaense de Desenvolvimento Econômico
e Social (Ipardes). De acordo com Minchio,
algumas das propostas da sua gestão estão
fortemente relacionadas ao desenvolvimento
agrícola do município, como conservação de
estradas e solução a pontos críticos para o
transporte de safra.

Formado em agronomia pela Universida-
de Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
(UNESP), em 1987, Claudinei é extensionista
rural do Instituto Emater há mais de 20 anos.
Outra ação dele na prefeitura será junto aos
pequenos produtores. “Sou engenheiro agrô-
nomo aqui no município. Agora em fevereiro,
levamos um grupo de trabalhadores rurais da
reforma agrária com um ônibus cedido pela
prefeitura. Há 16 anos no assentamento, os
produtores nunca tiveram um auxílio para vi-
sitar sequer uma experiência nova ligada à re-
forma agrária. É um trabalho social, com a
agricultura familiar, e foi a partir dessa forma-
ção, de atuação profissional que nós conse-
guimos liberação de recursos”.

Aumento do quadro técnico
Atualmente, a prefeitura de Peabiru conta

com apenas um engenheiro em quadro pró-
prio. Segundo o novo prefeito, para o início da
gestão, foram realizadas contratações de car-
gos comissionados e de empresas para suprir
as necessidades a curto prazo nas áreas de agri-
cultura, construção civil e infraestrutura.

A médio prazo, Minchio afirma que a pre-
feitura abrirá concurso para ampliar o quadro
próprio. “Hoje nós vivemos um dilema muito
grande, pois Peabiru não tem infraestrutura na
parte de saneamento. Estamos trabalhando na
parte de aterro sanitário, de esgotamento sani-
tário e de drenagem de água pluvial. Afora isso,
firmamos convênio de termo de adesão ao Mi-
nha Casa Minha Vida, para o qual precisare-
mos de engenheiros para desenvolver projetos
da viabilização das casas”.

9
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Prefeitura de Piraquara44444

Um servidor municipal
na liderança da prefeitura
Engenheiro civil e servidor da prefeitura de Piraquara
há 20 anos, Marcus T esseroli  aposta na experiên-
cia profissional no município para boa administração
e planejamento da infraestrutura da cidade

“Já no começo, usei a engenharia para a
campanha, mapeando e dividindo o municí-
pio em 12 regiões, para posteriormente rea-
lizar pesquisas sobre as necessidades da po-
pulação de cada área, contando com a par-
ceria de entidades das comunidades, sempre
mostrando seriedade e compromisso”, afir-
ma o atual prefeito de Piraquara, Marcus
Tesseroli, demonstrando a visão cartesiana
do profissional de engenharia e as
aplicabilidades em estratégias eleitorais.

Servidor Municipal há 20 anos e profes-
sor da rede estadual de ensino desde 1984, o
engenheiro civil Marcus Tesseroli foi eleito
prefeito de Piraquara nas últimas eleições com
56.17% dos votos válidos (24.485) pelo Par-
tido Democrático Trabalhista (PDT). Segun-
do Tesseroli, o perfil técnico do engenheiro é
fundamental para uma boa administração pú-
blica. “Estamos acostumados a trabalhar com
números. Vejo que eu me elegi e devo muito a
isso, ao que aprendi na faculdade, a adminis-
tração de engenharia, de lidar com números e
fazer a leitura de o que as pessoas pensam em
algumas situações nos vários segmentos e nas

várias regiões da cidade. Creio que toda essa
experiência que tenho da faculdade e como
servidor irei aplicar na prefeitura para tentar
solucionar alguns problemas”.

Com 93% do seu território em áreas de
mananciais e Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH), de 0,744, ou seja, 184° colocado
entre os 399 municípios do estado, Piraquara
enfrenta muitas demandas para poucos recur-
sos, sobretudo por limitação ambiental, que
impede o crescimento do número de indústri-
as. Apesar disso, Tesseroli aposta na experiên-
cia profissional no município para, à frente da
prefeitura, resolver os problemas de Piraquara.
“Como engenheiro da prefeitura, sei das ne-
cessidades do município, bem como de suas
limitações. Conheço as prioridades com rela-
ção à pavimentação, por exemplo, porém, tam-
bém sei quanto custa para executar a obra, e
onde é importante realizar”.

Além da falta de recursos, outro problema
do município é a falta de planejamento frente
ao crescimento demográfico enfrentado nos
últimos anos. Segundo dados do Censo IBGE,
Piraquara teve crescimento populacional de

28% entre 2000 e 2010. “Tamanho foi o cres-
cimento demográfico em algumas regiões que
a infraestrutura não acompanhou, acarretando
hoje a falta de espaços para serviços de utilida-
de pública, como escolas. E é nesse aspecto
que acredito ser importante a visão de um en-
genheiro, de conhecer o plano diretor do muni-
cípio, de como funciona, o que devemos pre-
servar ou de qual forma devemos atender às
necessidades da população, evitando um cres-
cimento desordenado de habitações”.

Preocupação com município
motivou ingresso na política

Tesserolli credita seu ingresso na política
não apenas à visibilidade conquistada como
professor e como engenheiro da prefeitura, mas
principalmente à preocupação com os proble-
mas do município. “Em alguns momentos da
minha vida fui convidado a participar da políti-
ca. Mas nunca quis, sempre ficando alheio a
esse campo. Porém, vi que na vida da gente
temos que assumir alguns posicionamentos, e
era muito cômodo para mim ser aquele cida-
dão piraquarense que conhece todo mundo,
ajuda um ou outro, mas que fica encolhido po-
liticamente. Achei que tinha chegado a hora de,
se eu realmente queria mudar a realidade da
minha cidade, entrar nessa disputa para poder
fazer acontecer algo de diferente”.

Candidato à câmara nas eleições munici-
pais de 2008, Tesserolli foi o vereador mais
votado, com 2.147 votos. Segundo o enge-
nheiro, a possibilidade de se candidatar à pre-
feitura já era cogitada logo após assumir como
vereador. “Em 2008 eu falei, por que não
entrar na política e ser candidato a vereador.
Fui bem votado, e com isso já me coloquei
na disputa pela prefeitura. Respeitando os
posicionamentos, mas entendendo que che-
gou a hora de ter alguém dirigindo a política
de Piraquara que priorizasse a família dos
piraquarenses, e não a sua própria”.
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uma iniciação política, ampliando o vínculo
maior com a sociedade, percebendo as ne-
cessidades da população.

Precisamos aumentar o
quadro técnico da prefeitura

Segundo dados da subseção do Depar-
tamento Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioecnômico (Dieese) no Senge-
PR, a prefeitura de Pato Branco conta com
apenas um profissional de engenharia em
seu quadro profissional.

Com um Produto Interno Bruto (PIB)
de mais de R$ 1,5 bilhão, e Índice de De-
senvolvimento  Humano (IDH) de 0,849,
ou seja, 3.° colocado no ranking estadual,
Pato Branco tem menos engenheiros no seu
quadro que municípios como Rio Negro,
com PIB de R$ 590.210 milhões e 5 profis-
sionais de engenharia, e oferece salário in-
ferior ao pago por prefeituras como a de
Sengés, com PIB de R$ 250.615 milhões.

Segundo o prefeito Augustinho Zucchi,
cidade de médio porte, Pato Branco tem
inúmeros desafios, sendo um dos princi-
pais o de aumentar o quadro técnico da
prefeitura. Para o agrônomo, o perfil téc-
nico e a competitividade salarial do setor
público em relação ao mercado são as prin-
cipais barreiras na busca de engenheiros
que queiram contribuir para o serviço pú-
blico. “É difícil encontrar, principalmente
na área de engenharia, alguém para aten-
der as demandas públicas, pessoas para
compor o quadro técnico. Atualmente te-
mos poucos profissionais no nosso qua-
dro, mas vou procurar nesta gestão mon-
tar um quadro técnico com pessoas de boa
formação, especialistas, com capacidade
de ajudar a prefeitura nos futuros proje-
tos. Além disso, pretendo nomear pessoas
com capacidade técnica de para atender
suas respectivas áreas”.

Prefeitura de Pato Branco44444

Por uma maior participação
da sociedade na política
Ex-deputado estadual e atual prefeito de Pato Branco, o enge-
nheiro agrônomo Augustinho Zucchi  acredita na importância
da formação técnica para uma melhor atuação política. Po-
rém, clama por uma participação maior de toda a sociedade

Com um longo histórico de vida pública,
o ex-deputado estadual, Augustinho Zucchi,
foi eleito prefeito de Pato Branco, pelo Parti-
do Democrático Brasileiro (PDT), nas últi-
mas eleições. Natural de Itapejara D’Oeste e
formado em agronomia pela Universidade
Federal do Paraná (UFPR) em 1985, Zucchi
fundou o Centro Acadêmico de Agronomia
da UFPR, participou da União Paranaense
de Estudantes (UPE), da União Nacional dos
Estudantes (UNE) e presidiu a Casa do Es-
tudante Luterano Universitário (CELU), que,
segundo o agrônomo, foi um grande labora-
tório de formação política, influenciando for-
temente em seu ingresso na vida pública.

Mesmo iniciando uma carreira política já
na universidade, para Zucchi, não há a ne-
cessidade de ter um longo histórico de
militância e participação na vida pública para
debater os temas de interesse da sociedade.
Desta forma, o atual prefeito de Pato Branco
acredita na importância da participação de
toda a sociedade no debate público, indepen-
dente de categorias profissionais ou de for-
mação, mesmo que não de forma eletiva. “É

importante que a população saia do lado da
crítica, e passe também para o outro lado,
na implantação de soluções. Ou seja, que saia
das condição de apenas apontar problemas,
para a produção de sugestões e elaboração
de documentos e leis, na discussão”, diz.

Apesar de clamar pela participação de
toda a população na política, Zucchi é ci-
ente da importância que a formação uni-
versitária pode desempenhar na adminis-
tração pública, uma vez que, segundo ele,
profissionais com condições técnicas e de
convivência do meio acadêmico possuem
um diferencial para estabelecer parâmetros
técnicos de análise das necessidades e na
produção de soluções para o município.

“A formação é fundamental, sendo que
a pior coisa que pode acontecer na política
é a falta de conhecimento técnico e especi-
alizado a ser desempenhado por alguém que
trabalha como prestador de serviço público
ou como executor público em determina-
das funções”, afirma. Além disso, Zucchi
diz que a formação acadêmica é a base para,
a partir de uma formação técnica, garantir
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Câmara de Curitiba44444

Precisamos de mais
engenheiros na política
Para o novo vereador de Curitiba, o engenheiro mecâ-
nico Bruno Pessuti , perfil técnico do profissional de
engenharia é fundamental para a gestão pública e
melhor utilização de recursos públicos

Após a crise na Câmara de Curitiba no
ano passado, os eleitores da capital demons-
traram seu descontentamento com a antiga
gestão renovando quase 50% dos vereadores
na última eleição. Das 38 cadeiras, 18 foram
preenchidas por candidatos que não busca-
ram a reeleição. Uma dessas cadeiras ficou
com o engenheiro mecânico Bruno Eduardo
Fischer Pessuti (28), do Partido Social Cris-
tão (PSC), legenda que obteve o maior cres-
cimento de número de vereadores eleitos, pas-
sando de uma vaga para seis.

Eleito com 4.691 votos, Bruno é filho
do ex-governador do Paraná, Orlando
Pessuti, e teve atuação política ligada à ala
jovem de sua antiga legenda, o Partido De-
mocrático Brasileiro (PMDB), nunca antes
tendo ocupado cargo político. “Até um dia
antes de me candidatar eu estava trabalhan-
do na New Holland, como engenheiro da
área técnica dando suporte ao campo. Mas
nunca desenvolvi um trabalho de base den-
tro da cidade de Curitiba”, afirma.

Apesar da pouca idade, o engenheiro este-
ve presente na gestão de seu pai frente ao go-

verno do estado, em 2010. “Vim e trabalhei
como voluntário com meu pai, em todo o perí-
odo em que ele foi governador, no gabinete
dele para poder aprender um pouco da dinâmi-
ca que é fazer parte de um governo. Tive opor-
tunidade de participar de grandes reuniões, in-
clusive com o então presidente Lula. Este é um
ambiente em que me sinto muito bem, e cada
vez mais foi aflorando esse sentimento políti-
co, dentro de um cara extremamente técnico”.

O novo vereador, que já conta com inú-
meros projetos  na área de mobilidade urbana,
sustentabilidade e segurança para apresentar à
Câmara, aposta na formação técnica e na car-
reira profissional para o auxiliar na gestão. “Pre-
tendemos levar o conhecimento técnico para
as discussões da cidade que queremos para o
futuro. Curitiba já foi modelo na questão
ambiental e em outras áreas, e hoje está para-
da. Então, pela questão do conhecimento téc-
nico, de saber que existem soluções sendo
aplicadas em outras cidades do mundo, que-
ro fazer esse debate, para trazer soluções que
permitam que as futuras gerações tenham uma
cidade tão boa ou melhor que a atual”, afirma.

Participação do engenheiro
na política é fundamental

Formado há 6 anos em Engenharia Me-
cânica pela Pontifícia Universidade Católica
(PUC) do Paraná, Bruno Pessuti iniciou sua
carreira estagiando no Lactec, em pesquisa
de novos materiais para as turbinas da Copel.
“Buscávamos materiais mais resistentes que
não sofressem a degradação, para que as tur-
binas ficassem menos tempo paradas por cau-
sa da manutenção. Depois de lá, fui para a
Siemens, passando em um concurso nacio-
nal que envolvia 18 mil candidatos à trainee,
sendo eu o único engenheiro mecânico. Após
isso surgiu a oportunidade de trabalhar no
Tecpar com biocombustíveis. Abracei essa
ideia para ser um bolsista e pesquisador, pois
sempre tive essa ligação, até por causa da
atuação do meu pai, então na Secretaria de
Agricultura”.

Somando a experiência profissional com
o histórico político familiar, Bruno analisa ser
fundamental a participação dos profissionais
da engenharia na política, dado ao perfil técni-
co garantido pela formação. “Os engenheiros
têm a capacidade técnica de avaliar com
embasamento teórico-prático como os recur-
sos são aplicados. Eles sabem mensurar se
uma obra está ou não sendo superfaturada, e
se aquela solução encontrada pelo prefeito para
a aplicação do recurso é a mais adequada”.

Segundo Bruno, é essencial que tenha cada
vez mais engenheiros ocupando cargos
eletivos, aumentando não apenas a
representatividade da categoria na política, mas
também garantindo o debate técnico na ges-
tão pública, sobretudo em uma sociedade que
preza e prega cada vez mais a economicidade
da aplicação dos recursos públicos. “Cada vez
mais precisamos fazer obras maiores, que
atendam na sua plenitude à população, mas
que tenham custo acessível para que seja pos-
sível realizarmos mais obras”.
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Secretaria de Trânsito de Curitiba44444

A técnica em favor do
desenvolvimento urbano
Secretário de Trânsito de Curitiba, presidente do Crea-
PR e diretor do Senge-PR, Joel Krüger  afirma que o
conhecimento técnico e compromisso de equipe são
grandes aliados para cumprir os desafios do dia a dia

Aplicar a técnica em favor do desenvol-
vimento urbano e humano. Esta é a tarefa
dos engenheiros escolhidos para fazer par-
te da administração pública das nossas ci-
dades. O critério técnico foi prioritário para
o prefeito eleito de Curitiba, Gustavo Fruet,
na escolha da sua equipe de trabalho. No
primeiro escalão da capital são quatro en-
genheiros e um geólogo que respondem por
pastas estratégicas para o desenvolvimento
da cidade. Um conjunto de competências
que está à frente das áreas do Trânsito,
Transporte, Urbanismo e Meio Ambiente de
uma capital com quase 1,8 milhão de habi-
tantes e polo de uma região metropolitana
com 29 municípios.

Sob a ótica externa, supõe-se que um
quadro técnico tenha menos direito de er-
rar no comando de uma secretaria, quan-
do comparado a um político na mesma
função. Mas na prática, a realidade de aten-
der à população mostra que a exigência do
eleitor está na qualidade do serviço.

Escolhido para comandar a Secretaria
de Trânsito de Curitiba (Setran), o enge-
nheiro Joel Krüger considera que a  cobran-
ça, por parte da população, é a mesma, seja
para um técnico ou político. “A cobrança
da sociedade é a mesma, sendo uma esco-
lha técnica ou política, pois no fundo o que
a população curitibana espera é uma admi-
nistração correta, com resultados efetivos
e que apresente projetos inovadores, que
resolvam ou minimizem significativamente
os problemas atuais da cidade”, afirma o
secretário que é ainda diretor do Senge-PR
e presidente do Crea-PR.

Engenheiro por formação, Krüger consi-
dera que as diversas modalidades de engenha-
ria exercem papel fundamental na administra-
ção pública. “São profissionais capacitados e
necessários para executar o planejamento ur-
bano, discussões sobre mobilidade urbana, o
papel da agricultura, entre outras. A engenharia

brasileira é uma das mais avançadas do mundo
e conta com profissionais altamente capacita-
dos para exercer esse papel”, diz.

Joel Krüger aponta a administração do
tempo como o principal desafio no cumpri-
mento de suas tarefas. Para ele, a composi-
ção de uma boa equipe de trabalho é impor-
tante neste processo. “A maior dificuldade
é administrar bem o tempo e a responsabi-
lidade que as duas funções exigem. As de-
cisões do Crea-PR são tomadas, em sua
grande maioria, por órgãos colegiados e não
diretamente pelo presidente. Além disso, an-
tes de assumir o a Secretaria de Trânsito, já
dividia meu tempo como coordenador do
curso de engenharia civil da PUC-PR, pois
a presidência do Crea-PR é um cargo
honorífico, que não possui remuneração, e
para assumir a Setran me licenciei da uni-
versidade. A estratégia é possuir equipes de
trabalho comprometidas e saber delegar bem
as tarefas.”

Uma das grandes tarefas de Joel Krüger
é a de administrar o trânsito de uma cidade
que tem um carro para cada 1,3 habitante.
São 1.746.896 curitibanos para 1.315.305
veículos e a venda de carros continua
aquecida. A engenharia é importante ferra-
menta para resolver esta equação, segundo
o secretário. “O trabalho da engenharia é fun-
damental para diminuirmos os problemas
gerados pelo alto número de veículos que
circulam em nossas ruas todos os dias. Mas
não existe uma solução única e nem apenas
de engenharia. O trânsito é composto por
diversos tipos de veículos, carros, ônibus,
bicicletas e inclusive o pedestre. Um trânsito
seguro e eficiente é composto por três ele-
mentos fundamentais: engenharia, fiscaliza-
ção e educação”, observa.

Na opinião de Joel Krüger, Curitiba pre-
cisa retomar a trajetória de inovação que
tornou a cidade reconhecida. “O primeiro
passo para isso está no planejamento e em

bons projetos. Além disso, dependemos de
recursos para executarmos as obras ne-
cessárias. Por isso, o planejamento é fun-
damental e esse é um trabalho que os en-
genheiros sabem realizar com maestria.”

A participação do engenheiro na vida pú-
blica e também das entidades que represen-
tam esta classe de profissionais é muito im-
portante para o desenvolvimento das cida-
des e também do estado. Joel Krüger des-
taca que o Senge-PR é um marco no con-
texto da defesa do interesse público. “O sin-
dicato dos engenheiros é uma instituição que
defende com vigor os seus representados,
a engenharia e o interesse público. Além dis-
so, não se limita a lutas meramente
corporativas, defende políticas públicas,  a
sociedade como um todo e está presente
em diversas causas para o desenvolvimen-
to da cidadania paranaense e brasileira”.

Para os futuros engenheiros, Joel Krüger
deixa uma mensagem de compromisso e res-
ponsabilidade com as causas sociais e pela
participação ativa em questões para o desen-
volvimento de nossas cidades, estados e o
país. “É importante que aqueles que esco-
lheram a engenharia como profissão saibam
que o trabalho nesta área não é meramente
técnico. Os engenheiros atuam diretamente
em questões sociais, pois são responsáveis
por grandes intervenções na vida da socie-
dade. Por isso, é necessário participar de
fóruns e envolver-se com entidades de clas-
se desde o início da vida acadêmica. Dentro
do Crea-PR temos um programa chamado
Crea Júnior, criado justamente com o objeti-
vo de aproximar os estudantes da realidade
profissional e incentivá-los à prática do exer-
cício profissional responsável.”

Confira no site do Senge-PRConfira no site do Senge-PRConfira no site do Senge-PRConfira no site do Senge-PRConfira no site do Senge-PR

um perfil do quadro técnicoum perfil do quadro técnicoum perfil do quadro técnicoum perfil do quadro técnicoum perfil do quadro técnico

da prefeitura de Curitibada prefeitura de Curitibada prefeitura de Curitibada prefeitura de Curitibada prefeitura de Curitiba
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Mulheres na engenharia44444

“Elas estudam mais, são maioria,
mas ainda ganham menos”
Para o economista da subseção do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese) no Senge-PR, Fabiano Camargo , apesar
de significativos avanços no mercado formal de trabalho, engenheiras ainda têm
remunerações inferiores às dos engenheiros, mesmo representando maior
percentual de profissionais com mestrado e doutorado

Nos últimos
anos observam-
se avanços signi-
ficativos nas con-
quistas obtidas
pelas mulheres
nas mais diversas
áreas da socieda-
de brasileira, se-
jam elas social,

cultural, econômica e política, inclusive com
a eleição de uma presidenta no ano de 2010.
Apesar deste cenário promissor, existem inú-
meros desafios e barreiras a serem transpos-
tos para se avançar na busca pela redução
das desigualdades entre gêneros no país.

Estudos elaborados pelas mais diversas
instituições de pesquisa apontam dados alar-
mantes a respeito das condições de vida das
mulheres no Brasil. Dificuldades maiores são
vivenciadas pelas mulheres negras, que além
da discriminação de gênero sofrem com o
preconceito racial. Mesmo a população fe-
minina sendo maior que a masculina, ape-
nas e tão somente 37,4% das famílias bra-
sileiras são chefiadas por mulheres. Já em
domicílios localizados em favelas, as mu-
lheres chefes de família são maioria. Quan-
do se analisam quesitos relacionados a po-
breza e a miséria são também as famílias
“comandadas” pelo sexo feminino que es-
tão sobrerrepresentadas. Mesmo com o
advento da Lei Maria da Penha em 2006,
com aumento das denúncias e maior rigor
na punição aos agressores, os casos de vi-
olência contras mulheres são ainda eleva-
dos, sendo que na maior parte das ocorrên-
cias a violência ocorre dentro da própria
residência, realizada por pessoa conhecida,
principalmente pelo próprio cônjuge.

No mercado de trabalho o panorama que
se apresenta não é diferente, sendo fortemen-
te prejudicial às mulheres, reproduzindo e
aprofundando as desigualdades de gênero
existentes na sociedade brasileira, enquanto
que a população feminina é mais representa-
tiva em termos populacionais. Porém, sua
participação tanto na ocupação quanto no
emprego formal é menor do que a dos ho-
mens, resultando em taxas mais elevadas de
desocupação, sem falar que as mulheres es-

tão sobrrepresentadas em ocupações infor-
mais, como por exemplo, domésticas, por-
tanto, sem existência de direitos como segu-
ro desemprego, FGTS e aposentadoria.

As mulheres na média possuem mais anos
de estudos do que os homens. Além disso, o
contingente de mulheres com título de dou-
torado ultrapassou o dos homens no perío-
do recente. No entanto, uma maior escolari-

dade obtida pelo sexo feminino não se reflete
efetivamente sobre a conquista de melhores
postos de trabalho. Em 2011, o rendimento
médio das mulheres ocupadas - consideran-
do o mercado de trabalho formal e informal
– era de R$ 997 no Brasil. Por outro lado, o
valor recebido pelos homens era de R$ 1.417.
Desta maneira, os valores recebidos pelas
mulheres equivaliam a somente 70,4% do
recebido pelos homens, disparidade que tem
diminuído nos últimos anos, porém, é ainda
muito expressiva.

No mercado de trabalho formal – que
compreende os trabalhadores celetistas e
estatutários – a disparidade salarial existen-
te entre homens e mulheres é menos acen-
tuada, mas ainda assim é significativa. Ao
final de 2011, as mulheres possuíam remu-
neração média de R$ 1.697,75 contra R$
2.050,35 pago aos homens. Assim, o valor
recebido pelas mulheres representava
82,80% do auferido aos homens.

Na engenharia, apesar dos avanços
obtidos pelas mulheres nos últimos anos,
a área continua sendo de predominância
masculina. Dados da RAIS 2011 demons-
tram que, entre 2003 e 2011, o contingen-
te feminino na engenharia no Brasil pas-
sou de 20.453 para 39.696, logo, repre-
sentando um crescimento - expressivo -
de 94,08%. Resultante deste cenário de
avanços a participação das mulheres subiu
de 14,83% para 16,89%. Todavia, verifi-
ca-se claramente que a representação fe-
minina é ainda reduzida. Além de possuí-
rem baixa representação em termos de em-
prego formal na área de engenharia, as mu-
lheres, na média, possuem rendimentos in-
feriores aos dos homens. Ao final de 2011
o rendimento médio pago aos homens era

 As mulheres na média
possuem mais anos de

estudos do que os homens,
além disso, o contingente
de mulheres com título de
doutorado ultrapassou ao
dos homens no período

recente. No entanto, uma
maior escolaridade obtida
pelo sexo feminino não se
reflete efetivamente sobre
a conquista de melhores

postos de trabalho
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de R$ 8.467,90 contra R$ 6.711,93 recebi-
do pelas mulheres. Desta forma, conclui-se
que a remuneração recebida pelas engenheiras
no Brasil era quase 21% menor do que era
recebido pelos homens. Visto de outra for-
ma, os rendimentos femininos equivaliam  a
79,26% dos rendimentos masculinos.

No Paraná o panorama não é divergente
do nacional. Aqui também, apesar dos avan-
ços conquistados pelas mulheres, sua partici-
pação sobre o total de empregos na engenha-
ria cresceu de 12,16% para 16,10%. Os pos-
tos de trabalho femininos passaram de 1.000
para 2.343, logo, um avanço de 134,30%.

Aqui no Estado a diferença salarial entre
homens e mulheres também é expressiva.
Os homens tinham rendimento médio de
R$ 7.530,38 contra R$ 6.052,98 das mu-
lheres, ou seja, as mulheres recebiam
19,62% menos que os homens, ou o equi-
valente 80,38% dos rendimentos dos ho-
mens. Além disso, mais da metade das
engenheiras (52%) recebiam valores iguais
ou menores do que o piso salarial da cate-
goria, enquanto que entre os homens o
percentual atingia 38%. Nota-se ainda que
apenas 12,51% dos profissionais da enge-
nharia localizados na faixa salarial de 15,01
a 20 salários mínimos eram mulheres, par-
ticipação esta que se reduz para 10,81% na
faixa de 20 salários mínimos ou mais. Des-
taca-se ainda que 6,36% das mulheres em-

pregadas possuem mestrado ou doutora-
do, contra 3,89% entre os homens. No en-
tanto, elas possuem rendimentos 14% me-
nores em média.

Realizando a desagregação dos dados,
foi possível verificar que as modalidades que
mais empregam engenheiras no Estado são:
engenharia civil (37,73%), engenharia in-
dustrial, de produção e segurança (17,76%),
engenharia agronômica (17,16%), engenha-
ria química (9,69%). Observa-se ainda que
em apenas três das quatorze modalidades
de engenharia no Paraná, a remuneração
média recebida pelas mulheres é superior a
dos homens, tendência esta verificada en-
tre engenheiros ambientais; engenheiros
agrimensores e engenheiros cartógrafos; e
engenheiros em computação; onde os ren-
dimentos são em média 3,65%, 4,09% e
7,66% maiores respectivamente. No entanto,
nas demais modalidades as disparidades
salariais são relevantes, como por exem-
plo, entre os engenheiros mecatrônicos e
químicos onde as remunerações pagas às
mulheres não chegam a atingir dois terços
(66%) do que é recebido pelos homens. Des-
taca-se ainda, que mesmo conseguindo alcan-
çar postos de trabalho de maior representação
social como na área da engenharia as mulhe-
res encontram enormes dificuldades em avan-
çar na carreira e conquistar cargos de maior
nível hierárquico como de chefia, gerência,

supervisão e direção. Fenômeno este que se
manifesta mesmo em setores de atividade
econômica onde o sexo feminino possui ele-
vada participação, como por exemplo na área
de saúde, ou mesmo em atividades onde em
tese não existiriam disparidades entre gênero
como no setor público.

Consequentemente visualiza-se que te-
mos um longo caminho a percorrer para
eliminar as desigualdades de gênero exis-
tentes no Brasil e promover uma socieda-
de mais justa e igualitária, construindo a
autonomia das mulheres e a realização da
sua cidadania plena. Portanto, são neces-
sárias a instituição e o monitoramento de
políticas públicas efetivas nas áreas de ali-
mentação, educação, saúde, emprego, ren-
da e moradia, entre outras. Além disso, no
âmbito das negociações coletivas de tra-
balho, o movimento sindical deve
aprofundar a luta para obtenção de cláu-
sulas em acordos e convenções coletivos
de trabalho que protejam os diretos das
mulheres, como por exemplo, garantias
contra todo tipo de discriminação, igual-
dade de gênero no ambiente de trabalho,
isonomia salarial, proteção contra assédio
moral e sexual, realização de exames pré-
natais, licença maternidade, estabilidade à
gestante, função/horários compatíveis à
gestante, garantias a lactante, creches,
acompanhamento de filhos, etc.

Apenas 12,51% dos profissionais com faixa salarial de 15 a 20 salários mínimos são mulheres, participação que se reduz para 10,81% na faixa de 20 salários ou mais
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Gênero44444

Mulher, negra e pobre:
a primeira engenheira do Paraná
Mulheres, negras e pobres representam 25% da população brasileira. São um
quarto do total de cidadãos do nosso país e vivem, em sua maioria, em condi-
ções de pobreza e na luta permanente contra a discriminação

Nascer mulher, negra e pobre no Bra-
sil e, ao mesmo tempo, concluir um curso
superior e ainda conquistar o respeito pro-
fissional é, infelizmente, ainda uma equa-
ção difícil de completar. Se até hoje é as-
sim, para quem nasceu no século passado
- duas décadas e meia após a abolição da
escravatura - o peso da tripla discrimina-
ção era certamente inimaginável.

Mas, Enedina Alves Marques venceu to-
das essas barreiras. Nas-
cida em Curitiba, no dia
5 de janeiro de 1913, fez
de tudo um pouco para
tornar real o sonho de
chegar à universidade.
Filha de família pobre,
viu os cinco irmãos
mais velhos se disper-
sarem após a separação
dos pais.

Trabalhou como
babá e teve apoio da família com quem
residia para seguir no estudo. Em 1931
concluiu a escola normal secundária. Como
professora, Enedina atuou no Grupo es-
colar de São Mateus do Sul, em escolas
de Cerro Azul e Rio Negro; Passaúna e
Juvevê, em Curitiba.

A Universidade ainda era o sonho de
Enedina. Preparou-se para isso. Fez o curso
de madureza no Colégio Novo Ateneu, e
ingressou no primeiro curso pré-engenha-
ria da Universidade do Paraná. Frequen-
tou também o curso preparatório do Colé-
gio Estadual do Paraná.

Bem preparada ingressou no curso de
engenharia em 1940, onde foi alvo de pre-
conceitos por parte de alunos e professores.
Com inteligência e determinação superou to-
dos os obstáculos. Passou noites estudando
e copiando assuntos de livros que não podia
comprar. Firme em seus ideais e  pessoa de
grande carisma, Enedina conquistou amigos

e solidariedade dentro e fora do curso.
Formou-se em engenharia civil em 1945,

com 32 anos. Foi a primeira engenheira do
Paraná. Tem hoje seu nome gravado no Livro
do Mérito do Sistema Confea/Crea e sua me-
mória é lembrada em todo o estado e no país.

Enedina Alves Marques já foi homenage-
ada em praça pública e figura na galeria dos
paranaenses ilustres. Não é para menos: a
curitibana deixou registrado seu nome na his-

tória do Paraná como
a “pioneira da enge-
nharia”. Deixou sua
contribuição no levan-
tamento de rios e
construção de pontes.
Como membro da As-
sociação Brasileira de
Engenheiros e Arqui-
tetos do Brasil e Insti-
tuto de Engenharia do
Paraná, consagrou

seu reconhecimento profissional.
No campo social, teve grande partici-

pação nas seguintes entidades culturais:
União Cívica Feminina, Centro Feminino
de Cultura e Clube Soroptimista. Não acei-
tou os padrões sociais injustos de sua épo-
ca. Sonhou e ousou muito. Criou novos
paradigmas. Foi uma mulher pioneira.

Enedina Marques de Souza faleceu em
1981, aos 68 anos de um infarto fulminante no
dia 20 de agosto de 1981, apesar de constar, no
atestado de óbito, 27 de agosto. Não deixou
testamento, deixou bens e uma imensurável la-
cuna em sua categoria profissional.

Foi imortalizada ao lado de outras 53
pioneiras no Memorial à Mulher, uma praça
em Curitiba. A homenagem fez parte da
comemoração dos 500 anos do Brasil, pro-
movida pela Prefeitura Municipal de Curitiba
e Soroptmist Internacional. A engenheira
também empresta o nome ao Instituto de
Mulheres Negras de Maringá.

Enedina Alves Marques

Filiação: Paulo Marques

Virgilia Alves Marques

Data de Nascimento: 5/01/1913

Data de Falecimento: 1981

Naturalidade: Curitiba – PR

Formação profissional: Eng. Civil

Resumo das principais

atividades profissionais:

No início de sua carreira foi do quadro de funcioná-
rios da Secretaria de Viação e Obras Públicas, onde

atuou como engenheira fiscal de obras do Estado
do Paraná; foi chefe da seção de hidráulica; chefe
da divisão de estatísticas; chefe do serviço de enge-

nharia da secretaria de educação e cultura.

Atuou no levantamento topográfico da Usina
Capivari Cachoeira, no levantamento de rios

e na construção de pontes.

O reconhecimento profissional foi conquistado
paulatinamente. Com competência liderou peões,

técnicos e engenheiros. Gerenciou obras e tra-
balhos burocráticos. Fez-se respeitar e valorizar.
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 Nascer mulher, negra
e pobre no Brasil e, ao
mesmo tempo, concluir
um curso superior e ain-
da conquistar o respeito
profissional é, infeliz-

mente, ainda uma equa-
ção difícil de completar
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Memória44444

Resgate da história de
Curitiba pelas obras do
engenheiro Eduardo Chaves

Livro recém-publicado, As Virtudes do Bem-Morar, da arqui-
teta Elizabeth Amorim de Castro  e da antropóloga
Zulmara Clara Sauner Posse , reúne mais de 122 obras,
das 220 realizadas pelo engenheiro Eduardo Fernando
Chaves, um dos fundadores do Senge-PR, que atuou pro-
fissionalmente em Curitiba entre os anos de 1912 a 1943

Pelas ruas da cidade, milhares cir-
culam diariamente, a pé, motoriza-

dos, de bicicletas, com seus afa-
zeres, preocupações, agendas
lotadas num cotidiano muitas ve-
zes frenético e circular, entran-

do e saindo de casas, escritórios,
prédios, palacetes, num tique-taque

incontrolável, muitas vezes, num dia a
dia robótico, deixando despercebidas as
fachadas e linhas que imprimem a paisa-
gem urbana de Curitiba.

Se, como afirma o dito popular, “um
povo sem memória é um povo sem histó-
ria”, a arquitetura e as construções, marcas
do tempo tatuadas na face de uma cidade,
desempenham um papel fundamental na
identidade e na formação de sua história.

Mais do que repintar, tapar buracos
e tentar restaurar os históricos prédios
da capital paranaense, podemos e deve-
mos retomar a sua história, os sonhos
que, tijolo por tijolo, consolidaram-se nas
estruturas destes prédios, revitalizar a

alma e o papel que desempenha na linha
da vida de Curitiba.

Exemplo desse resgate é o livro re-
cém publicado As Virtudes do Bem-Mo-
rar, da arquiteta Elizabeth Amorim de
Castro e da antropóloga Zulmara Clara
Sauner Posse, que reúne mais de 122
obras, das 220 realizadas pelo engenhei-
ro Eduardo Fernando Chaves (1892-
1944), que atuou profissionalmente em
Curitiba entre os anos de 1912 e 1943.

As Virtudes do Bem-Morar apresen-
ta projetos arquitetônicos que nasceram
junto à implantação da infraestrutura da
Capital paranaense. São palacetes, vilas,
bungalows, cottages, escritórios, comér-
cios e depósitos, além de reformas e am-
pliações que ele projetou, calculou, fis-
calizou ou administrou. Dividido em qua-
tro capítulos, o livro cobre o período de
1900 a 1930, e conta com projetos
arquitetônicos, notícias de jornais da épo-
ca, volumosa legislação sobre a
infraestrutura urbana, mapas, fotografi->>>
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as, desenhos e tabelas explicativas.
O restante da produção arquitetônica

de Eduardo Fernando Chaves, que ocor-
re nos anos de 1930 a 1940, resultou na
exposição  “Arquitetando Curitiba na
década de 1930”, que ficará em cartaz
até 13 agosto, no Memorial de Curitiba.
Segundo a arquiteta Elizabeth Amorim de
Castro, uma das autoras do livro e
curadora da exposição, o roteiro explora
e enfatiza a diversidade do repertório
arquitetônico e das técnicas construti-
vas características da época. “A exposi-
ção mostra que as obras de Eduardo
Fernando Chaves acompanham o cres-
cimento geográfico de Curitiba estando,
novamente, estreitamente vinculadas à
evolução, implantação e consolidação das
redes urbanas de serviços públicos”.

No início do século XX, Curitiba en-
frenta um processo de urbanização, so-
frendo grandes avanços no sistema de
abastecimento de água, tratamento de es-
goto e pavimentação de praças. Durante
esse período, há uma grande atuação do
governo municipal na definição de pla-
nejamento urbano, regulamentação de
serviços e e institucionalização de regras

de construção. Segundo a antropóloga
Zulmara Clara Sauner Posse, “já nesse
momento foi fundamental a atuação dos

engenheiros, que eram os definidores dos
critérios e legislações de construção,
como elas deveriam ser e a quais

parâmetros deveriam ser adequadas”.
Tal processo de urbanização delimi-

tou o quadro urbano da cidade, com
hierarquizações de regiões centrais, es-
tabelecimento de padrões construtivos e
definição de eixos de crescimento. Para
Elizabeth, a produção de Eduardo Cha-
ves acompanha o processo de urbaniza-
ção, que ganha corpo nas décadas de
1910 e 20, com a modernização,
embelezamento , consolidação e amplia-
ção da infraestrutura curitibana.

Profissional precoce,
versátil e produtivo

Já com 20 anos de idade, em 1912,
Chaves, exímio desenhista, projeta a re-
sidência de Hermenegildo Gomes, com
176m² de área construída, na Avenida
Vicente Machado. Ingressa em 1914 na
Faculdade de Engenharia e, como estu-
dante, entre 1914 e 16, fiscaliza a cons-
trução do Paço Municipal. Antes mesmo
de concluir a graduação, o engenheiro
foi responsável pelo projeto e constru-
ção da primeira sede do Banco do Brasil
no Paraná, na praça Tiradentes, e proje-

No início do século XX,
Curitiba enfrenta um pro-
cesso de urbanização, so-
frendo grandes avanços no
sistema de abastecimento
de água e tratamento de

esgoto.“Já nesse momento
foi fundamental a atuação
dos engenheiros, que eram
os definidores dos critérios
e legislações de constru-
ção, como elas deveriam
ser e a quais parâmetros

deveriam ser adequadas”,
afirma Zulmara.

 A arquiteta Elizabeth Amorim de Castro e a antropóloga Zulmara Clara Sauner Posse na exposição Arquitetando Curitiba na década de 1930, em cartaz até agosto
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ta e fiscaliza a construção da Vila Olga,
residência do então Presidente do Paraná,
Caetano Munhoz da Rocha.

Apesar de contar com grandes constru-
ções em seu rol profissional, como palacetes,
edifícios residenciais e comerciais de vários
pavimentos, Chaves também projetava e exe-
cutava, simultaneamente, construções de pe-
quenas casas de madeira e reforma e amplia-
ção de construções, como muros.

Segundo a arquiteta Elizabeth
Amorim de Castro, há uma diversidade
enorme nas fachadas e plantas idealiza-
das por Chaves, o que demonstra sua
versatilidade e a maestria com que ela-
borava as mais diversas obras em vários
estilos. Além disso, Chaves buscou sem-
pre aplicar às suas obras as últimas ten-
dências em técnicas construtivas, e pro-
jetar, sobretudo em prédios residenciais,
atendendo aos anseios dos futuros mo-
radores, muitas vezes, realizando dese-
nhos diferentes para cada andar. Ao con-
trário dos blocos uniformes presentes
nos atuais condomínios.

Fundador de entidades
de engenharia

Além de uma produtiva carreira, que
rendeu mais de 200 projetos realizados
nos 30 anos de atuação profissional,
Eduardo Chaves também esteve presen-
te na fundação de entidades que viriam
auxiliar na regulamentação da engenha-
ria e na defesa de seus profissionais.

Em 6 de fevereiro de 1926, participa
da fundação do Instituto de Engenharia do
Paraná (IEP).

Em 11 de junho de 1934, Chaves parti-
cipa da instalação do Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura (Crea-PR) da
7ª Região, em Curitiba, sendo empossado
como conselheiro, representando a Facul-
dade de Engenharia.

Um dos fundadores do Sindicato dos
Engenheiros no Estado do Paraná (Senge-
PR), o engenheiro Eduardo Fernando Cha-
ves foi membro do conselho fiscal do Sin-
dicato, constando seu nome na ata de ins-
talação da entidade, em 6 de abril de 1935.
Entre 1941 e 43, assume novamente como
conselheiro no Crea-PR, desta vez repre-
sentando o Senge-PR.

Elizabeth Amorim de Castro / Zulmara Clara Sauner Poss

Capa dura  - 232 p  - 20 x 24 cm - Ilustrado - Preto e Branco com fotos e desenhos

ISBN 978-85-904968-8-5

Local: Memorial de Curitiba,

Salão Paraná, 2º andar

Endereço: Rua Claudino dos Santos, Largo

da Ordem, Setor Histórico – Curitiba/PR

Horário de funcionamento

 das salas de exposição:

Terça a Sexta: das 9 às 12 h   e 13 às 18h

 Sábados e domingos:   das 9 às 15 h

Outro resultado do trabalho de pesquisa realizado

por Elizabeth e Zulmara é o site

asvirtudesdobemmorar.wordpress.com/

contendo informações sobre a biografia

profissional do engenheiro, a urbanização de

Curitiba entre 1900 e 1940, a relação geral de

obras e sua localização em Curitiba, as obras

em destaque e as casas de madeira.

Site
As virtudes do bem morar

Exposição
Arquitetando Curitiba

na década de 1930

Livro
As virtudes do bem morar
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AGENDA SINDICAL

Informações sobre o dia a dia e a atuação do Senge-PR44444

Entidades de engenharia solicitam mais uma vez o
reenquadramento salarial dos engenheiros do serviço público

Em reunião realizada no dia 31 de janeiro
com a secretária de Estado de Administração
e Previdência (Seap) , Dinorah Botto Portu-
gal Nogara, o Senge-PR, o Crea-PR, a Asso-
ciação dos Engenheiros do Departamento de
Estradas e Rodagens do Paraná (Aeder) e a
Associação dos Engenheiros Estatutários do
Paraná (Aeepar), solicitaram mais uma vez
soluções para a questão salarial e valorização
da carreira da engenharia pública no Paraná.
O tema vem sendo debatido pelas entidades
com o Governo do Estado desde 2011, mas
até agora a questão não foi solucionada.

Na ocasião, os representantes das enti-
dades apresentaram todo o histórico de ne-
gociações. O Senge-PR e a Aeepar
protocolaram ofícios distintos, com suges-
tões para encaminhamento do problema.

Para dar encaminhamento à questão, a
secretária montou um grupo de trabalho com
as quatro entidades presentes. “Como funcio-
nária pública, sempre luto pela valorização das
carreiras dos servidores. Precisamos analisar
o assunto com responsabilidade mas não me-
direi esforços para atender a reivindicação”,
afirmou Dinorah.

O grupo de trabalho se reunirá na pri-
meira quinzena de março, para debater o as-
sunto com mais profundidade.  Para Kaniak,
o balanço da reunião foi positivo. “Apesar
de ter recém   assumido a pasta, a secretária
de Estado da Administração deu um enca-
minhamento prático a questão, o que supe-
rou nossas expectativas. É um bom come-
ço, mas só ficaremos satisfeitos quando o
assunto for solucionado”, finalizou.

Presente na reunião, o presidente do Senge-
PR, Ulisses Kaniak, ressaltou à Secretária que o
problema exige uma solução imediata e Senge,
Crea, Aeder e Aeepar estão alinhados com o
mesmo propósito. “O Paraná precisa se ade-
quar e pagar uma remuneração mais justa e
condizente com o momento atual da engenha-
ria”, afirmou.

O assessor de políticas públicas do Crea-
PR, Valter Fanini, destacou que a solicitação
não é meramente corporativa, mas funda-
mental para a reestruturação de toda a en-
genharia do Estado. “É necessário que a
carreira pública seja mais atrativa, pois mui-
tos profissionais se aposentaram ou estão
em vias de se aposentar e precisamos reno-
var os quadros. Para isso, é necessário re-
munerar bem os novos profissionais”.


