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Quem faz parte do Senge-PR não precisa pagar a 
contribuição sindical obrigatória. O sindicato paga a 
contribuição todos os anos para os seus associados. 
O recolhimento do imposto é previsto em lei e deve ser feito 
anualmente, entre janeiro e o último dia útil de fevereiro. 

// CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

SINDICATO DOS
ENGENHEIROS NO

ESTADO DO PARANÁ

Sabe as regiões de Curitiba, Londrina, Maringá, Campo 
Mourão, Ponta Grossa, Pato Branco Francisco Beltrão, 
Cascavel e Foz do Iguaçu?
O SENGE está presente em cada uma delas no suporte aos 
engenheiros de todo o Paraná.

senge-pr.org.br - 41 3224.7536
youtube.com/sindicatosenge - facebook.com/sengepr
twitter.com/sengepr - senge-pr@senge-pr.org.br
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Venha para o Senge, seu direito é nosso dever!
O filiado ao Sindicato dos Engenheiros conta com assessoria jurídica 
nas áreas trabalhista, previdenciária e administrativa.
Se você é engenheiro, saiba que não está sozinho.
 Faça parte do Senge-PR.
Nós lutamos pelo seu direito.

// ASSESSORIA JURÍDICA

 Plano de Saúde Unimed e odontológico Dental Uni?
O Senge conta com planos com preços diferenciados e 
cobertura para os associados e seus dependentes.

Faça parte do Senge-PR, o seu sindicato.
 Aqui, o seu direito é nosso dever.

//ENGENHARIA FORTE SE FAZ 
COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS 



SINDICATO DOS ENGENHEIROS 
NO ESTADO DO PARANÁ

Filiado à
 Fundado em 6 de abril de 1935

Diretor-Presidente
Carlos Roberto 
BITTENCOURT

Vice-Presidente
Valter FANINI

Diretora-Secretária
ANGELA Doubek

Diretor-Secretário Adjunto 
MARCOS Valério de Freitas 
ANDERSEN

Diretor Financeiro
LEANDRO José Grassmann

Diretor Financeiro Adjunto
Jorge Irineu DEMÉTRIO

Diretores 
ANA PAULA Conter Lara; CÍ-
CERO Martins Junior; CLAUDI-
NEI Pedroso Ribas; CLEVER-
SON de Freitas; CLODOMIRO 
Onésimo da Silva;  EDILENE Pi-
res da Silva Andreiu; ELOI Rufa-
to Junior; Hélio Sabino DEITOS; 
JOSÉ RICARDO Vargas de Fa-
ria; MÁRCIO da Silva; MARY 
STELA Bischof; MAURÍCIO 
Camilo Cesconetto Rodrigues; 
RAUL Henrique Brianese; SAN-
DRA Cristina Lins dos Santos; 
TELÉSFORO Liz de Oliveira, 
THEODÓZIO Stachera Júnior, 
ULISSES Kaniak 

Sede
Curitiba Rua Marechal Deodoro, 
630, 22.º andar.
Centro Comercial Itália (CCI). 
CEP 80010-912
Tel./fax: (41) 3224 7536. 
senge-pr@senge-pr.org.br
www.senge-pr.org.br

Diretores Regionais
Manoel Genildo PEQUENO 
(Campo Mourão)
NELSON Müller Junior
(Cascavel)

José Quirilos ASSIS Neto 
(Foz do Iguaçu)
Ricardo S. Farias FREGONESE 
(Francisco Beltrão)
NILTON Camargo Costa 
(Londrina)
SAMIR Jorge (Maringá)
ROSANE Dalpiva Bragatto
(Pato Branco)
MARGOLAINE Giacchini 
(Ponta Grossa)

Campo Mourão
 Av. Capitão Índio Bandeira, 1400, 
sala 607, Centro, 87300-000. 
Tel: (44) 3523 7386. 
campomourao@senge-pr.org.br

Cascavel 
R. Paraná, 3056, sala 703, Centro, 
85801-000. Tel: (45) 3223 5325. 
cascavel@senge-pr.org.br

Foz do Iguaçu 
R. Almirante Barroso, 1293, 
loja 9, Centro, 85851-010 
Tel: (45) 3574 1738. 
fozdoiguacu@senge-pr.org.br

Francisco Beltrão 
R. Fernando de Noronha, 
15 Bairro Nossa Senhora 
Aparecida Cep 85.601-820. 
Tel: (46) 3523 1531. 
franciscobeltrao@senge-pr.org.br

Londrina 
R. Senador Souza Naves, 282, sala 
1001, Centro, 86010-170. 
Tel: (43) 3324 4736.
londrina@senge-pr.org.br

Maringá 
Tr. Guilherme de Almeida, 
36, cj.1304, Centro, 87013-150. 
Tel: (44) 3227 5150. 
maringa@senge-pr.org.br

Pato Branco 
R. Tapajós, 305, 85501-030. 
Tel: (46) 3225 7044. 
patobranco@senge-pr.org.br

Ponta Grossa 
Associação dos Engenheiros 
Agrônomos dos Campos Gerais 
(AEACG). 
R. Julia Wanderley, 1376 
CEP: 84010-170. 
Tel: (42) 3222-1520
pontagrossa@senge-pr.org.br

Publicação do Sindicato dos 
Engenheiros no Estado 
do Paraná
 
Edição
João Pedro de Amorim Jr. 
(MTB 3.197/PR)

Redação
João Pedro de Amorim Jr. e 
Alexsandro Teixeira Ribeiro 
(MTB 9.177/PR)

Capa e Diagramação
Andressa Kondlatsch

Fotografia
Joka Madruga
Brunno Covello 
(especial 29/04/2015)

Fale conosco
comunica@senge-pr.org.br

Acesse
www.senge-pr.org.br 

    /senge-pr 
    /sengepr 

Artigos assinados são de respon-
sabilidade dos autores. 
O Senge-PR permite a reprodu-
ção do conteúdo desta publicação, 
desde que a fonte seja citada.

Fotolitos/Impressão 
Exklusiva Gráfica e Editora  

Tiragem 15 mil exemplares
Edição de junho a agosto de 2015
ISSN 2359-5671



5
Revista do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná

EDITORIAL

ção de um grande evento e o 
lançamento do livro: Estado, 
Poder e Assédio: relações de 
trabalho na administração 
pública. Os detalhes você verá 
na nossa matéria de capa.
Ainda falando de assédio con-
tra servidores, há ocasiões em 
que os atos do Poder Público 
contra o funcionalismo são ta-
manhos que se transformam 
em violência, como aconteceu 
no dia 29 de abril deste ano 
em frente à Assembleia Le-
gislativa do Paraná. Do lado 
da democracia, trabalhadores 
do setor público defendendo o 
direito de se manifestar con-
tra uma lei que alterou o re-
gime de previdência e afetará 
o  futuro de todos. Uma lei, 
levada a aprovação em regime 
de urgência, pelo governo do 
Estado, mas que é considera-
da irregular, segundo parecer 
do Ministério da Previdência.
Do outro lado, o Estado for-
temente armado para fazer 
valer a vontade do governo. 
Imagens e relatos deste dia 
que jamais será esquecido es-
tão nas páginas desta revista 
numa narrativa fotográfica de 
autoria do jornalista Brunno 
Covello.
Esta quinta edição da Dife-
rencial traz também os deta-
lhes da Semana do Jovem En-
genheiro, um grande evento 
do Senge que reuniu mais de 
400 estudantes das mais di-
versas áreas de engenharia 
de todo o Paraná, em Foz do 
Iguaçu. Uma ação que refor-
çou o nosso princípio de que a 
engenharia do futuro se cons-
trói com ações no presente.
O Sindicato dos Engenhei-

Assédio. Ação indesejada, 
hostil e que deve ser banida 
da relação interpessoal, em 
qualquer escala ou situação. 
Nesta edição da Revista Dife-
rencial nos aprofundamos um 
pouco mais sobre o assédio 
moral na esfera pública. 
Contamos o caso real de uma 
engenheira que, com o apoio 
do Senge, briga na Justiça 
para punir os seus assedia-
dores. A história de Amanda 
é apenas uma entre muitas, 
mas faz parte do empenho do 
sindicato em mudar essa roti-
na que maltrata os servidores 
e que os coloca a frente com 
seus  próprios algozes, estes 
últimos na condição de juízes. 
Na batalha para que seja pos-
sível reverter este quadro no 
campo do Judiciário, o Senge 
buscou especialistas e am-
pliou o debate com a realiza-

ros no Estado do Paraná foi 
também um dos patrocina-
dores do 1º Prêmio Agricul-
tura Familiar de Jornalismo, 
promovido pela Unidade de 
Coordenação de Projetos 
da ONU/FAO para a região 
Sul do Brasil. Você vai saber 
quem são os ganhadores des-
te importante prêmio, voltado 
a quem trabalha com comuni-
cação nesta importante área 
do setor produtivo nacional. 
Por falar em setor produtivo, 
um artigo especial de Carlos 
Antônio Ferraro Biasi, Ofi-
cial Nacional de Programas 
da Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO) na Região 
Sul do Brasil, destaca que a 
ONU declarou este ano de 
2015 como o Ano Internacio-
nal dos Solos.
Você acha que engenharia tem 
a ver com humor? Se acha que 
não, a entrevista especial com 
o humorista Fagner Zadra, 
estudante de engenharia que 
participou de uma ação pre-
cursora do Senge Jovem, no 
Assentamento Contestado, na 
Lapa, vai mostrar que é pos-
sível sim solucionar equações 
complexas e também fazer rir. 
Entrevistado para a reporta-
gem “A engenharia do riso”, 
Zadra nos mostra também 
que é possível vencer os mais 
difíceis obstáculos que a vida 
nos impõe com persistência e 
foco nos objetivos.

A todos, 
uma excelente leitura.

Carlos Roberto Bittencourt
presidente do Senge-PR

Foto: Joka Madruga
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Assédio moral na administração pública: 
quando quem julga é o assediador
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na ampliação das atividades do 
Senge Jovem com a realização 
de eventos de capacitação e 
complementação à qualificação 
dos estudantes de engenharia. 

“O Senge Jovem surgiu sob orien-
tação de compreender o estudante 
com um engenheiro em formação. 
Antes a luta começava apenas 
quando o engenheiro já estava 
formado, num momento de enor-
me preocupação com o ingresso no 
mercado de trabalho, no início de 
uma carreira e de inúmeros ou-
tros empreendimentos. Não nos 
atentávamos à importância da 
participação sindical, na defesa 
da profissão e do nosso papel na 
sociedade. Foi por isso que refle-
timos e definimos que o Senge de-
veria estar presente desde a facul-
dade, para cumprir esse papel de 

A capacidade de uma nação em 
ser soberana está estritamente 
ligada às suas opções em ter-
mos de defesa da sua engenha-
ria e de fomentar a criação de 
conhecimento. O Brasil sofre 
uma carência muito grande 
de incentivos à  inovação tec-
nológica e produção de capi-
tal científico que promovam 
o desenvolvimento social. É 
preciso debater o papel dos 
profissionais de engenharia na 
defesa da soberania nacional e 
promover a difusão do conhe-
cimento técnico. 

Atento a isso e ciente da neces-
sidade de uma formação mais 
ampla aos futuros profissionais 
de engenharia, o Sindicato dos 
Engenheiros no Estado do Pa-
raná (Senge-PR) tem investido 

A ENGENHARIA DO FUTURO SERÁ 
FORTE COM AÇÕES NO PRESENTE

Em encontro com 400 
estudantes de engenharia, 
em Foz do Iguaçu, Senge 
investe na formação e  
debate produção de capital 
tecnológico, valorização 
de empresas nacionais 
de setores estratégicos e o 
papel da Engenharia no 
desenvolvimento e na defesa 
da soberania nacional

Por Alexsandro T. Ribeiro

A Semana do Jovem Engenheiro reuniu mais de 400 estudantes em Foz do Iguaçu em quatro dias de palestras e debates. Foto: Alexsandro T. Ribeiro
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conscientizar”, explica o diretor 
do sindicato e coordenador do 
Senge Jovem, Cícero Martins 
Júnior.

O Senge-PR fechou o mês de 
maio de 2015 com 852 sócios-
-aspirantes. Uma parte dos 
novos integrantes do Senge 
Jovem aderiu ao projeto do 
sindicato na Semana do Jovem 
Engenheiro, evento realizado 
em Foz do Iguaçu que reuniu 
400 estudantes das mais diver-
sas áreas de engenharia para 
debater a inovação tecnológica 
e o papel dos engenheiros na 
soberania nacional, entre ou-
tros temas.

No encontro, foram dois os 
eixos principais dos debates: 
a necessidade do incentivo às 
políticas de inovação tecno-
lógica e a fundamental defesa 
do capital de engenharia con-
quistado pelo país nos últimos 
anos. 

Segundo o diretor da regional 
do Senge em Foz do Iguaçu 
e um dos organizadores do 
evento, Gilson Branco Garcia, 
a proposta da Semana do Jo-
vem Engenheiro foi a de incen-
tivar a discussão da importân-
cia da atuação dos profissionais 
de engenharia como potenciais 
agentes do desenvolvimento. 

“O objetivo foi falar sobre nos-
sa comunidade profissional, do 
engenheiro cidadão promo-
vendo a conscientização dos 
futuros profissionais sobre a 
função social da engenharia, 
que atua na construção da in-
fraestrutura, base do desen-
volvimento, aquele que pro-
porciona o bem-estar social”, 
destacou Garcia.

O diretor do Senge em Foz 
aponta a engenharia como 

uma vocação. “Cálculo 
diferencial e integral, física, resis-
tência dos materiais, eletromag-
netismo, elementos de máquinas, 
obras, planejamento, meio am-
biente, meios de produção, enfim, 
um típico universo de Engenha-
ria. É conhecimento agregado, do 
pensamento abstrato à materiali-
zação do projeto, que cria soluções, 
inova e constrói. Mas isso não é 
o suficiente sem uma compreensão 
do papel dos engenheiros no de-
senvolvimento da Nação”, com-
pletou. 

Partir de uma engenharia 
operacional para uma enge-
nharia inovadora 

Não há inovação sem o reco-
nhecimento da importância do 
engenheiro para a sociedade. 
É o que defende o superinten-
dente de engenharia da Itaipu 
Binacional, Jorge Habib Han-
na El Khouri.

Um dos palestrantes da Sema-
na do Jovem Engenheiro ele 
diz que não à toa, praticamente 
todos os indicadores utilizados 
para mensurar a capacidade de 
desenvolvimento tecnológico 
nacional, inclui o número de 

engenheiros formados ou em 
formação como critério funda-
mental para análises. No en-
tanto, o uso desse contingente 
e a competência em produzir 
e ser modelo de conhecimen-
to tecnológico em termos de 
engenharia é antes uma opção 
nacional que individual.
“Os níveis de conhecimento pas-
sam por estágios que vão desde 
a operação da tecnologia até a 
produção de inovação e ciência. É 
uma opção de país decidir o que 
quer em termos de conhecimento, 
se apenas operar a tecnologia, ou 
ter capacidade de mantê-la ou 
produzir novos conceitos tecno-
lógicos. Um exemplo de opção de 
país em nível de conhecimento é 
o do Brasil em relação ao setor 
automobilístico nos anos 1950. 
Escolhemos apenas a montagem e 
operação da tecnologia, ao contrá-
rio da Coreia, que nos 1970 optou 
por percorrer todo o trecho do co-
nhecimento e produzir e exportar 
inovações para o setor”.

Se o país se encontra, salvo 
exceções, em um vácuo em 
termos de inovação, de acordo 
com Habib, isso se deve a essa 
falta de posicionamento por 
ser uma nação produtora de 

Carlos Roberto Bittencourt, presidente do Senge-PR. 

Foto: Alexsandro T. Ribeiro
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conhecimento e de domínio de 
setores estratégicos tecnológi-
cos. Em vez disso, delega essa 
tarefa a empresas multinacio-
nais, que mantêm em seus pa-
íses-sede os núcleos de criação 
e inovação.

“A maioria dos setores produti-
vos são dominados por empresas 
multinacionais em que as áreas 
de inovação, de pesquisa e de-
senvolvimento estão localizados 
em outros países. O que temos é 
a importação desse conhecimento 
tecnológico em detrimento ao fo-
mento da engenharia nacional. 
Ficamos com os estágios menores 
naquela escala de níveis de conhe-
cimento”.

Segundo dados do Instituto 
Nacional de Ensino Superior 
(Inep), o Brasil apresenta cres-
cimento no número de con-
cluintes nos cursos de enge-
nharia, que quadruplicou nos 
últimos anos. Em uma década 
(2001 a 2011), segundo a Si-
nopse da Educação Superior de 
2013, o número de concluin-
tes  nos cursos de engenharia 
cresceu 152,10%, enquanto 
em outros cursos superiores 
de alta demanda, como medi-
cina e direito, por exemplo, o 
crescimento  foi da ordem de 
145,57% (81,9% de medicina e 
115,3% de direito). 

Houve maior procura por cur-
sos de engenharia e mais en-
genheiros formados, porém, 
dados do Observatório da 
Educação em Engenharia da 
Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF), ainda apon-
tam um atraso brasileiro em 
número de publicações e de 
patentes, bem como de parti-
cipação em programas de pós-
-graduação em, comparação 
com outros países.  

A pesquisa do Observatório 
abrange sete países, sendo três 
(EUA, Inglaterra e Japão) in-
tegrantes da Organização de 
Cooperação e de Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE)  e 
quatro do BRICS (Brasil, Chi-
na, Índia e Rússia). Em 2013, 
nos países da OCDE, com 
exceção do Japão, o núme-
ro de instituições de ensino e 
matrículas no ensino público 
superou o privado. Já entre os 
países do BRICS, a realidade 
se inverte no Brasil e na Índia, 
sendo as instituições de ensino 
privado em número maior e 
responsáveis pela maioria das 
matrículas. 

O número de estudantes ma-
triculados em cursos de pós-
-graduação em engenharia 
dos países do BRICS é menor 
que os apresentados nos paí-
ses das OCDE. Em cursos de 
doutorado, o Brasil fica apenas 
à frente da Índia, entre os sete 
países pesquisados, apontan-
do um percentual de 1,69% de 
doutorandos, dentre o total 
de estudantes na graduação e 
pós-graduação. Em primeiro 
lugar estão os Estados Unidos, 
com 8,78% dos estudantes no 
curso de doutorado, seguido da 
Inglaterra, com 7,73%. Cabe 
ressaltar que a pós-graduação 
é um dos espaços importantes 
de pesquisas e desenvolvimen-
to tecnológico e que no Brasil 
são as universidades públicas 
as principais responsáveis por 
atividades de extensão e pelo 
maior número de oferta de va-
gas e investimento em cursos 
de mestrado e doutorado. 

No quesito inovação tecnoló-
gica, os dados também não são 
animadores para o Brasil, que 
apesar de ocupar a 11.ª posição 
no ranking mundial de produ-
ção científica em todas as áreas 

O diretor da regional do Senge-PR em Foz do 
Iguaçu, Gilson Branco Garcia.

Cícero Martins Jr, coordenador do Senge Jovem.

Foto: Alexsandro T. Ribeiro

Foto: Alexsandro T. Ribeiro
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do conhecimento, é o 24.º colo-
cado, mesma posição da Rús-
sia em termos de depositantes 
de patentes, ficando atrás de 
todos os países analisados na 
pesquisa: EUA (1.º lugar), Ja-
pão (2.º), China (4.º), Inglater-
ra (7.º) e Índia (17.º).

De acordo com o engenheiro 
da Itaipu, para reverter esse 
quadro é preciso fomentar 
a capacidade de criação dos 
engenheiros, além de formar 
mais profissionais e propor 
projetos que incentivem a 
pesquisa, o desenvolvimento 
tecnológico e desenvolvam a 
capacidade criativa da enge-
nharia jovem. 

Como exemplo, Habib apon-
tou medidas com a realizada 
pelo Senge-PR, com eventos 
que promovam o debate sobre 
a importância dos engenheiros 
para a sociedade, e as ações do 
Parque Tecnológico da Itaipu, 
que propõe um ambiente de 
incubação e inovação tecno-
lógica junto às instituições de 
ensino, como a Unioeste e a 
Unila, cujos campus de enge-
nharia são instalados dentro 
do espaço da empresa. “É pre-
ciso criar ambientes que busquem 
conectar a universidade a espaços 
de inovação empresarial para au-
mentar a competitividade da en-
genharia no mercado internacio-
nal e para que tenhamos também 
o conhecimento tecnológico como 
algo desejável lá fora”.

É preciso entender a enge-
nharia como instrumento de 
defesa da soberania nacional

Se é necessário para o desen-
volvimento do nosso País o 
incentivo à inovação e a for-
mação de capital intelectual 
tecnológico brasileiro, para 
o presidente do Senge-PR, 

Carlos Roberto Bittencourt, 
defender o uso racional e ter 
o domínio pleno dos recursos 
naturais também são ações 
fundamentais ao bem-estar 
social e à manutenção de seto-
res estratégicos sob adminis-
tração do governo e do povo 
brasileiro. 

“Temos setores extremamente es-
tratégicos na engenharia para a 
soberania nacional, como a área  
energética, tanto com o setor elé-
trico, com empresas como a Copel 
e Itaipu, quanto com o petrolífero, 
com a Petrobras. São setores fun-
damentais para o crescimento do 
País, responsáveis por uma par-
cela significativa do mercado de 
trabalho na área de engenharia, 
bem como grandes investidores 
de capital intelectual tecnológico 
brasileiro. Para se ter uma ideia, 
os engenheiros da Petrobras de-
senvolveram tecnologias de ex-
ploração em águas profundas cuja 
engenharia envolvida no processo 
é invejada por vários países. É 
um conhecimento que é nacional 
e extremamente importante na 
defesa da soberania”, destacou 
Bittencourt na palestra feita 
aos estudantes na Semana do 
Jovem Engenheiro.

No encontro com os futuros 
profissionais de engenharia, 
o presidente do Senge-PR 
fez um alerta da necessidade 
de a sociedade ficar atenta ao 
interesse do capital privado 
estrangeiro nas empresas es-
tatais brasileiras, patrimônios 
do povo brasileiro e principais 
investidoras e bases de susten-
tação do crescimento econô-
mico do nosso País.

Uma das principais áreas be-
neficiadas com o investimento 
público em pesquisa e desen-
volvimento é o da engenharia, 
cujo conhecimento tecnológi-

Pablo Machado, diretor da regional do Senge em 
Foz do Iguaçu.

O superintendente de engenharia da Itaipu Bi-
nacional, Jorge Habib Hanna El Khouri.

Foto: Alexsandro T. Ribeiro

Foto: Alexsandro T. Ribeiro
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Senge Jovem na 
integração dos 
estudantes de 
engenharia

Preocupar-se com a conscienti-
zação político-sindical não ape-
nas quando o engenheiro já está 
graduado e no mercado de traba-
lho, mas também durante seu seu 
estágio de formação. É sob esta 
motivação que nasce e se conso-
lida o Senge Jovem, iniciativa do 
Sindicato para dar suporte à qua-
lificação profissional e inclusão 
dos estudantes de todas as áreas 
da engenharia em prol da valo-
rização profissional e da partici-
pação sindical na transformação 
democrática e progressista da so-
ciedade.

“Além da união é fundamental que 
tenhamos um propósito. E o Sindica-
to dos Engenheiros e o Senge Jovem 
estão aí para nos dar esse norte, da 

defesa dos profissionais, da enge-
nharia e principalmente da defesa de 
uma sociedade mais justa, democrá-
tica e desenvolvida”, afirma o coor-
denador do programa e diretor do 
Senge-PR, Cícero Martins Júnior.
 
Criado em abril de 2013, o Senge 
Jovem vem realizando ao longo 
de sua existência eventos de for-
mação e debates, palestras sobre 
mercado de trabalho e sobre o 
papel dos futuros profissionais de 
engenharia no desenvolvimento 
do país, como a Semana do Jovem 
Engenheiro, cuja ideia surgiu por 
parte dos próprios estudantes já 
na criação do núcleo do Senge Jo-
vem em Foz do Iguaçu. 

“Tudo surgiu com um grupo de estu-
dantes que decidiu procurar no Sen-
ge um espaço para integração com o 
universo da engenharia. Fomos mui-
to bem acolhidos no Sindicato e logo 
formamos um grupo do Senge Jovem 
aqui em Foz do Iguaçu. Nossa pri-
meira ação foi pensar em uma pales-

tra paras os estudantes. As discussões 
foram tomando corpo, e após muito 
trabalho dos estudantes consegui-
mos promover junto com o Senge um 
grande evento reunindo estudantes de 
engenharia de várias modalidades e 
instituições de Foz do Iguaçu e Re-
gião”, afirma o integrante do Sen-
ge Jovem e estudante de engenha-
ria civil, Diego Braga Machado.

Além dele, também participa-
ram da organização do evento 
os integrantes do Senge Jovem 
Lucas Rodrigo Vons Hoffmann, 
Shadia Ghassan Safadi, Henrique 
Machado, Carlos Jarquin, Emily 
Hermes de Souza, Maria Emilien, 
Manoel Salazar, Karen da Rosa, 
Daniele Bernardino, Josiane da 
Silva, Kim Saiki, Lucas Valiati, 
Thaís Escobar, e Carla Távora, do 
Crea Júnior. 

Engenharia Solidária: uma 
ideia para se levar à diante

Com pouco mais de dois anos de 

co é fundamental para o desen-
volvimento do País. Por conta 
disso é  importante que os en-
genheiros se unam pelo for-
talecimento do conhecimento 
tecnológico brasileiro, na opi-
nião do engenheiro civil Pablo 
Braga Machado, diretor da 
regional do Senge-PR em Foz 
do Iguaçu. “Muito se tem fala-
do sobre a Petrobras ultimamente. 
Devemos ter um imenso cuidado 
com algumas armadilhas que 
podem por em risco o futuro da 
engenharia nacional com os ata-
ques à empresa, responsável pelo 
desenvolvimento e investimento 
em tecnologia de engenharia de 
exploração cujo conhecimento é 
uma riqueza brasileira”. 

As empresas estatais fede-

rais são mesmo as que mais 
se destacam em inovação no 
Brasil, segundo aponta a últi-
ma edição da Pesquisa de Ino-
vação em Empresas Estatais 
Federais (Pieef), realizada pelo 
IBGE. De acordo com o levan-
tamento, é de 68,1% o índice 
de inovação das empresas esta-
tais federais calculado em cima 
do avanço tecnológico. Foram 
pesquisadas 72 estatais fede-
rais, das quais 49 lançaram um 
produto ou processo novo, ou 
substancialmente aprimorado, 
entre os anos de 2006 e 2008. 

É um índice muito superior 
aos 38,6% alcançados pelas 
companhias industriais e de 
serviços  medido na Pesquisa 
de Inovação Tecnológica (Pin-

tec), também do IBGE e cujos 
dados são passíveis de com-
paração com os levantados na 
Pieef. 

A Petrobras é destaque das 
empresas estatais em investi-
mento em Pesquisa e Desen-
volvimento (P&D) no Brasil. 
Segundo levantamento do 
Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), no 
relatório Petróleo em Águas 
Profundas, entre 1990 e 2010 
a empresa foi responsável pelo 
depósito de aproximadamente 
1.900 patentes, envolvendo 
944 no Brasil e 935 em outros 
países. Com esse número a 
Petrobras se desponta como a 
maior depositante de patentes 
no Brasil. 
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vida,o Senge Jovem é responsável 
por uma série de ações de cunho 
social, como a produção de pro-
jetos de reforma de mais de 100 
casas no Acampamento Contes-
tado e o suporte à elaboração de 
projetos e acompanhamento das 
obras de construção de moradias 
para as 350 famílias que vivem na 
ocupação Nova Primavera, na Ci-
dade Industrial de Curitiba. 

As medidas são foco de um dos 
projetos do Senge Jovem, a En-
genharia Solidária, que envolve 
os futuros profissionais de enge-
nharia em ações que promovam 
o desenvolvimento social. Boas 
ideias devem ser replicadas. 
É com esse objetivo que o coor-

denador do Senge Jovem, Cícero 
Martins Júnior, e o estudante de 
agronomia e integrante do pro-
jeto, Anderson Souza, apresenta-
ram as ações da Engenharia Soli-
dária no II Encontro Regional de 
Engenharia e Desenvolvimento 
Social (Ereds Sul), evento promo-
vido pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
em maio deste ano. 

Sob o tema  “Engenharia para 
Que(m)?”, o evento reuniu estu-
dantes universitários de institui-
ções públicas e privadas do sul 
do país para debater as possibi-
lidades de contribuição da enge-
nharia para o desenvolvimento 
social. Conforme aponta Souza, 

o exemplo do Senge Jovem no 
Paraná foi foco de discussões no 
Circuito de Experiências. 

“Apresentamos a experiência do Sen-
ge Jovem aqui no Paraná, que busca 
promover a aproximação entre os 
estudantes e o Sindicato dos Enge-
nheiros, tendo o sindicato como um 
espaço para promover a discussão 
de temas importantes ligados à en-
genharia e à sociedade. Desde que 
o Senge Jovem iniciou as suas ati-
vidades, o Sindicato tem construído 
nas universidades com os estudantes 
e profissionais uma frente que visa 
reconhecer fontes inovadoras para 
desenvolver diversas ações que com-
plementem a formação acadêmica”. 

Evento contou com organização dos integrantes do núcleo do Senge 
Jovem em Foz do Iguaçu. A proposta do Senge é levar o evento para 
outras regionais.

Diego Machado: “Fomos muito bem acolhidos no Sindicato. Após mui-
to trabalho dos estudantes conseguimos promover junto com o Senge um 
grande evento reunindo estudantes de engenharia de várias modalidades 
e instituições de Foz do Iguaçu e Região”.

VALORIZE SUA  FORMAÇÃO
SEU TRABALHO, SEU FUTURO

VENHA PARA O SENGE-PR

SENGE-PR: Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
senge-pr.org.br

Foto: Alexsandro T. Ribeiro Foto: Alexsandro T. Ribeiro
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O Supremo Tribunal Federal 
(STF) manifestou-se recen-
temente sobre uma questão 
de extrema importância para 
o Direito do Trabalho brasi-
leiro, com repercussões nas 
esferas individual e coletiva. 
Trata-se do alcance da quita-
ção das verbas pagas ao traba-
lhador quando da sua adesão 
ao Plano de Dispensa Incen-
tivada (PDI), entendendo que 
a “transação extrajudicial que 
importa rescisão do contrato de 
trabalho, em razão de adesão 
voluntária do empregado a pla-
no de dispensa incentivada, en-
seja quitação ampla e irrestrita 
de todas as parcelas objeto do 
contrato de emprego, caso essa 
condição tenha constado expres-
samente do acordo coletivo que 
aprovou o plano, bem como dos 
demais instrumentos celebrados 
com o empregado”. 

Essa decisão vai de encontro 
ao posicionamento consoli-
dado pelo Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), no sen-
tido de que “a transação ex-
trajudicial que importa rescisão 
do contrato de trabalho ante a 
adesão do empregado a plano 

de demissão voluntária impli-
ca quitação exclusivamente das 
parcelas e valores constantes do 
recibo”, conforme previsão 
contida no art. 477, parágra-
fo 2º, da CLT: “o instrumento 
de rescisão ou recibo de quita-
ção, qualquer que seja a causa 
ou forma de dissolução do con-
trato, deve ter especificada a na-
tureza de cada parcela paga ao 
empregado e discriminado o seu 
valor, sendo válida a quitação, 
apenas, relativamente às mes-
mas parcelas”.

No caso paradigma decidido 
pelo STF, havia expressa pre-
visão no acordo coletivo de 
que a adesão do empregado 
ao PDI implicaria quitação 
geral de todas as parcelas do 
contrato de trabalho. Destar-
te, o STF conferiu aos ins-
trumentos coletivos celebra-
dos pelos sujeitos do Direito 
Coletivo do Trabalho uma 
importância ímpar capaz de 
interferir significativamente 
na esfera individual do tra-
balhador, mesmo quando de-
monstrado judicialmente que 
houve lesão ao seu patrimô-
nio jurídico. Suas Excelências 

ARTIGO

Claudio Santos é advogado, mestre em Direito e professor de 
Direito do Trabalho (UniCEUB-DF).

Foto: Divulgação

OS EFEITOS DOS PLANOS 
DE DISPENSA INCENTIVADA 

NA VISÃO DO STF
Claudio Santos



to reconhecido a seu favor. 

Aparentemente, o STF, na de-
cisão sob análise, prestigiou a 
negociação coletiva, inclusive 
ao adotar, como um dos fun-
damentos, a observância do 
teor das Convenções 98 e 154 
da OIT, que dispõem especi-
ficamente sobre o tema. Con-
tudo, não se pode equiparar 
a possibilidade de transação, 
nos moldes estabelecidos pela 
Constituição Federal, entre 
os entes coletivos de trabalho 
com uma potencial transação 
entre empregado e emprega-
dor, no âmbito da relação in-
dividual, para por fim ao con-
trato de trabalho de forma 
incentivada. Sobretudo por-
que restou comprovado judi-
cialmente que muitos PDIs 
resultaram em sonegação e 
retirada de direitos dos tra-
balhadores, levando o TST a 
recompor essa situação com a 
consolidação de sua jurispru-
dência. 

É possível que a pretensão su-
prema tenha o efeito reverso: 
em vez de estimular a nego-
ciação coletiva para compor 
conflitos coletivos por meio 
de PDI, o STF vai incentivar 
o sepultamento desse instru-
mento.  

prestigiaram a equivalência 
dos contratantes coletivos e a 
lealdade na negociação cole-
tiva na solução dos conflitos 
entre o capital e o trabalho 
por intermédio da autocom-
posição, sobretudo para ade-
quar as normas trabalhistas 
“aos momentos de crise e à mi-
nimização dos danos ensejados 
em massa”.

Segundo o STF, não se veri-
fica nas relações coletivas a 
mesma situação de assimetria 
de poder presente nas rela-
ções individuais de trabalho, 
que demandam a proteção do 
trabalhador. Olvida-se o STF, 
entretanto, que, não obstante 
ser o PDI fruto da negocia-
ção coletiva entabulada en-
tre sujeitos aparentemente 
em condições de isonomia e 
simetria de poder, a adesão 
é feita pela manifestação in-
dividual do empregado, que 
detém – reconhecida e histo-
ricamente – uma posição de 
assimetria e vulnerabilidade 
diante do poder econômico 
de seu empregador, mormen-
te diante da crônica de uma 
demissão anunciada. Daí por-
que a existência do Princípio 
da Irrenunciabilidade no Di-
reito do Trabalho, em que se 
veda ao empregado abrir mão 
voluntariamente de um direi-

PISO SALARIAL
DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA É LEI

O Salário Mínimo Profissional é um 
direito de todos os profissionais de 
engenharia, agronomia, química e 

medicina veterinária garantido pela Lei 
Federal 4.950 A/66. O piso equivale a 6 

salários mínimos vigentes para seis horas 
de trabalho e a 8,5 salários mínimos para 

uma jornada de oito horas.

Se a sua empresa não cumpre a lei, 
procure o Senge-PR.



CineDebate

em 
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FAO PREMIA JORNALISTAS 
DOS TRÊS ESTADOS DO 
SUL POR MATÉRIAS SOBRE 
AGRICULTURA FAMILIAR

Nove jornalistas de veículos de 
comunicação do Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul 
foram os destaques do 1º Prê-
mio Agricultura Familiar de 
Jornalismo, promovido pela 
Unidade de Coordenação de 
Projetos da ONU/FAO para 
a região Sul do Brasil, junta-
mente com o Sindicato dos 
Engenheiros no Estado do Pa-
raná (Senge-PR); a Federação 
Interestadual de Sindicatos de 
Engenheiros (Fisenge); a Itai-
pu Binacional; o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário 
(MDE); o BRDE; Cresol; Feta-
ep; Fetag-RS; Sicredi e Emater.

Concorreram 189 reportagens, 
divulgadas no período de ja-
neiro de 2013 a dezembro de 
2014 nos três estados do Sul, 

divididas nas categorias Mídia 
Digital, Jornalismo Impresso e 
Jornalismo Eletrônico (Rádio e 
TV), sendo premiadas as três 
melhores de cada modalidade. 
O 1º lugar de cada uma delas 
recebeu R$ 10.000,00 mais uma 
passagem para um país latino-
-americano onde a agricultura 
familiar contribui significativa-
mente para o desenvolvimento 
sustentável. O segundo lugar 
de cada categoria levou R$ 
5.000,00 e o terceiro colocado, 
R$ 3.000,00.

Na categoria mídia impressa, 
o vencedor foi o jornalista Le-
andro Luís Mariani Mittmann, 
com a reportagem “O perfil do 
futuro Agricultor Familiar”, pu-
blicada na revista A Granja, de 
Porto Alegre. O segundo pre-

Nove reportagens, entre 
189 inscritas, foram as 
vencedoras da primeira 
edição do Prêmio 
Agricultura Familiar 
de Jornalismo

Os troféus entregues aos vencedores do 1º Prêmio  Prêmio Agricultura Familiar de Jornalismo. Foto: Alexsandro T. Ribeiro

Por João Pedro de Amorim Junior
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miado entre os impressos foi 
Ricardo Rossi, com a matéria 
“Um Sonho Possível”, publica-
da na revista Paraná Coope-
rativo e a terceira colocada foi 
Alessandra Ogeda, do jornal 
Notícias do Dia com a matéria 
“Nova Geração no Campo”.

Em mídia digital, o primeiro lu-
gar foi para Ermilo Guilherme 
Drews Neto do portal Jornal 
NH, de Novo Hamburgo, Rio 
Grande do Sul; com a repor-
tagem “Agricultura familiar: a 
força que alimenta o mundo”; a 

segunda colocada na categoria 
foi Clarinha Glock, do Jornal 
Jornal Extra Classe, de Porto 
Alegre (RS), com matéria sobre 
a produção de arroz sem agro-
tóxico e o tercero foi Cíntia 
Patrícia Junges, da Gazeta do 
Povo com a matéria “Ouro Verde 
no Campo”.

Na modalidade mídia eletrôni-
ca, a vencedora foi a jornalista 
Jessica Carolina Moreira, da 
TV Tarobá, de Cascavel, com 
a reportagem “Da terra para a 
mesa: nossa saúde pede a pure-
za de um alimento orgânico”; 
em segundo lugar ficou Maris-
tani Weiand, do Grupo RBS, 
de Porto Alegre, com a repor-
tagem “Agricultura Familiar: 
Comprometimento Empreen-
dedor” e em terceiro, Jucinei 
Adriano Cardoso, da TV da 
Assembleia Legislativa de San-
ta Catarina, com a reportagem 
“Acolhida na Colônia”.
A comissão julgadora, compos-

ta por jornalistas do Brasil e da 
América Latina, também emi-
tiu certificados de meção hon-
rosa a reportagens que também 
tiveram destaque na premiação.

O evento de premiação foi re-
alizado no dia 17 de abril,  no 
auditório do setor de orgânicos 
do Mercado Municipal de Curi-
tiba. Na oportunidade, ao abrir 
a cerimônia, Carlos Biasi, chefe 
do escritório da FAO (Organi-
zação das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura) 
para a Região Sul, destacou o 

suporte dos parceiros, entre 
eles o Senge-PR, na realização 
do evento e a qualidade dos 
trabalhos apresentados. “Fo-
ram inscritos 189 trabalhos nas 
três categorias e as diferenças de 
notas entre os primeiros colocados 
foi muito pequena. Pela qualida-
de das reportagens classificadas 
para a etapa final criamos ainda 
um certificado de menção honrosa, 
não previsto inicialmente. Todas 
as reportagens vitoriosas poderão 
ser inscritas na plataforma de boas 
práticas da FAO como parte dos 
grandes temas complementares ao 
Ano Internacional da Agricultura 
Familiar, comemorado em 2014”.

O coordenador da comissão 
organizadora, jornalista Mário 
Milani, disse que o trabalho 
na organização do prêmio foi 
recompensador. “Fizemos uma 
trabalho minucioso e alcançamos 
todos os veículos de comunicação 
da região Sul. Nesse processo como 
um todo saudamos, em especial, a 

“Concorreram reportagens divulgadas no período de 
janeiro de 2013 a dezembro de 2014 nos três estados do 
Sul, divididas nas categorias Mídia Digital, Jornalismo 
Impresso e Jornalismo Eletrônico (Rádio e TV)”
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dois personagens: o homem agri-
cultor e a sua família, que produ-
zem quase 70% do que vai à mesa 
do brasileiro e ao profissional de 
jornalismo que retrata a história 
do homem do campo”, observou.

Para a vice-presidente da Fe-
deração Nacional deos Jorna-
listas (Fenaj), Valci Zuculoto, a 
premiação dá ênfase à potencia-
lidade do jornalismo e da agri-
cultura familiar no trabalho 
pela erradicação da fome.

O secretário do Abastecimento 
de Curitiba, Marcelo Munaret-
to, que representou no evento 
o prefeito de capital, Gustavo 
Fruet, destacou que a cidade 
tem a agricultura familiar como 
uma de suas prioridades, inclu-
sive com a participação de pro-
dutores da agricultura famliar 
nos Sacolões (postos descentra-
lizados de venda de hostifruti). 
“Não existe forma produtiva tão 
sustentável como a agricultura fa-
miliar. No Plano de Governo de 
nossa cidade temos um programa 
voltado a fazer com que Curitiba 
exerça o papel de mercado consu-
midor corresponsável no estado do 
Paraná. Nossa postura é a de criar 
referências nesta área”.

Renato de Mello Vianna, pre-
sidente do Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE) parabenizou a im-
prensa do Sul do Brasil e citou 
um trecho do poema “Da minha 
Aldeia”, de Fernando Pessoa, 
para celebrar a premiação e fa-
zer referência à importância da 
agricultura familiar. “Da minha 
aldeia vejo quando da terra se pode 
ver no Universo… Por isso a mi-
nha aldeia é grande como outra 
qualquer ; Porque eu sou do tama-
nho do que vejo; E não do tamanho 
da minha altura…”

Na opinião de Jorge Samek, 

presidente de Itaipu Binacio-
nal, com a iniciativa da criação 
do prêmio aos autores de re-
portagens sobre a agricultura 
familiar foi possível resgatar e 
reconhecer a importância do 
jornalismo no processo de pro-
moção do desenvovimento.

“É com a divulgação de bons 
exemplos que eles se multiplicam. 
Com essa ênfase fazemos um tra-
balho importante na bacia do Pa-
raná 3, em conjunto com diversas 
entidades, destacando que é neces-
sário produzir e preservar”, ob-
servou.

Reni Denardi, delegado federal 
do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, destacou os 
jornalistas e veículos de comu-
nicacao que divulgam as virtu-
des da agricultura familiar. “A 
agricultura familiar foi um setor 
que saiu da invisibilidade e hoje 
é reconhecido tendo apoio dos go-
vernos.”

Conservação do solo - O pre-
sidente do Senge e ex-presi-
dente da Fisenge, engenheiro 
agrônomo Carlos Roberto Bit-
tencourt, destacou que 2015 é o 
Ano Internacional da Conser-
vação do Solo e defendeu que 
a iniciativa fortalecida no Ano 
da Agricultura Familiar deve 
ter continuidade em defesa da 

produção. “Foi uma satisfação 
do Senge e da Fisenge fazer parte 
desta importante parceria com o 
setor produtivo. Parabenizo os au-
tores dos 189 trabalhos inscritos, 
um número significativo que de-
monstra a importância do tema”.

O representante da FAO no 
Brasil, Alan Bojanic, ressaltou 
que o Ano Internacional da 
Agricultura familiar foi uma 
iniciativa da ONU para desta-
car a importância que o setor 
tem na escala mundial. “Manter 
a agricultura familiar é funda-
mental para o mundo. A ideia da 
premiação aos jornalistas converge 
para o objetivo de ampliar a pro-
dução. Nesta etapa foram 189 ar-
tigos de altíssimo profissionalismo, 
capacidade de análise e qualidade 
técnica”, disse.

Bojanic também relembrou 
que, assim como 2014 foi o ano 
da Agricultura familiar, 2015 é 
o Ano da Conservação dos so-
los. “Sem solo não há produção. 
No Brasil há entre 30 a 60 milhões 
de hectares de áreas degradadas 
que podem ser recuperadas para a 
produção de alimentos. Neste pro-
cesso temos que agradecer os pro-
dutores que conservam o solo e ao 
jornalismo por contribuir para os 
grandes objetivos da humanidade, 
neste caso para a divulgação da 
agricultura familiar”.

O jornalista Mário Milani com o representante da FAO no Brasil, Alan Bojanic e Carlos 
Biasi, chefe do escritório da FAO para a Região Sul.

Foto : A
lexsandro T. R

ibeiro
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Categoria mídia digital 
(sites)

1.º lugar: Ermílo Guilherme 
Drews Neto

Matéria – Agricultura familiar: 
a força que alimenta o mundo 

Veículo – Jornal NH (RS)

2.º lugar : Clarinha Glock

Matéria – Cresce 20% ao ano 
a produção de arroz sem agro-
tóxicos 

Veículo – Jornal Extra Classe (RS)

3.º lugar : Cíntia Patrícia 
Junges

Matéria – Ouro Verde no 
Campo 

Veículo – portal da Gazeta do 
Povo (PR)

Categoria mídia impressa

1.º lugar :
Leandro Luís Mariani 
Mittmann

Matéria - O perfil do futuro 
Agricultor Familiar 

Veículo – Revista A Granja 
(RS)

2.º lugar : Ricardo Rossi

Matéria – Um sonho possível 
- Edição número 109, de Julho 
de 2014 

Veículo – Revista Paraná Coo-
perativo (PR)

3.º lugar : Alessandra Ogeda, 
Jornal Notícias do Dia

Matéria – Nova geração no 
campo 

Veículo – Jornal Notícias do 
Dia (SC)

Categoria mídia eletrônica 
(TV e rádio)

1.º lugar: Jéssica Carolina 
Moreira

Matéria – Da terra para a 
mesa: nossa saúde pede a pure-
za de um alimento orgânico 

Veículo – TV Tarobá (PR)
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trando no jornalismo agrícola. 
Esta profissão me permitiu 
conhecer a chamada agricul-
tura empresarial. Já estive em 
boa parte das regiões agrícolas 
do Brasil, e uma ou outra do 
mundo. Eu, que fui agricultor 
familiar até os 18 anos, fase da 
vida em que empunhei enxada, 
braços de arado de boi, sara-
quá, colheita de milho à mão 
(espiga por espiga) e de trigo 
e soja à foicinha sei o quanto 
é desigual o rendimento de 
uma mega-lavoura situada no 
Mato Grosso e trabalhada por 
gigantes tratores, pulverizado-
res e colheitadeiras em compa-
ração à realidade dos pequenos 
agricultores, muitos ainda de-
pendentes na tração animal.
No entanto, pelos conheci-
mentos que adquiri ao longo 
da minha profissão, entendo 
que ambos os segmentos, o 
agronegócio empresarial e a 
agricultura familiar, são fun-
damentais para o Brasil. Des-
de angariar preciosos recursos 
para a economia do País e ain-
da gerar milhões de empregos, 
uma das atribuições do agro-
negócio empresarial, assim 
como para colocar alimentos 
diversos na mesa dos brasilei-
ros, missão dos pequenos. 
E é também missão destes 
agricultores a segurança ali-
mentar do planeta, pois, segun-
do a Organização das Nações 
Unidas para a Agricultura e 
Alimentação (FAO/ONU), é 
das lavouras familiares que são 
gerados 80% dos alimentos 

Em janeiro de 2014 eu obser-
vava um tio sexagenário tra-
balhando na propriedade de 
agricultura familiar junto de 
um filho de 17 anos. Então, 
pensei: como são diferentes 
estes dois agricultores. O pai 
trabalhou desde a infância de 
uma maneira, com recursos, 
tecnologias e formação muito 
diferentes do filho, este já à 
época acadêmico de Engenha-
ria Agronômica. Ambos num 
lugar chamado Cambucica, 
em Riqueza, a Oeste de Santa 
Catarina, uma ampla região do 
estado que se desenvolveu so-
cial-economicamente baseada 
na agricultura de predominân-
cia familiar. Como editor da re-
vista A Granja, publicação que 
reportou tudo o que a agrope-
cuária brasileira desenvolveu 
nas últimas sete décadas, me 
ocorreu a ideia da seguinte re-
portagem: qual é o perfil do fu-
turo agricultor familiar? Quais 
devem ser suas formações, 
capacitações, aptidões e quali-
ficações para seguir no campo 
de forma digna – leia-se obten-
do rentabilidade – e, assim, não 
ser seduzido por um emprego 
no meio urbano ou pela cabine 
de um trator numa fazenda do 
Centro-Oeste?
Eu conheço a agricultura fami-
liar, visto que fui criado nesse 
ambiente que descrevi. Inclu-
sive, tenho formação como téc-
nico agropecuário, curso reali-
zado na mesma região. Depois, 
na faculdade, optei por Jorna-
lismo e acabei, há 15 anos, en-

Vencedor do 1º Prêmio ONU/
FAO de Agricultura Familiar 
de Jornalismo da Região Sul, 
o jornalista Leandro Mariani 
Mittmann começou a vida como 
agricultor familiar. No texto a 
seguir ele conta um pouco da sua 
história, da inspiração para a pauta 
e aponta os desafios deste importante 
segmento do setor agrícola nas mãos 
empreendedoras dos jovens de hoje

O AGRICULTOR FAMILIAR 
DO FUTURO

Leandro Mariani Mittmann

Leandro Mariani Mittmann é editor da revista A 
Granja e vencedor do 1º Prêmio Agricultura Familiar 
de Jornalismo da Região Sul da FAO/ONU, na cate-
goria reportagem impressa. 

Foto: Divulgação
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consumidos no mundo, plane-
ta que terá sua população ex-
pandida de 7 bilhões hoje para 
9 bilhões de pessoas até 2050.
Portanto, é gigantesca a res-
ponsabilidade da agricultura 
familiar, sobretudo a brasileira. 
Mas para encarar tal missão, é 
inquestionável que as condi-
ções competitivas do mercado 
impõem que o novo agricultor 
familiar precisará ser diferente 
da maneira como trabalhou o 
seu pai, seu avô, seu bisavô... 
ou será engolido pelo merca-
do ou migrará para a cidade. 
Nenhum mercado, inclusive o 
agrícola, perdoa quem não é 
competitivo.
E este foi o meu desafio ao ela-
borar a reportagem: descrever 
o perfil do futuro agricultor 
familiar, o jovem de hoje, chefe 
de família – e do negócio – de 
amanhã. Entrevistei especia-
listas na área e também jovens 
agricultores. Aprendi muito 
com todos ao ouvir atentamen-
te os relatos sobre as realida-
des e as perspectivas (otimistas 
e nem tanto) para a agricultura 
familiar. E foi muito prazeroso 
fazer a reportagem, pessoal 
e profissionalmente uma das 
mais agradáveis que empreen-
di em quase 23 anos de jorna-
lismo. Em diversos momentos, 
seja no momento da entre-
vista ou da redação, eu me vi 
na reportagem 25 anos atrás, 
quando deixei o campo. Eram 
muitas as dificuldades da épo-
ca e poucas as perspectivas. Ao 
mesmo tempo, lembro do pra-
zer, da honra de ser agricultor 
familiar.
Esclareça-se: a principal ra-
zão de eu ter deixado a agri-
cultura pela cidade foi mesmo 
a busca de novos horizontes. 
Eu queria seguir os estudos, 
fazer faculdade, algo inviável 
à época onde eu morava. Ob-
servei agora um tanto satisfei-

to que muito mudou na minha 
região, o Oeste de Santa Ca-
tarina, pois nos meus tempos 
a cidade-polo da região, Cha-
pecó, ofertava apenas quatro 
cursos superiores, nenhum na 
área agrícola. Hoje, em Chape-
có e em muitas das cidades ao 
redor são diversas as univer-
sidades e múltiplas as opções 
de cursos, sobretudo na área 
agrícola. Inclusive uma das 
entrevistadas na reportagem é 
da região e cursa Engenharia 
de Alimentos, além de estar à 
frente da pequena indústria de 
embutidos suínos dos pais. Ou 
seja, as coisas melhoraram. Os 
jovens agricultores familiares, 
pelo menos na minha região, 
têm mais oportunidades de se 
capacitarem para enfrentar o 
desafio da nova agricultura fa-
miliar.
E para incrementar a minha 
satisfação com este trabalho, a 
reportagem foi agraciada com 
o primeiro lugar no 1º Prêmio 
Agricultura Familiar de Jor-
nalismo da Região Sul, na ca-
tegoria jornalismo impresso, 
láurea concedida pela Organi-
zação das Nações Unidas para 
a Agricultura e Alimentação 
(FAO/ONU), evento que teve 
entre os co-patrocinadores o 
Sindicato dos Engenheiros no 
Estado do Paraná (Senge-PR).

Autor da melhor reportagem impressa, Leandro Mittmann recebeu o prêmio das mãos do diretor 
geral da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Otamir César Martins e de Alan 
Bojanic da FAO.

Foto : Alexsandro T. Ribeiro
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“O solo é o suporte da vida. Es-
toca água e recicla nutrientes, 
protege contra enchentes, se-
questra carbono e abriga cerca 
de 25% da biodiversidade do 
planeta. A natureza leva cerca 
de 200 anos para criar uma ca-
mada de apenas 10 centímetros 
de solo fértil, enquanto o mau 
uso resulta em danos perma-
nentes. O uso inadequado desse 
recurso natural causa perdas da 
ordem de 5 a 7 milhões de hec-
tares anualmente. Estimativas 
indicam que até metade dos so-
los férteis  do planeta teria sido 
perdida nos últimos 150 anos.”
Carta de Brasília, Conferen-
cia Governança do Solo).

Assim, no contexto da ne-
cessidade de repensar a im-
portância dos solos para a 
sobrevivência da humanidade 
do planeta, a 68ª Sessão da 
Assembleia Geral da Orga-
nização das Nações Unidas 
declarou que 2015 seria con-
siderado o Ano Internacional 
dos Solos. Por sua vez a Or-
ganização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricul-
tura (FAO) foi delegada como 
a agência encarregada de im-
plementar o AIS 2015 como 
marco para a Aliança Mun-
dial pelos Solos, em colabo-

ração com os Governos e a 
Secretaria da Convenção das 
Nações Unidas na luta contra 
a Desertificação.

É necessário lembrar que 
não existe um órgão de go-
vernança internacional que 
defenda e coordene iniciati-
vas para assegurar que o co-
nhecimento dos solos esteja 
adequadamente representado 
nos diálogos sobre as mudan-
ças globais e tomadas de de-
cisão. O principal objetivo do 
AIS 2015 é aumentar a cons-
cientização e a compreensão 
da importância dos solos 
para a segurança alimentar e 
funções ecossistêmicas essen-
ciais. 

Destacam-se como objetivos 
específicos do AIS 2015:

• Obter a plena conscientiza-
ção da sociedade civil e dos 
responsáveis pelas tomadas 
de decisão sobre a profunda 
importância dos solos para a 
vida humana;

• Educar o público sobre o pa-
pel crucial que desempenha o 
solo para a segurança alimen-
tar adaptação e mitigação do 
câmbio climático, os serviços 

2015: ANO 
INTERNACIONAL 

DOS SOLOS
Carlos Antônio Ferraro Biasi 

ARTIGO

Carlos Antônio Ferraro Biasi é engenheiro agrônomo, ex-
-presidente da Emater e Oficial Nacional de Programas da 
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agri-
cultura (FAO) na Região Sul do Brasil. 

Foto: Divulgação
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realizou a Conferência “Go-
vernança do Solo”. Os Gover-
nos dos Estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Gran-
de do Sul estão discutindo e 
realizando ações voltadas ao 
Manejo Integrado de Solos 
e Água com o intuito de re-
duzir prejuízos dos agricul-
tores por conta de processos 
de erosivos. O Núcleo Esta-
dual do Paraná da Sociedade 
Brasileira de Conservação de 
Solos realizou recentemente 
sua IV reunião em que o tema  
central era “Desafios da ciên-
cia do solo no contexto das dife-
rentes agriculturas do Paraná”. 

O Papel dos Engenheiros

As questões relacionadas aos 
solos dizem respeito a todos 
os cidadãos, mas em especial 
às diversas categorias de pro-
fissionais que estão vincula-
das ao Senge-PR. Os desafios 
não se restringem apenas ao 
solo rural, mas também aos 
solos urbanos, motivo de 
grandes interesses imobiliá-
rios e que por vezes relegam 
a segundo plano questões que 
posteriormente influenciam 
diretamente na vida dos indi-
víduos.

É necessário o engajamento 
de todos os profissionais e 
das Diretorias Regionais do 
Senge neste processo mo-
tivando a discussão sobre o 
tema, questionando propos-
tas contrárias para que o solo 
seja efetivamente um suporte 
para vida.

ecossistêmicos essenciais, a 
mitigação da pobreza e o de-
senvolvimento sustentável;

• Apoiar politicas e ações efi-
cazes para o manejo susten-
tável e a proteção dos recur-
sos do solo;

• Promover inversões em ati-
vidades de manejo sustentá-
vel da terra para desenvolver 
e manter os solos saudáveis 
para os diferentes usuários da 
terra e grupos de populações;

•Fortalecer iniciativas rela-
cionadas aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel e a agenda pós-2015;

• Promover uma melhora rá-
pida da capacidade de compi-
lação de informações sobre o 
solo e a supervisão de todos 
os níveis (mundial, nacional e 
regional)

Buscando alcançar os obje-
tivos estabelecidos, diver-
sas atividades estão sendo 
realizadas como a Aliança 
Regional de Solos que de-
senvolverá ações em todos 
continentes com a participa-
ção de governos e sociedade, 
visando aprofundar discus-
sões relacionadas a impor-
tância dos solos para a segu-
rança alimentar e a adaptação 
às mudanças climáticas e sua 
atenuação.

No Brasil, diversas institui-
ções têm promovido a discus-
são do tema. Recentemente o 
Tribunal de Contas da União 
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ASSÉDIO MORAL NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA: QUANDO QUEM JULGA 
É O ASSEDIADOR 
Por Alexsandro T. Ribeiro
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Você pode ser vítima de assédio 
moral e não sabe. Ou ainda, você 
pode ser um assediador e não 
se deu conta de que suas ações 
põem em risco a saúde de seus 
colegas promovendo a destrui-
ção de suas carreiras e de suas 
vidas pessoais. Veladamente ou 
de forma escancarada, todos os 
dias milhares de trabalhadores 
são assediados ou se tornam as-
sediadores, e muitas vezes nem 
se dão conta de que são vítimas 
e não sabem o que fazer para 
evitar o assédio. 

Segundo o doutor em psico-
logia, professor da Unicamp 
e um dos pioneiros do estudo 
do tema no Brasil, José Rober-
to Montes Heloani, o assédio 
moral é uma forma de violên-
cia no ambiente de trabalho. “O 
assédio é uma conduta abusiva, 
intencional, frequente, repe-
tida que ocorre no ambiente 
de trabalho que visa diminuir, 
humilhar, vexar, constranger, 
desqualificar e demolir psíquica 
e fisicamente um indivíduo ou 
um grupo, degradando as suas 
condições de trabalho, atingin-
do a sua dignidade e colocando 
em risco a sua integridade pes-
soal e profissional”. 

Usar apelidos pejorativos ou 
xingamentos para se referir a 
um colega de trabalho, passar 
serviços faltando informações 
propositalmente, fazer comen-
tários sobre a vida pessoal de 
outros, usar um empregado 
como exemplo de ineficiência 
em reuniões ou ainda lançar 
mão de comentários como “só 
podia ser mulher mesmo” e “você 
é um burro”. São exemplos co-
muns de ações que podem se 

enquadrar como assédio moral 
nas relações de trabalho, mas 
na maioria das vezes desconsi-
derada como tal.  

Se por um lado não há ainda um 
mapa da dimensão das formas 
de assédio moral, por outro 
também não temos pesquisas 
que deem conta de mensurar os 
casos nas relações de trabalho. 
No entanto, essa falta de um 
quadro geral não tem afetado 
impedido a Justiça do Trabalho 
de atuar no julgamento desse 
tipo de violência, como aponta  
o desembargador do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) 
de Curitiba, Ricardo Tadeu 
Marques Fonseca. 

“Quando a empresa utiliza metas 
como forma de aviltamento daque-
les que não atingem determinados 
objetivos ou quando utiliza um 
gestor que agride todos na reunião 
ela está extrapolando o seu direito 
de dirigir o trabalho. Se o poder 
diretivo do empregador deve se li-
mitar em o que fazer, como fazer 
e quanto fazer, para o trabalho 
e somente para ele, é fácil detec-
tar quando esse trabalho diretivo 
se desvia e invade a intimidade 
do trabalhador. Lidamos diutur-
namente com questões de assédio 
moral na Justiça do Trabalho, jul-
gando casos e condenando empre-
sas e empregadores que assediam 
moralmente os seus funcionários a 
pagar pesadas indenizações”. 

Enquanto os trabalhadores da 
iniciativa privada têm encon-
trado algum amparo na Justiça 
do Trabalho em ações contra 
as empresas, o mesmo não tem 
acontecido no julgamento de si-
tuações em que o réu é o poder 

Sem uma legislação 
ampla que tipifique e 
coíba o assédio moral na 
administração pública, 
milhares de servidores 
diariamente ficam à mercê 
deste tipo de violência, que 
promove o adoecimento do 
trabalhador e põe em risco 
a concorrida carreira no 
setor público brasileiro. 
Na outra ponta, Senge e 
demais entidades, buscando 
sensibilizar o judiciário 
quanto a criminalização do 
assédio moral, promovem 
evento e publicação de livro 
sobre o tema 
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O que é assédio moral?

O assédio moral é uma forma de vio-
lência que consiste na exposição re-
corrente e prolongada do trabalhador 
a situações constrangedoras durante 
as jornadas laborais. Compreende uma 
conduta abusiva de natureza psicológi-
ca que atenta contra a atividade psíqui-
ca, de forma repetitiva e prolongada. O 
comportamento do assediador tem por 
objetivo humilhar, amedrontar, punir e 
pressionar o assediado, sobretudo com 
fins de o fazer pedir demissão.  

O assédio pode se dar de forma direta 
com insultos e humilhações públicas, 
ou ainda de forma indireta, com a ex-
clusão e propagação de boatos. Além 
da forma individual, o assédio moral 
pode também se dar de forma coletiva, 
como em políticas de metas e motiva-
cionais, em que há constrangimento 
dos trabalhadores que não conseguem 
cumprir com os objetivos traçados 
pela empresa. 

Um dos tipos mais conhecidos é o as-
sédio vertical em que o assediador é o 
superior na hierarquia empresarial, o 
coordenador de equipe, o gerente do 
setor ou até o dono da empresa ou di-
retor da instituição. Pode ocorrer de 
forma horizontal, entre trabalhadores 
e servidores de um mesmo nível hie-
rárquico, ou ainda ascendente, quando 
é realizado pelo subordinado contra os 
superiores. 

O assédio moral invariavelmente re-
sulta na desestabilização emocional e 
profissional do trabalhador; na subser-
viência do empregado; na remoção do 
trabalhador do departamento em que 
está lotado ou ainda incitar no pedido 
de demissão ou exoneração. 

No serviço público ainda podem ocor-
rer casos de assédio moral contra os 
servidores denunciam condutas antié-
ticas e criminosas. Desembargador do Trabalho, Ricardo Tadeu: na Justiça do Trabalho, julgamentos de casos 

de assédio moral são diários, com indenizações elevadas aos assediadores. 

Propor o debate junto aos trabalhadores e o judiciário para que se avancem os dispositivos 
que coíbam o assédio moral, é o que defende o presidente do Senge, Carlos Roberto Bittencourt 

Promovido pelo Senge, seminário reuniu 550 pessoas em Curitiba para debater o assédio 
moral na administração pública

Foto: Alexsandro T. Ribeiro

Foto: Alexsandro T. Ribeiro

Foto : Alexsandro T. Ribeiro
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público. Ocorre que, nessas si-
tuações, quem analisa os casos é 
a Justiça Federal, quando a ação 
envolve a União, e a Justiça Es-
tadual, quando a ação é movida 
contra o estado ou municípios. 
Assim, mudando a instância de 
julgamento, alteram-se tam-
bém os entendimentos sobre os 
casos. 

Ao contrário da Justiça do Tra-
balho, nas esferas judiciais fe-
derais e estaduais, além da falta 
de uma conclusão do judiciário 
quanto à caracterização do as-
sédio moral, um dos principais 
empecilhos é a inexistência de 
regulamentação, como identi-
fica o procurador Regional da 
República, Paulo Cogo Leivas, 
ao apontar uma lacuna nas dis-
cussões jurídicas sobre o assé-
dio moral quando ocorrido nas 
instituições da administração 
pública.

“O assédio moral é um fenômeno 
frequente tanto nas instituições 
privadas quanto nas públicas, e os 
casos não são poucos. A literatura 
sobre o tema tem apontado índi-
ces elevados de casos deste tipo. No 
entanto, sobretudo no âmbito das 
instituições públicas, não há ainda 
regulação na legislação federal em 
nosso país que trata sobre a ques-
tão do assédio moral. Existe assim 
uma brecha jurídica muito grande 
e importante com a falta de regu-
lação”.

Além da carência de embasa-
mento jurídico, o assédio moral 
no setor público reserva ainda 
outras características que, na 
opinião de especialistas, o tor-
na mais perverso que quando 
ocorrido na iniciativa privada, 
como aponta Heloani. “Na ini-
ciativa privada o assédio geral-
mente é resolvido rapidamente. 
Ou o trabalhador é demitido, ou 
cede a pressão e pede a conta. 

Já no estado, não é tão fácil. O 
trabalhador não vai jogar fora, 
por exemplo, uma carreira de 
20 anos no serviço público. E 
isso o fragiliza muito a sua saú-
de física e mental e o seu rendi-
mento no serviço público”. 

Apesar de não ser recente, se-
gundo Heloani, é a partir da 
década de 1990, com a adoção 
de um ideal de Estado Mínimo, 
comprometido com o capital fi-
nanceiro e apenas fiscalizador, 
em que o Estado deixa de ser 
protetor para ter uma legis-
lação normatizadora e trocar 
o capital produtivo, ou seja, 
aquele que gera empregos, pelo 
meramente especulativo, o fi-
nanceiro. 

“Esse é um estado bastante ade-
quado a levar situações de assédio 
moral, tendo no seu bojo, na sua 
concepção, os elementos que não 
só podem levar ao assédio como 
também às práticas como naturais. 
O que é mais perigoso. Se é uma 
aberração o assédio moral, pior é 
quando julgo que para que eu me 
mantenha no emprego, usar esses 
artifícios é natural, nem que seja 
vez por outra. É uma lógica que é 
antiética. Não dá para concordar 
com um estado que é desertor, que 
abdicou de cuidar da dignidade e 
da saúde física dos seus trabalha-
dores”. 

Assédio que compromete o 
sonho de futuro

Se com a carreira consolidada 
o servidor vítima do assédio 
se vê em uma situação deses-
peradora, a situação não é me-
nos brutal quando a violência 
moral transforma em pesadelo 
o início de uma longa jornada 
na tão concorrida estabilidade e 
carreira no setor público. Situ-
ação como esta é relatada pela 
engenheira Amanda, 26 anos, 

cujo nome é fictício para res-
guardar a sua identidade.

Formada em engenharia elé-
trica há dois anos, Amanda in-
gressou no serviço público há 
um ano e meio em uma insti-
tuição de um município polo do 
interior do Paraná. A jovem en-
genheira chegou a estagiar na 
empresa enquanto estudante 
e sempre almejou trabalhar na 
instituição. “Eu esperava cons-
truir uma carreira aqui e aplicar 
todo o conhecimento que adquiri 
na faculdade. Sempre foi meu so-
nho entrar nessa empresa. Quando 
estava cursando engenharia che-
guei a ser estagiária, e além disso, 
moro aqui perto e sempre fiquei 
imaginando o quanto seria bom 
trabalhar nessa empresa”. 

Em menos de um ano, no seu 
primeiro serviço como enge-
nheira, Amanda começou a 
se sentir pressionada por um 
colega no trabalho. “Um cole-
ga da área começou a agir com 
represálias, buscando me desqua-
lificar para meus superiores e me 
difamando profissional e pessoal-
mente para os colegas. Ele sempre 
teve uma conduta grosseira dentro 
da empresa, chamando colegas de 
burros e dizendo que seu filho de 4 
anos faria melhor o serviço”. 

De acordo com Amanda, o as-
sédio que ela vem sofrendo na 
empresa não se limita apenas 
aos comentários relacionados 
à sua capacidade laboral, mas 
também à sua vida pessoal. 
“Além de comentários extrema-
mente ofensivos e por que não 
dizer, nojentos, acerca de minha 
aparência física, esta pessoa faz 
pressuposições sobre minha vida 
pessoal, boatos sobre minha vida 
sexual, inclusive chegando a in-
citar os colegas a se relacionarem 
comigo como se eu fosse uma pessoa 
promíscua”. 
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Envolver a vida pessoal, criar 
boatos sobre a sexualidade 
das pessoas com o objetivo de 
acentuar a fragilização do tra-
balhador, segundo o professor 
José Roberto Montes Heloani, 
são características recorrentes 
quando as vítimas do assédio 
são mulheres. “Quando mulher, 
geralmente a vida pessoal é devas-
tada. Ela é colocada como uma 
pessoa devassa, que não merece 
a credibilidade, pois vivemos em 
uma sociedade machista. E quan-
do você coloca o caráter e a moral 
de uma mulher em dúvida, vão di-
zer que ela não serve para nada”. 

Uma vez desestabilizado emo-
cionalmente o assediado busca-
rá reverter a situação e é quan-
do começa a cometer erros no 
trabalho. “Ele tenta recuperar a 
imagem perante o grupo, até se 
tornar afoito e acabar cometendo 
erros. Aí que os erros começam a se 
tornarem reais e o assediador tem 
todos os elementos para dizer que 
aquele sujeito realmente é incompe-
tente e que deve ser afastado a bem 
da administração pública”, afirma 
o psicólogo. 

Diante das pressões no traba-
lho, Amanda buscou a vice-
-presidência da instituição 
para solicitar uma medida ad-
ministrativa contra o colega. 
De acordo com a engenheira, 
a ação aumentou as represálias 
por parte dos seus superiores 
diretos e principalmente pelo 
assediador. “Como eu busquei a 
vice-presidente para falar sobre o 
caso, o gerente e o coordenador da 
área ficaram muito bravos por eu 
não ter falado com eles antes. Mas 
eu não me sentia confortável em 
me reportar a alguém que também 
fazia a mesma coisa, que se omitia 
e que também participava da pro-
pagação de boatos sobre a minha 
vida pessoal”. 

Amanda relata que seus supe-
riores aconselharam-na a re-
tirar a medida administrativa, 
alegando que iria apenas atra-
palhar o ambiente de trabalho. 
“Tentaram me fazer acreditar que 
isso era uma bobagem, que eu iria 
gerar um clima super pesado para 
trabalhar e que a empresa inteira 
ia ficar falando de mim, tentan-
do a todo custo me desencorajar 
a seguir em frente com o processo. 
Fiquei tão abalada com tudo isso, 
que por um momento me decidi a 
cancelar o processo administrativo. 
No entanto, depois de refletir bas-
tante, decidi ir em frente”. 

Após o ingresso com a medida, 
a engenheira afirma que o as-
sédio se agravou ainda mais, fi-
cando mais às claras. O aumen-
to da pressão no trabalho vem 
afetando a sua saúde psicoló-
gica. De acordo com Amanda, 
o sonho de trabalhar naquela 
empresa se tornou um pesade-
lo. “Comecei um tratamento com 
acompanhamento de um psicólo-
go, pois estou perdendo a vonta-
de de fazer as coisas. Domingo à 
noite chego a chorar ao pensar que 
no outro dia tenho que vir pra cá 
enfrentar essas situações. Várias 
vezes cheguei até pensar em sair”. 

Apesar disso, além de man-
ter o processo administrativo, 
Amanda procurou o Senge-PR 
para aconselhamento jurídico e 
entrará com ação judicial com 
assessoria do sindicato contra 
a empresa. “Não é porque uma 
coisa está errada há tempo que 
as pessoas têm que tolerar, achar 
normal e que está certo. Não acho 
justo e vou continuar lutando pelos 
meus ideais de igualdade e justiça, 
pelo fim do machismo escancarado 
e do machismo velado também. A 
empreitada profissional já é árdua 
por si só e eu não vou aceitar este 
tipo de obstáculo a mais no meu 
caminho”, afirma. 

Foto : Alexsandro T. Ribeiro

Foto : Alexsandro T. Ribeiro

De acordo com o psicólogo Roberto Heloani, não é raro os casos 
de assédio em que a vida privada e a sexualidade são usadas como 
instrumentos para os assediadores

“Se é uma aberração 
o assédio moral, pior é 
quando julgo que para 
que eu me mantenha 
no emprego, usar esses 
artifícios é natural, nem 
que seja vez por outra”, 
afirma o psicólogo 
Roberto Heloani

Para o Procurador Regional da República, Paulo Cogo Leivas, 
a falta de uma regulação é um dos entraves do judiciário nos jul-
gamentos dos casos de assédio moral na administração pública. 



31
Revista do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná

Em seminário e livro Senge-PR 
amplia debate sobre o assédio 
moral no setor público

A necessidade de sensibilizar o Judiciário para a 
criação de leis específicas de combate ao assédio 
moral, especialmente no setor público, e de orien-
tar os servidores sobre as formas de defesa ante a 
esta prática nociva no ambiente de trabalho levou 
o Sindicato dos Engenheiros no Estado do Para-
ná (Senge-PR) e entidades parceiras a promoverem 
um seminário e lançar um livro com o tema Estado, 
Poder e Assédio: relações de trabalho na adminis-
tração pública.

“O assédio moral é uma prática que deve ser com-
batida independentemente dos regimes de contrato 
dos trabalhadores, se celetista ou estatutário. No 
entanto, precisamos avançar nas discussões contra 
o assédio na administração pública tanto quanto foi 
avançado na iniciativa privada. É por isso que reali-
zamos o debate com sindicalistas, com a sociedade e 
sobretudo com a comunidade jurídica, responsáveis 
pelo julgamento dos casos de assédio moral”, res-
salta o presidente do Senge-PR, engenheiro agrô-
nomo Carlos Roberto Bittencourt.

O evento, realizado em Curitiba no mês de março, 
reuniu 550 pessoas, num importante debate sobre 
este tema que afeta milhares de profissionais, sem 
distinção de categoria, gênero ou condição econô-
mica.

Fechar a lacuna jurídica existente com a regulação 
da questão pela Justiça Federal seria o primeiro 
passo para combater e coibir o assédio moral no 
setor público. Este foi o sinal dado por juristas, psi-
cólogos, sociólogos e representantes de entidades 
sindicais reunidos no seminário, que contou com 
palestras de especialistas na área, como o  psicólogo 
Roberto Heloani, o desembargador do Trabalho, 
Ricardo Tadeu, o ex-procurador do Paraná, José 
Antônio Peres Gediel e a procuradora do Estado, 
Aldacy Rachid Coutinho. 

O posicionamento dos especialistas pela maior 
orientação jurídica sobre o tema é reforçado no 
conteúdo do livro que traz diversos artigos e pro-
põe a reflexão sobre as relações de poder nas insti-
tuições públicas e a  necessidade da conscientização 
ao combate e prevenção ao assédio moral. 

“Produzimos a publicação motivados pela necessi-
dade de ampliar os debates, no âmbito jurídico, so-
bre a regulação na legislação federal da questão do 
assédio moral. É uma obra referência sobre o tema, 
em que os autores coletivamente propõem refle-
xões sobre formas de identificar, combater e preve-
nir este tipo de assédio nas relações de trabalho na 
administração pública”, afirma Bittencourt. 

O livro reúne artigos de vários palestrantes do 
evento promovido pelas entidades, além de especia-
listas convidados como a médica do trabalho e uma 
das precursoras dos debates sobre assédio moral no 
Brasil, Margarida Barreto. Assinam a publicação, 
como organizadores o assessor da presidência do 
Senge-PR, Eduardo Faria Silva, Fernanda Zanin e 
Lawrence Estivalet de Mello. A versão digital da 
obra está disponível gratuitamente no site do Sen-
ge-PR. 

Acesse aqui a versão eletrônica do livro Estado, 
Poder e Assédio: relações de trabalho na admi-
nistração pública.
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No início de 2013, o prefeito 
Gustavo Fruet promoveu a 
primeira audiência pública de 
seu governo, para debater a ta-
rifa do transporte coletivo. Em 
março, ele instituiu a Comissão 
de Análise da Tarifa, composta 
por segmentos da sociedade e 
do Poder Público. Ela se reu-
niu durante quatro meses, em 
sessões públicas semanais, para 
debater aspectos legais, con-
tratuais, técnicos, entre outros.

Nesses trabalhos, equipe da 
URBS foi fundamental e de-
monstrou que é um dos mais 
importantes grupos de exce-
lência do transporte público 
brasileiro. Também evidenciou 
a importância da Administra-
ção Pública contar com uma 
estrutura profissional, qualifi-
cada e permanente.

Os trabalhos da Comissão re-
presentaram o maior e mais 
aprofundado debate já reali-
zado sobre o transporte cole-
tivo de Curitiba. Seu relatório 
final, com quase 700 páginas, 
foi disponibilizado no portal 
da URBS e cópias foram entre-
gues aos órgãos de controle, 
Legislativo Municipal e a to-

dos os interessados, servindo 
de subsídio para auditorias e 
análises que, na sequencia, fo-
ram desenvolvidos por outras 
entidades.

Das 111 contribuições da co-
missão, 70,3% foram analisa-
das e processadas pela URBS, 
16,2% ainda dependem de deci-
sões judiciais e 13,5% contem-
plam medidas em andamento. 
Dos principais resultados, des-
tacam-se a operacionalização 
dos indicadores de qualidade 
e do plano de contas-padrão, a 
modernização do cartão trans-
porte e a modicidade tarifária. 
Na sequencia, o prefeito Gus-
tavo Fruet constituiu uma co-
missão de auditoria cujos re-
sultados foram encaminhado 
a diversos órgãos. Também 
disponibilizou, inclusive na 
internet, a integra do proces-
so de licitação do transporte 
coletivo, com cerca de 15 mil 
páginas. 

Ainda em 2013, Curitiba foi 
a primeira cidade brasilei-
ra a disponibilizar os dados 
operacionais do transporte, 
possibilitando o surgimento 
de diversos aplicativos. Além 

AVANÇOS NO 
TRANSPORTE DE 

CURITIBA
Roberto Gregorio da Silva Jr.
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Atual presidente da URBS/SA, empresa que gerencia o 
Transporte Coletivo de Curitiba, Roberto Gregorio da Silva 
Jr. é engenheiro mecânico formado pela  UFPR; especialista 
em engenharia  de produção pela  UFSC;  mestre  (UFPR) e 
doutor em  administração  pela  PUC-PR.  
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disso, os recursos, dados e in-
formações disponíveis no por-
tal da URBS, o posicionaram 
com um dos mais completos 
no país. Já em 2014, Curitiba 
foi escolhida como uma das 
seis cidades líderes, no âmbi-
to internacional, nas soluções 
de mobilidade e, em 2015, o 
transporte público da cidade 
foi reconhecido como o de me-
lhor qualidade entre grandes 
cidades do país.

Na atual gestão, vigorou a ta-
rifa mais baixa em relação ao 
salário mínimo dos últimos 
vinte anos. Com o desconto 
até recentemente praticado, a 
tarifa de Curitiba era menor 
que 95% das tarifas metropo-
litanas. Já a modernização do 
cartão transporte e o apoio da 
guarda municipal, propicia-
ram uma redução de 28% nos 
assaltos e furtos no transporte 
no primeiro quadrimestre de 
2015 em relação a 2014. Outro 
avanço foi a manutenção do 
valor das passagens adquiri-
das no cartão transporte pelo 
prazo de cinco anos.

Além disso, estão em curso 
investimentos expressivos 
para melhoria da mobilidade, 
envolvendo canaletas, faixas 
exclusivas, terminais, estações 
e outras benfeitorias. Também 
estão sendo desenvolvidos 

projetos relacionados à eletro-
mobilidade, contemplando a 
frota pública, transporte cole-
tivo, táxis e bicicletas elétricas. 

No tocante à rede urbana e 
metropolitana do transporte, 
os riscos jurídicos e financei-
ros não ensejaram a renova-
ção do convênio existente, 
mas a integração continuou. 
Curitiba garantiu aos usuários 
metropolitanos o acesso ao 
seu sistema e, inclusive, criou, 
ampliou e reforçou linhas para 
manter a qualidade dos servi-
ços.

Tal integração envolve dife-
renças significativas que de-
vem ser equacionadas. Em 
Curitiba, os serviços foram 
licitados, os recursos são mo-
vimentados em fundo público, 
existe fiscalização de 100% da 
frota e são aplicadas sanções 
quando necessário. No âmbi-
to metropolitano, não foi feita 
licitação, os recursos são mo-
vimentados pelas próprias em-
presas e ainda está indefinido a 
fiscalização.

Concluindo, há muito o que 
fazer. São necessárias novas 
soluções institucionais, finan-
ceiras e operacionais, que pro-
piciem um transporte público 
de qualidade a preço justo.
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29/04/2015: 
O ESTADO CONTRA 
OS TRABALHADORES
Por João Pedro de Amorim Junior

Foto: Brunno Covello 
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29 de abril de 2015, quarta-fei-
ra. Tarde nublada de início de 
outono de uma semana que co-
meçou tensa, em Curitiba, com 
o cerco policial à Assembleia 
Legislativa do Paraná. Uma 
ação feita a pedido do presi-
dente daquela Casa de Leis, de-
putado Ademar Traiano, para 
garantir a votação do Projeto 
de Lei 252/2015 que mudava 
as regras da utilização dos re-
cursos do Paraná Previdência. 
A  polícia era necessária, na 
alegação do deputado, para a 
manutenção da ordem, da se-
gurança dos parlamentares e a 
não depredação do patrimônio 
da Assembleia Legislativa por 
atos de vandalismo. Por isso, a 
sessão foi fechada à participa-
ção dos cidadãos.
Em frente à Alep milhares de 
servidores públicos de diver-
sas categorias, a maior parte 
trabalhadores da Educação, es-
tavam reunidos num manifesto 
pela não aprovação do projeto.
Já no dia anterior, a ação da 
polícia contra os servidores 
acampados na Praça Nossa Se-
nhora Salete, havia sido moti-
vo de alerta para a sociedade, 
com manifestações do Sindica-
to dos Engenheiros no Estado 
do Paraná (Senge-PR) e de ou-
tras entidades repudiando atos 
de violência empregados pelos 
policiais. A ação de véspera da 
PM, na tentativa de dispersar 
os manifestantes, foi apenas 

um sinal numa escala muito 
menor do que estava por vir.
Naquela tarde de 29 de abril, 
cumprindo o rito legislativo 
e alheios ao clima externo ao 
plenário da Assembleia Legis-
lativa, os deputados levaram 
adiante o processo de votação 
do projeto do governo. Igno-
raram, inclusive, os apelos de 
dois senadores da República 
(Gleisi Hoffmann e Roberto 
Requião) que vieram a Curi-
tiba na tentativa de negociar 
uma saída para o impasse entre 
o governo e o funcionalismo.
Do lado de fora do parlamen-
to, Policiais Militares em for-
mação isolavam a entrada da 
Assembleia de qualquer apro-
ximação. Compunham uma 
corrente humana fardada de 
diversas patentes, idades, ex-
periências e funções. Havia 
soldados, cabos, sargentos e 
oficiais de diferentes batalhões 
misturados a cadetes do Gua-
tupê, tendo na retaguarda in-
tegrantes de tropas especiais 
e atiradores de  elite especia-
listas em embates de grandes 
proporções. 
Também heterogêneo era o 
grupo de servidores que ocu-
pava a frente da Alep em de-
fesa dos seus direitos futuros. 
Homens, mulheres, jovens e 
velhos. Funcionários públicos, 
não apenas do magistério, mas 
de diversas outras secretarias e 
empresas do Estado e jornalis-

tas em estado de alerta.
O “teatro de operações”  estava 
montado. Bastava um movi-
mento para inflamar os ânimos. 
E a tentativa dos servidores de 
se aproximar da Assembleia 
Legislativa foi rechaçada pela 
Polícia Militar com força má-
xima, de quem reage a um ini-
migo fortemente armado. 
Na ofensiva contra os servido-
res, a PM usou bombas, balas 
de borracha, cassetetes, cães 
adestrados, o “caveirão” do 
Choque e até um helicóptero.
Nesse cenário o resultado não 
poderia ser outro. Como diz o 
ditado, “a corda sempre arreben-
ta sempre do lado mais fraco”. Na 
praça, mais de 200 feridos (213 
na contagem oficial); dentro 
da Assembleia Legislativa a 
vitória do governo com o pro-
jeto aprovado com 31 votos a 
favor, 20 contra e duas absten-
ções (dois deputados faltaram 
a sessão). Vinte e quatro horas 
depois da aprovação na Alep, o 
projeto foi sancionado pelo go-
vernador.
A alegação do governo? A Po-
lícia Militar reagiu à ação de 
‘black blocs”.
Mas há outro ditado que diz: 
“uma imagem vale mais que mil 
palavras”. 
A seguir, veja a narrativa des-
ta história a partir das fotos 
do jornalista Brunno Covello. 
Imagens reais de um dia que 
não deve ser esquecido.
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A alegação do governo do Es-
tado para o uso máximo da for-
ça policial no episódio de 29 de 
abril, no Centro Cívico, foi a de 
que os PMs reagiram à ação de 
“Black Blocs”, grupos anarquis-
tas, que se caracterizam pelo uso 
de roupas e máscaras negras e 
por atos de violência e depreda-
ção de patrimônios públicos e 
privados.

Em trecho de nota oficial divul-
gada após o ocorrido o governo 
ressaltou o seguinte: “O radica-
lismo e a irracionalidade de pessoas 
mascaradas e armadas com pedras, 
bombas de artifício, paus e barras de 
ferro, utilizados contra os policiais, 
são responsáveis diretos pelo con-
fronto”.

Contrariando a versão governis-
ta, também em nota, a Defenso-
ria Pública negou a participação 
de black blocs nas manifestações 
de 29 de abril. “Destaque-se que 
nenhuma das pessoas detidas foi 
autuada em virtude da prática de 
crime de dano ao patrimônio pú-
blico ou privado, porte de arma ou 
artefato explosivo, não havendo ne-
nhum indício de que tais manifes-
tantes sejam integrantes de grupos 
denominados black blocs”. O Gru-
po de Trabalho de Direito Penal 

da Defensoria afirmou ainda que 
prendeu 12 pessoas entre profes-
sores e servidores, além de dois 
adolescentes.  A seção Paraná da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
também se manifestou negando a 
presença de grupos estranhos ao 
movimento dos professores, com 
base no acompanhamento das 
detenções. “Nossos representantes 
ficaram no 1º DP até praticamente a 
meia-noite. Não houve apreensão de 
armas, de pedras, de coquetéis molo-
tov, de barras de ferro, de pedaços de 
pau”, afirmou à imprensa. 

Servidor público do Estado e di-
retor do Senge-PR, o engenheiro 
agrônomo Claudinei Pedroso Ri-
bas, que participou do ato contrá-
rio à aprovação do projeto que al-
tera as regras previdenciárias no 
Paraná, é uma das testemunhas 
do uso desproporcional de força 
policial naquela tarde de 29 de 
abril. “É uma data para não ser es-
quecida”, afirma o engenheiro que 
guarda consigo balas de borra-
cha, e peças de granadas e outros 
artefatos atirados contra funcio-
nários públicos naquele dia.

“O que presenciei foi um massacre 
contra todos os servidores públicos, 
que estavam ali somente para acom-
panhar a votação do projeto enviado 

pelo governo e tentar reverter o sa-
queamento da nossa previdência e o 
comprometimento de nossas futuras 
aposentadorias”, destaca.

Os trechos que seguem são o re-
lato fiel do engenheiro Claudinei 
Pedroso Ribas sobre o ocorrido 
naquela tarde de 29 de abril de 
2015 em frente à Assembleia Le-
gislativa do Paraná.

“Conversávamos sobre as consequên-
cias da aprovação do projeto de lei, 
quando ouvimos o primeiro estouro. 
As pessoas correram desesperadamen-
te, pois o barulho foi extremamente 
assustador, ocasionando a dispersão 
de quem estava ali para reivindicar 
valorização e se opor ao que julgamos 
ser uma afronta aos servidores públi-
cos e a toda a sociedade.

Após a primeira bomba não houve 
mais cessar fogo. Começou uma ver-
dadeira batalha desproporcional. Po-
liciais extremamente equipados com 
um arsenal de guerra contra servido-
res que tinham somente o grito como 
arma e acreditavam que poderiam 
exercer o direito de lutar pelo que é 
seu. 

Também dispersei no primeiro es-
tampido junto com os demais servi-
dores, mas após uns instantes voltei 

Black blocs? 
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em direção à frente da Alep. Até en-
tão acreditava que como a multidão 
já tinha dispersado e sido afastada do 
cordão de isolamento feito por poli-
ciais, consequentemente as bombas e 
tiros iriam cessar. Engano meu! No 
momento em que eu avançava caiu 
ao meu lado uma bomba de gás la-
crimogêneo. Não pude identificar de 
onde veio, pois  havia muita fumaça e 
muitas outras bombas vindas de todos 
os lados, inclusive do céu. 

Naquele instante os meus olhos come-
çaram a arder e lacrimejar, junto com 
uma sensação de sufocamento e falta 
de ar. Procurei ficar calmo não colo-
cando as mãos nos olhos e respirando 
de forma compassada. Foi quando 
fui ajudado por outros servidores 
que também tentavam se proteger dos 
ataques da polícia. Não eram black 
blocs armados de coquetéis molotov, 
como afirmou o governo. Eram sim 
servidores públicos do Estado do Pa-
raná ajudando uns aos outros naquele 
momento difícil.

Durante todo o massacre fiquei à 
frente e presenciei cenas lamentáveis 
que jamais imaginei que veria. Os 
policiais fechavam os olhos e jogavam 
bombas e atiravam ao léu. Homens, 
mulheres, jovens e pessoas com mais 
idade, todos eram atingidos como se 

os policiais tivessem recebido a ordem 
de descer a “borracha geral”. 

Nessa hora notei que mesmo com 
as pessoas recuando, sem oferecer o 
menor risco ao cordão de isolamen-
to, todos sem exceção, estavam sendo 
massacrados. Me senti impotente e vi 
que ali o que realmente estava acon-
tecendo não tinha nada a ver com a 
democracia. Não vivi a época da di-
tadura, mas me senti repreendido, ca-
lado, sem direito de lutar pelos meus 
direitos, exatamente como imagino 
que foi na época do governo militar.

Após quase duas horas de explosões 
e tiros incessantes veio o camburão 
com jato de água e avançou sobre os 
servidores. Finalmente houve um ces-
sar fogo. Semblantes de perplexidade 
estavam no rosto das pessoas. Ex-
pressões de impotência de quem não 
podia e não queria acreditar no que 
tinha acontecido naquela tarde de 29 
de abril de 2015, quando todos fomos 
violentados fisicamente e moralmen-
te, justamente por quem tem o dever 
de nos defender.”

Em resposta a pedido do Ministé-
rio Público de Contas, a secretaria 
de Estado de Segurança Pública 
informou o custo da operação po-
licial do dia 29 de abril. 

A informação oficial diz que a 
operação custou ao povo parana-
ense R$ 948,3 mil, quase R$ 1 mi-
lhão. Esses valores dizem respeito 
aos gastos com munição não-letal 
e diárias dos policiais militares 
participantes. Os gastos com o 
helicóptero da polícia que sobre-
voou a Praça Nossa Senhora de 
Salete naquela tarde, não fazem 
parte desta conta. Um efetivo de 
2.516 PMs (855 trazidos do in-
terior do Estado) foi mobilizado 
para cercar Assembleia Legislati-
va do Paraná no dia 29. Os poli-
ciais estavam  armados com 2.323 
balas de borracha e 1.413 bombas 
de fumaça, gás lacrimogêneo e de 
efeito moral, além de 25 garrafas 
de spray de pimenta.

Acesse a nota oficial do governo 
sobre o ocorrido em 29 de abril.

Acesse documentos com os gastos 
da operação da Polícia Militar. 

Balas de borracha e peças de grana-

das e outros artefatos atirados contra 

funcionários públicos naquele dia.

Foto: João Pedro de Amorim Junior
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Nos dias 28 e 29 de maio 
Brasília foi sede do XVI Con-
gresso Nacional dos Partici-
pantes de Fundos de Pensão, 
evento promovido pela Ana-
par (Associação Nacional de 
Participantes de Fundos de 
Pensão). 

As atividades começaram 
na véspera, quando o Ple-
nário 10 da Câmara Federal 

abrigou um ato público de 
apoio ao PLP (Projeto de Lei 
Complementar) 84/2015. Na 
ocasião, a Anapar e o  De-
partamento Intersindical de 
Acompanhamento Parlamen-
tar (Diap) lançaram a publi-
cação “Previdência Comple-
mentar – mais proteção para 
o trabalhador brasileiro” que 
servirá de instrumento para 
orientar os parlamentares 
sobre a importância de se al-
terar a legislação vigente so-
bre os fundos de pensão (leis 
complementares 108 e 109). 

O PLP 84/2015, de autoria 
da deputada Maria do Rosário 
(PT-RS) e do deputado Chi-
co D’Angelo (PT-RJ), já está 
tramitando na Comissão de 
Trabalho, de Administração 
e Serviço Público (CTASP), 
mas ainda não possui rela-
tor designado. Ele propõe 
alterações no atual modelo 
de gestão das entidades; nos 
regulamentos dos planos de 
benefícios, que estabelecem 
as regras de funcionamento 
dos planos, os direitos e deve-
res de participantes e patro-
cinadores; os institutos que 
devem ser garantidos a todos 
os participantes que se desli-
gam do patrocinador ou insti-
tuidor ou do plano de benefí-
cios – resgate, portabilidade, 

RELATO DO XVI CONGRESSO 
NACIONAL DOS PARTICIPANTES 

DE FUNDOS DE PENSÃO
Ulisses Kaniak

ARTIGO

Diretor do Senge e da Fisenge, o engenheiro eletricista Ulisses 
Kaniak é membro  do Conselho Deliberativo  da Associação 
Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão (Anapar).

Foto: Divulgação

autopatrocínio e benefício 
proporcional diferido; e por 
fim, a destinação de eventu-
ais superávits e a cobertura 
de eventuais déficits.

Convidado à mesa para re-
presentar os participantes 
eleitos em órgãos de gestão 
de fundos de pensão, ressal-
tei em minha fala o desequilí-
brio de forças que existe atu-
almente. A inexigibilidade de 
que existam diretores eleitos 
e a existência do Voto de 
Minerva fazem com que em 
muitos casos os participantes 
só consigam ter voz ativa no 
Conselho Fiscal. Desta for-
ma, a definição das políticas 
de investimentos e a gestão 
cotidiana das aplicações dos 
fundos, que têm como fun-
ção primordial prover os be-
nefícios de todos, podem ser 
feitas com base em interesses 
dos gestores das empresas 
(patrocinadoras) ou dos acio-
nistas delas.

A presidente da Anapar, 
Cláudia Ricaldoni, afirmou 
que “é o projeto dos nossos 
sonhos”. Já a deputada Maria 
do Rosário disse que quan-
do o PLP 84 for aprovado e 
promulgado, em forma de lei, 
merecerá ser lembrado como 
Lei da Anapar, pois a Asso-
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ciação foi quem fundamentou 
o teor do Projeto.

Já na mesa de abertura do 
evento o Congresso de-
monstrou a força e o respei-
to adquiridos pela Anapar 
ao longo de seus 14 anos de 
existência. A palestra mag-
na foi feita pelo Ministro da 
Previdência Social, Carlos 
Gabas, que se fez acompa-
nhar do Secretário de Polí-
ticas de Previdência Com-
plementar, Jaime Mariz, e do 
Superintendente da Previc, 
Carlos de Paula.

Em sua fala, Gabas elogiou 
a organização do evento e 
trouxe a visão atual do Mi-
nistério. Afirmou que sua 
gestão trabalha “para garan-
tir estruturas sólidas, que 
não possam ser derrubadas 
depois” e “em defesa do in-
teresse do trabalhador, que 
é o interesse da sociedade”. 
Disse que hoje o MPS não se 
furta de nenhuma discussão, 
e para demonstrar respondeu 
a algumas questões de temas 
polêmicos – como o fator 
previdenciário – levantadas 
na hora pelos participantes 
do evento. 

Temas polêmicos, aliás, não 
faltaram no decorrer dos 5 
painéis que mantiveram pre-
sentes e atentos os cerca de 
350 participantes do Con-
gresso. Com destaque espe-
cial aos debates sobre as no-
tícias de verdadeiros rombos 
nas contas de alguns fundos 
de pensão, em especial o Pos-
talis, dos trabalhadores dos 
Correios. 

Sem dúvida, uma mexida na 
legislação que venha a demo-
cratizar as gestões das EFPC 
(Entidades Fechadas de Pre-
vidência Complementar, con-
forme chamadas pela legis-
lação) será de grande ajuda 
para evitar mais dissabores 
e novos escândalos. Mas em 
diversas intervenções mui-
to qualificadas ao longo do 
Congresso, seja de palestran-
tes ou do público, fica a lição 
de que algumas armas dispo-
níveis na legislação e regula-
mentações poderiam ter evi-
tado males como o que aflige 
os participantes do Postalis. 

Nós, participantes, devemos 
cobrar da Previc uma maior 
proatividade nas fiscaliza-

Foto : Divulgação

ções. Mas nossos represen-
tantes eleitos (dentre os 
quais hoje me incluo) devem 
ter na ponta da língua as 
formas de verificar, cobrar e 
denunciar à Previc quaisquer 
desvios de rumo na adminis-
tração de nossos planos de 
aposentadoria.

Para isso é preciso a cada 
dia mais qualificação dos 
trabalhadores e seus repre-
sentantes nos assuntos que 
envolvem a Previdência, que 
é o futuro de todos. E as pa-
trocinadoras também devem 
arcar com isso, pois seus ges-
tores indicados também es-
tão suscetíveis a sanções por 
falha na condução das EFPC.

A Anapar tem atuado forte-
mente em todas as frentes 
possíveis. Além da fórum de 
discussão  riquíssimo que é o 
congresso anual que Brasília 
sediou em maio passado, ela 
desenvolve cursos de forma-
ção, assessora seus filiados 
administrativa e juridica-
mente, e é a única entidade 
representativa de participan-
tes reconhecida pelos órgãos 
responsáveis pela condução 
da Previdência Comple-
mentar no país. Tem assen-
to no Conselho Nacional de 
Previdência Complementar 
(CNPC), na Câmara de Re-
cursos da Previdência Com-
plementar (CRPC) e mais re-
centemente na Comissão de 
Conciliação, Mediação e Ar-
bitragem (CMCA) da Previc.

Acesse www.anapar.com.br, 
veja os detalhes de como foi 
o Congresso, com as pales-
tras e a Carta de Brasília na 
íntegra, leia os boletins com 
temas do momento e saiba 
como se filiar para fortalecer 
mais a entidade.

Ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, na palestra que abriu o encontro.
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Ulisses Kaniak toma 
posse no Conselho Fiscal 
da Fundação Copel

O diretor do Senge e da Fisenge, 
Ulisses Kaniak , tomou posse, em 
14 de maio, no Conselho Fiscal 
(para o período 2015-2019) da 
Fundação Copel. Kaniak  foi elei-
to representante do quadro dos 
ativos, autopatrocinados e vincu-
lados à Fundação, com 936 votos 
(37,1% do total) obtidos nas elei-
ções do início deste mês, tendo 
na suplência Marcelo Perdonci-
ni, que teve 20,9% dos votos.  Ao 
todo, foram registrados no pleito 
3495 votos válidos, entre ativos, 
autopatrocinados, vinculados e 
assistidos. Como representante 
dos assistidos foi eleito Marcos 
Brenny, com 41,2% dos votos,  
tendo o suplente Hélio José Pi-
zzatto com 21,9% dos votos.

O novo conselheiro, Ulisses Ka-

niak, ressaltou a importância do 
trabalho do Conselho (COF) no 
papel de fiscalizador das ações da 
entidade, e Marcos Brenny agra-
deceu a oportunidade de poder re-
alizar a tarefa de conselheiro e diz 
que pretende trabalhar em siner-
gia com a Fundação e o Conselho 
Deliberativo.

“Ter vencido esta eleição é uma satis-
fação muito grande por saber da con-
fiança depositada por tantos colegas 
em nosso trabalho de representação. 
Mas também traz uma enorme res-
ponsabilidade. O Conselho Fiscal é a 
instância de controle de um Fundo de 
Pensão e tem a incumbência de ana-
lisar minuciosamente todas as contas 
da entidade. Devido à legislação, o 
COF é o órgão onde os participantes 
têm mais voz ativa, haja vista que a 
presidência dele é assumida por um 
de seus representantes – e por conse-
guinte o Voto de Minerva em algu-
ma questão mais polêmica”, destaca 
Ulisses Kaniak.

Segundo ele, com Marcos Brenny 
representando os aposentados o 
trabalho será feito em sintonia, 
com rigor na fiscalização e com 
autonomia. “Vimos um ótimo tra-
balho de nossos antecessores, Ro-
silene Schreiber e José Mauro Do-
mingues, aos quais agradecemos. 
Espero que possamos aprimorar 
mais ainda a gestão, ampliando a 
comunicação com os participan-
tes e contribuindo para a garantia 
de um futuro mais tranquilo para 
todos.”

O Conselho Fiscal é responsável 
pelo controle interno da Funda-
ção Copel. Assim, é este órgão 
que analisa o desempenho eco-
nômico-financeiro da Fundação; 
analisa os Balancetes Mensais e 
o Balanço Anual; fiscaliza os atos 
da diretoria e se o fundo está cum-
prindo a legislação; acompanha e 
avalia as auditorias na Fundação, 
entre outras tarefas. 

Foto: Divulgação
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A ENGENHARIA DO RISO

Em pouco mais de um ano após o acidente que quase pôs fim à sua carreira, Zadra já recuperou movimentos dos braços e voltou aos palcos.  Foto: Diego Rilove

Em entrevista à Revista Diferencial, o 
comediante Fagner Zadra fala sobre os novos 
projetos de envolver a engenharia nos shows de 
humor e sobre a retomada do curso de engenharia 
civil, interrompido no último semestre após, em 
uma das suas apresentações,sofrer um acidente 
que pôs em risco sua vida e comprometeu o 
movimento de suas pernas

Ator, comediante, escritor, blo-
gueiro, empreendedor, produ-
tor cultural e engenheiro em 
formação. O currículo de Fag-
ner Zadra, 31 anos, é extenso, 
e no que depender da força de 
vontade do humorista, ficará 
maior ainda. Gaúcho de Planal-
to, aos 21 anos Zadra adotou as 
terras paranaenses tão bem que 
chegou a encarnar o típico curi-
tibano em alguns vídeos humo-
rísticos na internet, produzidos 
pelo grupo Tesão Piá, do qual é 

Por Alexsandro T. Ribeiro
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ros profissionais de engenharia.  
A experiência no Contestado, 
segundo o comediante, ajudou 
a quebrar preconceitos e lhe 
rendeu ensinamentos de solida-
riedade que carrega consigo até 
hoje. “Foi um aprendizado gi-
gante, tanto para a vida pessoal 
quanto para a profissional”. 

Hoje, o Senge Jovem promove 
ações de qualificação e orien-
tação profissional para futu-
ros engenheiros e projetos de 
cunho social, como o Engenha-
ria Solidária, em que a entida-
de, com o auxílio dos alunos e 
profissionais da área, presta as-
sistência em questões de Enge-
nharia a movimentos sociais e 
à comunidade. “Fico orgulhoso 
de ter participado de um grupo 
de estudantes que deu início a 
esse trabalho. Isso é engenha-
ria, resolver problemas sociais e 
não apenas econômicos dos en-
genheiros e das construtoras”, 
defende Zadra. 

Confira a entrevista à Revista 
Diferencial:

Faltou pouco para con-
cluir o curso de enge-
nharia, você pretende 
voltar pra faculdade e se 
graduar engenheiro?

Faltou muito pouco, ficaram 
umas sete disciplinas em aber-
to. Eu estava terminando, mas 
por conta do acidente, logo no 
começo do semestre, tive que 
interromper. Mas vou voltar e 
terminar. É uma promessa para 
mim e minha mãe que vou cum-
prir. Já até entrei em contato 
com a universidade para reto-
mar o curso. Tá em andamento 
isso. Na época eu estava até com 
o trabalho de conclusão de cur-
so praticamente pronto. Defini 
por uma área hoje carente de 
pesquisa, que é de desmonte de 
rochas e explosivos. Um pro-

um dos integrantes.  

Em março de 2014, no entan-
to, uma tragédia quase pôs fim 
aos sonhos do comediante. No 
evento de abertura do Festival 
de Teatro de Curitiba daquele 
ano, o ator foi atingido na ca-
beça por uma peça de isopor 
de aproximadamente três me-
tros de altura e 30 quilos, que 
se desprendeu da decoração do 
teto. Zadra sofreu uma lesão 
grave na coluna cervical, com 
rompimento das vértebras C5, 
C6, C7 e T1 e que comprome-
teu os movimentos das pernas 
e braços. 

Após uma rotina de fisioterapia 
quase que diária, acompanha-
mento médico e muita força de 
vontade, em menos de um ano 
após o acidente, Zadra recupe-
rou boa parte dos movimentos 
dos braços e já está de volta aos 
palcos, a pleno vapor e com vá-
rios projetos engatilhados. 

Antes da vida de comediante, 
Zadra chegou a cursar enge-
nharia civil na Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). No 
entanto, teve que parar o curso 
no último semestre devido ao 
acidente. Ainda na faculdade 
Zadra foi um dos fundadores 
do Escritório Modelo de Enge-
nharia e Arquitetura (Emea) da 
Universidade Federal do Para-
ná (UFPR) e liderou o grupo 
de estagiários na reforma das 
110 casas do Acampamento do 
Contestado, na Lapa, como par-
te de um projeto do Senge-PR 
em parceria com o Sindicato 
dos Arquitetos.

O trabalho, que à época envol-
veu cerca de 20 estudantes de 
engenharia e arquitetura, foi 
um dos precursores do Senge 
Jovem, projeto de relaciona-
mento do sindicato com os futu-
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jeto que ajudaria inclusive os 
negócios da família, pois meu 
pai tem uma pedreira lá em Rio 
Grande do Sul. Justamente pela 
área ser carente de pesquisa, 
tive alguns problemas no pro-
jeto, pois não encontrava nin-
guém que pudesse me orientar. 
Então parti para um trabalho 
multidisciplinar e encontrei em 
parte suporte no departamento 
de geologia. 

Cheguei a me empolgar tanto 
com a pesquisa que pretendo 
até dar continuidade, fazer um 
mestrado depois. No desen-
volvimento da pesquisa me 
deparei com alguns erros de 
cálculos, e aí comecei a desen-
volver uma equação para me 
ajudar. Ocorre que justamente 
essa equação pode render bons 
frutos para a área e para o mes-
trado. Cheguei a começar por 
conta a desenvolver a pesquisa, 
conversando até com um pro-
fessor que trabalha com méto-
do numérico, pois teria que ser 
feito por elementos finitos para 
resolver e diminuir o erro dos 
cálculos, que é a ideia do proje-
to para o desmonte das rochas. 
Com essa equação pretendo 
fazer um programa computa-
cional. Com ele posso mapear 
a pedreira, alimentando-o com 
com algumas variáveis como os 
tipos de rochas, fissuras, cama-
das, dentre outros elementos, e 
num pressionar de tecla ele gera 
uma simulação em 3D apontan-
do quais pontos são ideais para 
o desmonte da rocha. 

Na universidade você 
foi um dos responsáveis 
pela criação do Escri-
tório Modelo de Enge-
nharia e Arquitetura da 
UFPR. Qual foi a moti-
vação dos estudantes no 
processo?

O escritório foi um projeto em 

que nós entramos de cabeça 
mais por amor à engenharia. 
Fui um dos idealizadores. Exis-
tia uma empresa júnior, mas o 
projeto não estava bem con-
solidado, então me reuni com 
outros estudantes e buscamos 
fazer algo que promovesse a 
diferença. Fomos atrás do dire-
tor de tecnologia, que nos deu 
suporte. Mas a burocracia é gi-
gante e o processo é demorado. 
Não acompanhou nossa em-
polgação. Quando veio a verba 
para o escritório modelo nós já 
estávamos com o espaço pronto 
e tocando projetos. Consegui-
mos doações e ajudas de entida-
des, inclusive do Senge. 

A nossa motivação principal 
era a de promover o desenvol-
vimento social e sustentável 
por meio da engenharia. Esse 
era o ponto. Inclusive, os proje-
tos que desenvolvemos quando 
eu estava lá tinham uma rela-
ção com a comunidade, como 
o das reformas das casas do 
Assentamento Contestado, na 
Lapa, que foi junto com o Sen-
ge e com o SindArq. Um outro, 
com o pessoal de engenharia 
da Universidade da Flórida, 
também envolvendo o assen-
tamento, foi o do projeto da 
Escola Latino Americana de 
Agroecologia. Ficou fantástico 
o projeto final, com o teto verde 
integrado com o ambiente. Não 
se via o telhado camuflado com 
a vegetação. 

Outro ponto interessante no 
desenvolvimento do escritório 
foi o envolvimento de outras 
modalidades de engenharia e 
com o pessoal de arquitetura. 
No começo éramos apenas os 
estudantes de engenharia civil 
e arquitetura. Depois, vimos 
que faltava agregar outros cur-
sos, foi aí que tivemos a inser-
ção das engenharias elétrica e 
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de produção. E fizemos questão 
de trabalharmos todos no mes-
mo espaço. E foi um dos prin-
cipais avanços a integração dos 
estudantes de graduação com 
os de pós-graduação. Aquilo 
funcionava muito bem. Quan-
do tínhamos uma dúvida se 
no projeto poderia ter alguma 
alteração ou não, o estudante 
da área já estava ali do lado, o 
de pós-graduação já fazia um 
estudo, cada um com na sua 
especialidade, fazendo a engre-
nagem girar muito bem.  

Em Janeiro de 2015 o 
Senge voltou ao Assen-
tamento Contestado 
para conferir como fi-
caram as reformas das 
residências. Aquele pro-
jeto com os estudan-
tes de engenharia foi o 
embrião de um progra-
ma que hoje aproxima 
o sindicato dos futuros 
profissionais de enge-
nharia, o Senge Jovem, 
que vem tocando outros 
projetos de cunho so-
cial. O que representou 
para você ter participa-
do da inciativa e de ter 
parte desse atual proje-
to do Sindicato?

Fico muito orgulhoso de ter 
participado de um grupo de es-
tudantes que deu o início a essa 
empreitada, que em parte dá 
continuidade àquele ideal nosso 
na criação do escritório modelo, 
da engenharia como vetor do 
desenvolvimento social. Meu 
recado para os estudantes é o 
de que engenharia é isso. Ela 
serve para atender a sociedade, 
para resolver problemas sociais, 
e não apenas os problemas eco-
nômicos dos engenheiros, das 
construtoras. 

O objetivo, assim como o de 
todos os demais ofícios, é o de 

resolver os problemas da socie-
dade. No caso da engenharia 
são milhares. Há problemas de 
esgoto, de mobilidade, de sa-
neamento básico e assim vai. 
Mesmo nos empreendimentos 
financeiros, é fundamental que 
os engenheiros busquem pro-
duzir algo de qualidade, pen-
sando em quem vai usar, no 
consumidor, e também pensan-
do na sustentabilidade, buscan-
do processos construtivos que 
consuma menos e materiais que 
impacte menos na natureza. 

O projeto do assentamento foi 
um aprendizado gigante, tanto 
para  vida pessoal quanto para 
a profissional. Levo muito pra 
mim algo que vi forte lá no Con-
testado, que é a parte comunitá-
ria. Um dia é uma pessoa ou um 
grupo que é responsável por um 
afazer no assentamento, depois 
é outro grupo, e funciona muito 
bem, sem briga de ego. Há uma 
humildade que faz a gente se 
sentir bem lá. E acredito que o 
projeto ajudou a quebrar estig-
mas e preconceitos entre os es-
tudantes que foram lá. Lembro 
que havia um certo preconceito 
deles, e convenci vários de que 
deveríamos conhecer para real-
mente ver como funciona, e não 
sairmos por aí falando daquilo 
que não sabemos. Eles foram 
lá e gostaram tanto que volta-
ram com fotos com a bandeira 
do movimento. Então a troca 
de experiência e esse conheci-
mento foi fenomenal. Lembro-
-me que havia um morador que 
tinha problemas com bebida, e 
alguém questionou “pô, esta-
mos ajudando um bêbado”, e eu 
disse que não, que estávamos 
ajudando o filho, os netos e toda 
a geração posterior dele, cons-
truindo uma boa escola, aju-
dando a estruturar a residência 
deles, a criar um espaço em que 
poderiam ter até um entreteni-

Apesar de ter trocado o canteiro de obras pelos palcos, a 
engenharia continua na vida de Zadra, que pretende fa-
zer um espetáculo envolvendo o universo profissional dos 
engenheiros. 

Retomar o curso de engenharia civil na UFPR e fazer o 
mestrado na área são projetos que Zadra pretende cumprir. 

Foto: Alexsandro T. Ribeiro

Foto: Alexsandro T. Ribeiro
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mento cultural, e quem sabe, fa-
zer um curso superior e mudar 
toda a história da família.

Finalizando o curso, 
você pretende voltar 
para a engenharia ou re-
almente trocou a mesa 
de projetos e os cantei-
ros de obras pelos pal-
cos?

Como engenheiro só nos negó-
cios da família. Para fora, acre-
dito que não. Inverti as coisas. 
Antes o humor era um hobby, 
que eu fazia por prazer. Mas isso 
foi dominando minha agenda e 
tomando um corpo que um dia 
pedi a conta num escritório de 
engenharia em que eu trabalha-
va, e parti para vida na comédia. 
Até me pagavam bem lá. Eu ga-
nhava como engenheiro. Porém 
tive um problema com o meu 
ex-chefe, não estava muito feliz 
no serviço e as oportunidades 
como comediante começaram a 
aparecer. Foi a gota d´água. Saí 
de lá, comecei a fazer shows, os 
valores foram entrando, come-
cei a viajar e é a profissão que 
me encontrei. 

Mas no fundo, não abandonei 
totalmente a engenharia. Um 
desejo que tenho está ligado ao 
cinema, fazendo uma especiali-
zação na parte de produção de 
cenários, de cidades cinemato-
gráficas. Há muita engenharia 
nisso, é um mercado em ascen-
são que envolve logística, várias 
modalidades de engenharia. 
Enfim, um campo muito bom e 
interessante. 

Além disso, tenho projetos 

que mesclam engenharia e co-
média. No fundo, vivo a enge-
nharia ainda. Um deles é fazer 
um show temático sobre a en-
genharia, sobre os aspectos da 
profissão, coisas que no dia a dia 
nas obras presenciamos, para 
descontrair mesmo. Um outro 
projeto é um espetáculo sobre 
segurança do trabalho com hu-
mor, uma palestra motivacional 
e preventiva junto com um ilu-
sionista. O objetivo é mostrar 
como é fácil no ambiente de 
trabalho as pessoas perderem 
a atenção. Damos uma palestra 
de forma humor, mas com im-
pacto também, mostrando os 
perigos e a importância da en-
genharia. 

Mas isso tudo voltado para a 
comédia. A minha carreira, ain-
da bem, ficou galática! Participo 
anualmente do Festival de Te-
atro de Curitiba com o espetá-
culo Risorama, que tem partici-
pação de expoentes do humor. 
Gravamos junto com o Tesão 
Piá um DVD. Também gravei 
o meu agora na volta aos pal-
cos. E isso é um grande desafio 
do humorista, encher um teatro 
grande, enfrentar uma plateia 
e gravar um show. Hoje sou 
humorista. Vou me formar em 
engenharia mas sou humorista. 

E a recuperação, como 
está indo?

O processo é lento e agora que 
estou me acostumando a isso. 
No começo era aquela de “vou 
me recuperar rápido e tal”, mas, 
com a curiosidade que todo en-
genheiro tem, fui pesquisando 
na literatura científica sobre o 

meu caso, para entender como 
funciona o processo e vi que 
não é bem assim. O médico vai 
deixando em banho maria até 
para não baixar a estima. Se 
for falar que vai demorar cinco 
anos a recuperação o cara desis-
te. Então eles deixam devagar. 
No meu caso acho que vai uns 
três a quatro anos ainda. 

No começo não mexia nada, fi-
cava totalmente imóvel. Agora 
já recuperei alguns movimen-
tos dos braços. Faço fisioterapia 
três vezes por semana com uma 
equipe muito boa lá na Univer-
sidade Positivo. Uma equipe de 
fisioterapeutas bem empenha-
da em estudar o meu caso. Em 
nenhum momento estagnou ou 
diminuiu minha evolução. 

E não paro nem um minuto. 
Se não estou na fisioterapia lá, 
faço em casa mesmo. Me exer-
cito por horas. Geralmente o 
pessoal faz uma ou duas horas 
três vezes por semana. Eu já 
faço de três a quatro horas por 
dia. Mesmo que sozinho. Busco 
ser independente nisso, ten-
tando eu mesmo conquistar os 
movimentos todos os dias, me 
alimentar e fazer outras coisas. 
Até tenho algumas adaptações 
para me auxiliar, mas prefiro 
tentar sem os equipamentos. 
Estou fazendo um documen-
tário da minha recuperação, 
desde o dia do acidente, com as 
imagens do pessoal, mostrando 
tudo, coisas reais, mostrando o 
pessoal me dando um banho e 
tudo mais. Espero que isso aju-
de outras pessoas na luta pela 
recuperação. 
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Tesão Piá: muito além 
da comédia

Em 2013, Fagner Zadra e um 
grupo de amigos comediantes 
se juntaram para produzir ví-
deos para internet satirizando 
situações do cotidiano do curi-
tibano. Nascia assim o Tesão 
Piá, que conta hoje com mi-
lhões de visualizações no canal 

do grupo no Youtube,e proje-
tou a carreira em ascensão de 
Zadra no cenário humorístico 
brasileiro. No entanto, há mais 
que risadas no projeto. “Sem-
pre buscamos levar uma men-
sagem a mais. Um exemplo é 
um vídeo que produzimos para 
atentar à população dos riscos 
de misturar álcool e direção 
”, afirma Zadra. O vídeo, cujo 
roteiro foi escrito por Zadra e 

Cadu Scheffer, também do Te-
são Piá, integra a campanha 
publicitária Lei Seca Vai Pegar, 
promovida pela prefeitura de 
Curitiba. 
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HOMENAGEM 
HISTÓRICA MARCA OS 
80 ANOS DO SENGE

Lideranças do setor de enge-
nharia de todo o país, autorida-
des políticas e sindicais, direto-
res, associados e funcionários 
do Sindicato dos Engenheiros 
no Estado do Paraná participa-
ram da celebração dos 80 anos 
do Senge-PR, em Curitiba.

Mais de 500 pessoas estive-
ram reunidas num encontro 
de gerações para homenagear 
as oito décadas desta entidade 
sindical que tem como marca a 
defesa dos profissionais de en-
genharia e geociências, do in-
teresse público e da sociedade 
paranaense e brasileira.

Na solenidade, realizada no dia 
10 de abril, foram homenage-

ados nove ex-presidentes do 
Senge que marcam a história 
viva do Sindicato e entregues 
menções honrosas propos-
tas pelos deputados estaduais 
Professor Lemos e Rasca Ro-
drigues.

Homenageados -  O enge-
nheiro civil Kamal David Curi, 
presidente do Senge entre os 
anos de 1967 a 1978, e o seu 
filho, também engenheiro civil, 
Paulo Henrique Tacla Curi, 
receberam  a homenagem das 
mãos do presidente do Senge, 
engenheiro Agrônomo, Carlos 
Roberto Bittencourt.

Também foram homenagea-
dos o engenheiro civil, Rubens 

Celebração das oito 
décadas do Sindicato dos 
Engenheiros no Estado do 
Paraná foi um encontro de 
gerações que reuniu mais de 
500 pessoas em Curitiba

Menções Honrosas da Assembleia Legislativa foram entregues no evento festivo pelos 80 anos. Foto: Joka Madruga

Por João Pedro de Amorim Junior
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Curi, presidente do Senge Pa-
raná entre 1978 e 1981; o en-
genheiro eletricista, Luiz Car-
los Correa Soares, presidente 
do Senge de 1993 a 1996, que 
recebeu a reverência das mãos 
do presidente da Fisenge, 
Clovis Nascimento. O atual 
presidente do Senge Paraná, 
engenheiro agrônomo, Carlos 
Roberto Bittencourt, por sua 
atuação à frente do sindicato, 
entre os anos de 1996 a 2002, 
bem como os engenheiros 
agrônomos Rasca Rodrigues 
(hoje deputado estadual), que 
presidiu o Senge no ano de 
2002; Eroni Bertoglio, pre-
sidente do Senge de 2003 a 
2005; o engenheiro eletricis-
ta, Ulisses Kaniak, presidente 
do Senge nas gestões de 2005 
a 2008 e 2011 a 2014 e o en-
genheiro civil Valter Fanini, 
presidente do Senge de 2008 a 
2011 e atual vice-presidente do 

Sindicato.
O engenheiro civil, Abdo Dib 
Abbage,  presidente do Senge 
entre 1981 e 1987, que não 
pode estar presente na cerimô-
nia, também foi  lembrado.

Participaram do evento, entre 
outras lideranças da engenha-
ria, os presidentes da Federa-
ção Interestadual de Sindica-
tos de Engenheiros (Fisenge), 
Clovis Nascimento, da Fede-
ração Nacional dos Engenhei-
ros (FNE) e do Sindicato dos 
Engenheiros no Estado de São 
Paulo,  Murilo Celso de Cam-
pos Pinheiro, os presidentes 
dos Senges do Rio de Janeiro; 
Minas Gerais e Pernambuco; 
diretores dos Senges Sergipe; 
Volta Redonda e Bahia e os 
presidentes dos sindicatos dos 
Engenheiros Agrônomos de 
Santa Catarina e do Rio Gran-
de do Norte.

Mais de 500 pessoas estiveram reunidas num encontro de gerações de engenheiros.

Foto: Joka Madruga
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Uma história de conquistas

Carlos Roberto Bittencourt, presidente do Sin-
dicato dos Engenheiros no Estado do Paraná. 
“O Senge é um dos sindicatos mais antigos do Para-
ná, independente de modalidade, e o quarto do Bra-
sil na área da engenharia. Nosso sindicato sempre 
teve trabalho destacado na defesa dos profissionais 
que representa, como também uma forte posição em 
favor de políticas públicas de qualidade, da sobera-
nia nacional e da democracia.”

Clovis Nascimento, presidente da Federação 
Interestadual de Sindicatos de Engenheiros 
(Fisenge). “A Fisenge foi criada com participa-
ção na luta do Sindicato dos Engenheiros do Pa-
raná. Para nós da Fisenge é motivo de muito or-
gulho ter o Sindicato dos Engenheiros do Paraná 
fazendo parte da nossa Federação. É importante 
registrar que o primeiro presidente da Fisenge foi 
o engenheiro Luiz Carlos Correa Soares que é do 
Paraná e do Senge”.

Murilo Celso Pinheiro, presidente da Fede-
ração Nacional dos Engenheiros (FNE). 
“O Senge do Paraná é um exemplo para to-
dos nós no Brasil. Exemplo de participação, 
dedicação e de luta em defesa do trabalha-
dor brasileiro e, em particular, da engenharia 
brasileira”.

Joel Krüger, presidente do Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia do Paraná 
(Crea-PR). “A relação do Crea com o Senge é 
histórica. Fomos criados praticamente na mesma 
época e as duas entidades fazem a defesa da so-
ciedade. A atuação na área das políticas públicas 
é uma ação fundamental tanto do Crea como do 
Senge. Como associado do Senge fico muito feliz 
com a importante atuação do sindicato em defesa 
da sociedade e da engenharia brasileira”.

Carlos Roberto Bittencourt - presidente do Senge

Foto: Joka Madruga

Murilo Celso de Campos Pinheiro - Presidente da FNE

Foto: Joka Madruga

Joel Krüger - presidente do Crea-PR

Foto: Joka Madruga

Clovis Nascimento - Presidente da Fisenge

Foto: Joka Madruga
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Rasca Rodrigues, deputado estadual e ex-
-presidente do Senge-PR. “O Senge é um 
sindicato plural com diversas posições que sem-
pre convergem em favor do interesse público. Isso 
fortalece a categoria profissional dos engenheiros 
que estão em processos de decisões dentro de em-
presas e entidades públicas ou privadas. Os enge-
nheiros estão inseridos socialmente e o sindicato é 
um instrumento de luta importante e vanguarda 
na defesa de políticas públicas, muitas delas im-
plementadas em nosso Estado”. 

Luiz Carlos Correa Soares, conselheiro con-
sultivo do Senge-PR e presidente do sindica-
to de 1993 a 1996. “O Senge tem uma trajetória 
de participar não apenas da defesa das relações 
de trabalho, mas também compromissos fortes 
com a engenharia e com a sociedade”.

Norberto Ortigara, secretário de Estado da 
Agricultura. “É importante fazer o reconhe-
cimento da valiosa contribuição da categoria 
dos engenheiros para a construção do mo-
derno Paraná. Para a nossa infraestrutura e 
à moderna agricultura paranaense, forte e 
competitiva. Parabéns ao Senge pela condu-
ção da categoria e a sempre altiva negocia-
ção de posições que mantém com os poderes 
públicos.”

Kamal David Curi, presidente do Senge de 
1967 a 1978. “Hoje o Senge é destaque entre 
as entidades sindicais. Sempre esteve presen-
te em todas as atividades que dizem respeito 
à engenharia. Fico satisfeito que um trabalho 
que executei, quando presidente da entidade, 
está sendo cumprido e melhorado.”

Norberto Ortigara - secretário Seab

Foto: Joka Madruga

Rasca Rodrigues - deputado estadual

Foto: Joka Madruga

Luiz Carlos Correa Soares - ex-presidente do Senge

Foto: Joka Madruga

Kamal David Curi  - ex-presidente do Senge

Foto: Joka Madruga
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Ulisses Kaniak, diretor do Senge, da Fisen-
ge e ex-presidente do sindicato nas gestões 
de 2005 a 2008 e de 2011 a 2014. “Através do 
sindicato a gente consegue mostrar que o profissio-
nal de engenharia não é simplesmente aquele que 
irá projetar, construir ou fiscalizar uma obra, mas 
produzir algo de bom para a sociedade. Temos que 
mostrar que em todos os aspectos o profissional de 
engenharia é capaz de fazer acontecer. Que enge-
nharia não é só técnica, mas também humana”.

Olimpio Alves dos Santos, presidente do Senge-RJ. 
“O Sindicato dos Engenheiros do Paraná é uma entidade 
muito organizada e atuante. Acompanhamos de perto a 
luta do Senge Paraná contra a privatização da Copel em 
que a atuação do sindicato foi fundamental para barrar 
aquele processo. O Senge Paraná em muitas questões é re-
ferência aos demais sindicatos do Brasil, não só pela orga-
nização, mas pelas ações que já desenvolveu e desenvolve”.
Eduardo Piazera, diretor da Fisenge e da Seagro/SC. 
“O Senge Paraná tem papel protagonista na sociedade. 
Tem uma luta incansável em prol dos trabalhadores enge-
nheiros e demais trabalhadores, numa busca incessante por 
uma da sociedade melhor.”

Rubens Curi, presidente do Senge de 1978 
a 1981. “O objetivo principal é a valorização 
profissional, o relacionamento da engenha-
ria com a sociedade mostrando a importân-
cia que tem a profissão, tanto na parte social, 
do convívio, do relacionamento humano. O 
entrelaçamento do sindicato com a sociedade 
é muito importante sempre”.

Francisco Joseraldo Medeiros do Vale, presidente 
do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos do Rio 
Grande do Norte (SEA/RN). “O sindicalismo em 
si tem um papel muito importante, não apenas na 
defesa de categoria, mas também para a sociedade. 
Os profissionais de engenharia, que contribuem 
para o desenvolvimento do nosso País, se fortale-
cem ainda mais quando bem representados e de-
fendidos nos seus direitos. Neste contexto, o Senge 
Paraná é um exemplo não só para a engenharia, 
mas também para outras categorias profissionais.” 

Rubens Curi - ex-presidente do Senge

Foto: Reprodução

Ulisses Kaniak - diretor do Senge 

Foto: Joka Madruga

Olimpio Alves dos Santos - presidente Senge Rio de Janeiro

Foto: Joka Madruga

Joseraldo do Vale - presidente do SEA-RN

Foto: Joka Madruga
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Angela Doubek, diretora-secretária do Sen-
ge-PR. “Entrei no Senge com uma visão de que 
ele era menor e vi o quanto é grande o sindicato e 
tem influência. A diretoria tem um trabalho sério e 
compromisso com os profissionais de engenharia”.

Margolaine Giacchini, diretora regional do 
Senge em Ponta Grossa. “O Senge se mantém 
ao longo desses 80 anos como um sindicato cada 
vez mais ativo, mais participativo envolvido com 
as questões da engenharia e da sociedade”.

Silvana Palmeira, diretora da Fisenge e do 
Senge Bahia. “O Senge Paraná, para mim, tem 
sido um espelho. Na Fisenge eu passei a fazer um 
trabalho de boas práticas de gestão e a padroni-
zação dos procedimentos adotada pelo Senge Pa-
raná é uma referência para mim”.

William Machado, presidente da Associação 
Regional de Engenheiros e Arquitetos de 
Pato Branco (Area-PB). 
“A mensagem que eu deixo é para os jovens enge-
nheiros que deverão entender a nossa história e 
contribuir com este que é um dos melhores sindi-
catos de engenheiros do Brasil.”

Silvana Palmeira - diretora do Senge Bahia

Foto: Reprodução

Angela Doubek - Diretora do Senge

Foto: Joka Madruga

Margolaine  Giacchini - Diretora do Senge Ponta Grossa

Foto: Joka Madruga

William Machado - presidente da Area-PB

Foto: Reprodução



62
Revista do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná

Luiz Antonio Lucchesi, presidente da Federa-
ção dos Engenheiros Agrônomos do Paraná 
(FEAP). “O Senge mostra que é importante que 
os profissionais estejam sempre mobilizados por 
causas legítimas que promovam o desenvolvimento 
com honestidade, lealdade, coerência e correção”.

César Amin Pasqualin, presidente do Sin-
dicato dos Médicos Veterinários do Paraná 
(Sindivet). “O Senge, com a sua experiência, 
tem feito de maneira democratizada a expansão 
aos demais sindicatos. O Sindivet usufrui dessa 
experiência e interage com o Senge em diversos 
projetos. Essa interação entre profissões é funda-
mental para o crescimento da sociedade e o Senge 
tem dado a demonstração de que isso é possível 
ser feito com todas as categorias profissionais que 
têm responsabilidade social”.

José Mendes de Souza, diretor do Sindel. “O 
Senge demonstra que quando você tem um sindi-
cato forte a categoria é elevada a um patamar de 
respeito e de conquistas”.

Ivo Petry Sobrinho, Coordenador Geral do 
Sindaspp. “Por representar uma categoria di-
ferenciada, o Senge está presente nas principais 
negociações trabalhistas de várias categorias e, 
fundamentalmente, nas grandes lutas em nosso 
país. Além de participar das negociações traba-
lhistas com muita propriedade teve participação 
em grandes mobilizações sociais. O Senge tem 
demonstrado ao longo da sua história que não 
basta fazer a luta por uma categoria profissional, 
mas também pela sociedade”.

José Mendes de Souza - diretor do Sindel

Foto: Joka Madruga

Luiz Antonio Corràa Lucchesi - presidente da FEAP

Foto: Joka Madruga

César Pasqualin - presidente do Sindivet

Foto: Joka Madruga

Ivo Petri - coordenador geral do Sindaspp

Foto: Joka Madruga



Moisés Antonio Bortoloto, presidente do Si-
naep. “Ninguém chega a 80 anos de vida, sem ter 
prestado um grande trabalho por sua categoria 
profissional, que é o que o Senge tem feito ao lon-
go da história”. 

Moisés Antonio Bortolotto - diretor Sinaep

Foto: Joka Madruga

Senge homenageado na 
Assembleia Legislativa 
do Paraná

No dia do aniversário de 80 anos, 
em 6 de abril, o Sindicato dos En-
genheiros no Estado do Paraná  re-
cebeu menções honrosas na sessão 
ordinária da Assembleia Legislati-
va do Paraná (Alep). As homena-
gens, destacadas no grande expe-
diente do parlamento paranaense, 
foram propostas pelos deputados 
Rasca Rodrigues e Professor Le-
mos. 

Durante a sessão os deputados 
ressaltaram a participação do sin-
dicato na defesa dos engenheiros e 
sua importância nas discussões de 
grandes temas de relevância pú-

blica no Paraná O deputado Rasca 
Rodrigues, que presidiu a entidade 
durante o ano de 2002, destacou a 
atuação recente do Sindicato nos 
últimos 30 anos após a redemocra-
tização do país e com a alteração 
do direcionamento político do Sin-
dicato, que passou a intensificar a 
sua atuação na luta em defesa dos 
engenheiros trabalhadores e da so-
ciedade paranaense.

O ex-sindicalista do setor bancário 
e grande aliado do Senge nas ques-
tões sindicais e dos trabalhadores 
no parlamento, o deputado Tadeu 
Veneri também prestou homena-
gens ao Sindicato dos Engenhei-
ros. “O Senge tem sido um arauto da 
democracia no Estado e um baluarte 
nesses 80 anos em todas as questões que 
defendemos. Parabéns ao Senge pelos 

80 anos”.
O presidente da Alep, ao homena-
gear o Senge pelo seu aniversário e 
reconhecer na entidade a represen-
tação de todos os profissionais de 
engenharia do Paraná, que atuam 
fortemente no desenvolvimento do 
Estado, entregou ao presidente do 
Senge, Carlos Roberto Bittencourt, 
o certificado de menção honrosa 
pelos 80 anos do sindicato.
Em uso da palavra no grande ex-
pediente, Bittencourt agradeceu 
a homenagem da Alep ao Senge, 
proposta pelos deputados Rasca 
Rodrigues e Professor Lemos, e fez 
um apelo aos deputados pela neces-
sidade da valorização dos profissio-
nais que atuam no quadro público, 
bem como pela reestruturação do 
setor de engenharia no Estado.

O presidente do Senge-PR, Carlos Roberto Bittencourt, os diretores Marcos Andersen e Clodomiro Onésimo da Silva e o conselheiro Consultivo, Orlando Lisboa 
recebem a homenagem da Alep pelos 80 anos do Senge-PR.

Foto : Pedro Oliveira/Alep
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ACOMPANHE O SENGE NAS REDES SOCIAIS

/SengeJOVEMPR/SengePR /SengePR



Antes do conflito servidores protestavam, em ato pacífico, 

contra o fechamento da Alep. Foto: João Pedro de Amorim Jr.
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