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EDITORIAL

O PAPEL DO ESTADO COMO INDUTOR DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

D
CLOVIS FRANCISCO
DO NASCIMENTO FILHO
é engenheiro civil e sanitarista,
pós-graduado em políticas
públicas e governo, e
presidente da Federação
Interestadual de Sindicatos
de Engenheiros (Fisenge),
reeleito em 2017. Também é
vice-presidente do Sindicato
dos Engenheiros no Estado
do Rio de Janeiro (SengeRJ). Clovis exerceu o cargo
de Subsecretário de Estado
de Saneamento e Recursos
Hídricos do Rio de Janeiro e
foi Diretor Nacional de Água e
Esgotos da Secretaria Nacional
de Saneamento Ambiental
do Ministério das Cidades, no
período de 2003 a 2005.
É profissional com mais de
40 anos de atuação no Setor
de saneamento ambiental, na
CEDAE. Clovis foi presidente
da Associação Brasileira
de Engenharia Sanitária e
Ambiental, eleito por dois
mandatos.

urante a 76ª Semana Oficial de Engenheira e Agronomia (SOEA) - que aconteceu
em Palmas (TO), entre os dias 16 e 19 de setembro - a Fisenge e o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) realizaram uma
pesquisa* que traçou um importante perfil sobre a opinião do engenheiro acerca do mercado de trabalho, posição política e visão sobre a PEC 108, que desregulamenta as profissões. Nessa aferição, foi possível detectar que 80% dos engenheiros são a favor do papel
do Estado na estratégia de desenvolvimento do país. Por outro lado, a posição sobre as
privatizações é controversa, uma vez que 37,1% acreditam que cada caso é um caso, 22%
são, em geral, favoráveis, e 17% contrários. As empresas públicas e estatais brasileiras são
indutoras de desenvolvimento, atuam sob o controle do Estado e da sociedade e geram
empregos para engenheiros e toda a cadeia produtiva.
Atualmente, setores estratégicos como petróleo, saneamento e energia estão em processo de privatização. Estes são recursos naturais essenciais à vida e à soberania nacional
e colocá-los sob a gestão do Estado é fundamental para que estejam a serviço da sociedade, e não do lucro. Uma interpretação importante a ser feita sobre a opinião favorável
dos engenheiros em relação ao papel do Estado é confrontá-la com o posicionamento
de rejeição à PEC 108 (77,44%). Isso porque um dos principais objetivos do governo
federal em desregulamentar as profissões é abrir o mercado para empresas e profissionais
estrangeiros, estrangulando o nosso campo de atuação. Nos cabe, inclusive, repudiar políticas antimigratórias e xenófobas. Defendemos a reciprocidade diplomática com a devida
regulação do registro de profissionais estrangeiros. Uma das finalidades desta PEC é
autorizar o registro automático destes profissionais sem regulação, fiscalização e controle
social. Para isso, interessa ao governo federal a venda total de todas as empresas públicas
e estatais, como ratificou o Ministro Paulo Guedes na declaração de que “o Brasil está à
venda”. Desta forma, as empresas estrangeiras terão caminho livre para se instalarem em
nosso país e atuarem sem qualquer controle, fiscalização ou regulação.
Os Conselhos existem, sobretudo, como canais de recorrência da sociedade, fiscalizando o exercício profissional, combatendo as más práticas e orientando a atuação ética. Ao contrário das fake news propagadas, não cabe aos conselhos a fiscalização do
cumprimento do Salário Mínimo Profissional e das condições de trabalho, mas sim aos
sindicatos. São os sindicatos que atuam na defesa dos direitos trabalhistas e no acompanhamento dos acordos coletivos. Por isso, sindicatos e conselhos profissionais atuam em
consonância quando afirmam a bandeira comum em defesa da engenharia nacional. Se
os engenheiros acreditam no Estado, como confirma a pesquisa, é coerente a defesa de
nossas empresas públicas e estatais bem como dos Conselhos profissionais como autarquias públicas.
*A pesquisa pode ser consultada no site da Fisenge: www.fisenge.org.br
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“PRATICAMENTE
TODOS OS
ENGENHEIROS
FORMADOS NOS
ÚLTIMOS QUATRO
ANOS ESTÃO
DESEMPREGADOS”,
alerta autor de publicação

Entrevista por
CAMILA MARINS

D

epois de mais
de um ano
de estudos e
análises, foram lançadas
as publicações “Juros e dívida
pública no Brasil: mitos e verdades”, de Fabiano Dalto, Júlia
Hermes Schlittler e Valter Fanini, e “O mercado de trabalho
e a formação dos engenheiros
no Brasil”, de autoria do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Ambas
as obras tiveram patrocínio da
Mútua, do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná e
da Fisenge. Os estudos revelam
os efeitos da estagnação econômica do Brasil, a partir de
2015, sobre a empregabilidade
dos engenheiros. Neste período,
325 mil pessoas concluíram os
cursos de engenharia e somente
146 mil efetuaram seus registros profissionais no Sistema
Confea/Crea’s. Isso significa
que 179 mil novos engenheiros
sequer fizeram o registro em
sua entidade de classe, portanto
não se habilitaram ao exercício
legal da profissão.
A ocupação total de engenheiros começou a cair em
2016, após atingir o maior
patamar em 2015 (504 mil
engenheiros). Em 2017, este
número declinou para 455 mil
engenheiros, uma redução de
49 mil engenheiros ocupados.
Se somarmos este número aos

325 mil engenheiros formados
no período, teremos um número de 374 mil engenheiros desocupados por não conseguirem
uma primeira oportunidade de
trabalho ou por terem perdido
a ocupação que desempenhavam. Os empregos formais da
engenharia (com carteira assinada), que chegou a registrar
262 mil vínculos em 2014, caiu
para 225 mil vínculos no ano de
2017, uma redução de 37 mil
vínculos.
Os indicadores revelaram,
ainda, que dois importantes
setores empregadores de engenheiros foram fortemente impactados pelo contexto econômico e político: a indústria de
transformação e a construção
civil, que cresceram em quase todos os anos entre 2002 e
2013, mas amargaram fortes
quedas a partir de 2014. Pouco
mais da metade dos engenheiros ocupados são empregados
no setor privado, sendo que a
quase totalidade possui carteira
de trabalho assinada. Além disso, 18,9% estavam empregados
no setor público e 17,1% trabalhavam por conta própria.
O desempenho dos indicadores da formação em engenharia é ainda mais expressivo
do que o relativo aos indicadores da ocupação. No cômputo
geral do período 2009-2017,
o número de cursos cresceu
mais do que o número de instituições ofertantes (125,2%

e 102,8%, respectivamente),
atingindo 4.799 cursos de engenharia e 1.000 instituições
no Brasil, em 2017.
Neste ano, 315.627 pessoas
ingressaram, enquanto apenas
124.777 concluíram os cursos,
resultado de um crescimento
de 97,1% no número de ingressantes e de 183,8% no de concluintes, desde 2009. O comportamento dos ingressantes
se alterou significativamente,
quando se analisam os dados
por subperíodos. Enquanto o
número de ingressantes cresceu a altas taxas, entre 2009 e
2014, a partir de então passou a
cair sistematicamente, revelando que a procura pela formação
nessa profissão passou por uma
inflexão, em consonância com
a deterioração das perspectivas
profissionais no mercado de
trabalho desse segmento.
Como apresentado nos estudos, o excedente de profissionais de engenharia em relação à
capacidade da economia de absorvê-los tem contribuído para
a queda do rendimento médio
dos ocupados na engenharia
desde 2012 e da remuneração
média dos vínculos formais
desde 2014. O crescimento da
remuneração média dos vínculos formais de engenharia em
patamar inferior ao do total de
vínculos desde 2003 é um indício de que não houve escassez
de profissionais de engenharia nem no período de maior
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dinamismo econômico. Neste
sentido, o estudo comprovou
que estavam certas as entidades sindicais de engenharia ao
se contraporem ao discurso das
entidades patronais de que ha-

via um apagão na oferta de engenheiros no mercado.
Com o objetivo explicar a
relação entre economia e o
emprego para os engenheiros,
a Fisenge entrevistou o enge-

nheiro civil e mestre em Desenvolvimento Econômico pela
UFPR (Universidade Federal
do Paraná), Valter Fanini, que
foi o coordenador dos dois trabalhos pelo Senge-PR.

Na publicação, muitos dados
sobre a relação de emprego e
desemprego na engenharia
são influenciados pela economia. Qual é a influência? Em
uma sociedade capitalista, o
valor é estabelecido muito mais
pela escassez do que pela importância do serviço ou bem de
consumo. Assistimos, nos últimos anos, a um descompasso
entre a formação, a abertura de
muitos cursos de engenharia e
a redução da demanda. A economia está empregando muito
menos engenheiros, porque está
estagnada e com baixo nível de
desenvolvimento tecnológico.
Ainda somos uma economia
de commodities e serviços.
Mais do que apresentar dados
numéricos sobre os empregos e
os salários dos engenheiros, o
objetivo dos estudos é permitir o entendimento dos fatos
econômicos que são as causas
do desemprego e da redução
dos salários dos engenheiros. É
importante perceber que a luta
pela empregabilidade dos engenheiros e por melhorias nas
condições de trabalho e salários vai além do confronto com

os empregadores nas mesas de
negociações dos acordos e convenções coletivas de trabalho.
É necessário o engajamento
dos trabalhadores engenheiros
no debate referente às políticas públicas que influenciam
o processo econômico. E estas
vão além daquelas que têm vínculos diretos com a intervenção
do Estado na economia, como
a política fiscal e monetária. As
leis trabalhista e previdenciária
influenciam a economia de um
país tanto quanto uma política
de inovação tecnológica tocada
pelo Estado.

tiu foi uma escassez pontual e
por curto período em alguns setores, como a engenharia naval
e de petróleo; e até na própria
construção civil, que teve um
forte crescimento de investimento em infraestrutura e moradia.
O parque industrial brasileiro vem diminuindo a sua participação na economia e nós
estamos nos tornando cada vez
mais uma economia de serviços
de baixa remuneração e que exclui a engenharia. Os empregos
dos engenheiros estão muito
mais vinculados ao investimento e à formação do capital
do que as outras profissões. O
investimento pode vir dos governos nos setores de infraestrutura, habitação, meio ambiente; ou do setor privado, pela
ampliação dos capitais ligados
à oferta de bens de consumo.
No entanto, todas as políticas
dos dois últimos governos não
corroboram com o aumento do
orçamento público em investimentos ou com o aumento do
consumo por meio do aumento
da renda dos trabalhadores. Ou
seja, o governo não está atuan-
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Nessa perspectiva econômica,
qual o cenário para a engenharia nacional? Sempre tivemos
engenheiros em número suficiente para sustentar o crescimento econômico brasileiro.
Nós nunca tivemos um apagão
na oferta de engenheiros no
Brasil, como propagavam as
entidades patronais. A Fisenge
e os sindicatos de engenheiros
filiados sempre se opuseram a
este discurso, mesmo na época
de crescimento mais acentuado,
entre 2002 e 2014. O que exis-
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do de forma anticíclica, mas
sim aprofundando a crise econômica.
Além do crescimento econômico, o perfil da economia
é determinante na formação
da renda dos trabalhadores de
forma geral, e dos engenheiros
em especial. É comum ouvirmos comparações sobre a relação entre o número de engenheiros e a população de países
como Coreia, Japão, Alemanha
e China, afirmando que o Brasil
deveria atingir o índice coreano
de engenheiros formados para
o desenvolvimento econômico.
Para isso ser verdadeiro, o perfil
da economia precisaria chegar
próximo ao coreano, que é masTabela 1

sivo e intensivo em aplicação de
engenharia. Do contrário, o resultado será muitos engenheiros com salários reduzidos e a
maioria desempregados.
Qual a relação entre a indústria 4.0, o uso da tecnologia e
o emprego dos engenheiros?
A Indústria 4.0 é da alta tecnologia e automação. Ela é muito
mais intensiva em capital do
que em mão de obra. Isso quer
dizer que é mais empregadora
na formação do capital e menos empregadora na produção.
Onde hoje temos 20 montadores, poderemos ter um técnico
especializado operando um
computador que fará o trabalho

Distribuição dos vínculos de engenheiros(as) por Unidades da
Federação e Grandes Regiões Brasil – 31/12/2017. Fonte: ME.
Rais. Elaboração: DIEESE

automatizado de 20 operários.
Isso é socialmente desequilibrado, porque você empregaria
um técnico especializado e desempregaria 20 outros de menor formação, que estão hoje
na operação manual. A compensação poderia existir se a
tecnologia e os equipamentos
fossem produzidos no Brasil.
Nós temos que dominar o ciclo
completo do processo de produção de bens de consumo, da
ciência à tecnologia chegando à
produção, ou seja, produzir com
tecnologia própria para o abastecimento do mercado interno,
criando um excedente exportável em manufaturas.
O cenário de desemprego na
engenharia é alto, assim como
as perdas dos postos de trabalho no Brasil. Quais as perspectivas para os profissionais?
O crescimento econômico parou, mas continuamos formando tantos engenheiros como
antes. Praticamente todos os
engenheiros formados nos últimos quatro anos estão desempregados, porque o número de
postos de trabalho diminuiu
nesse período com a recessão
econômica. Ou seja, enquanto
não tivermos desenvolvimento
econômico e mudança no perfil
da nossa economia, não haverá
ampliação dos postos de trabalho e, consequentemente, mais
engenheiros desempregados ou
com desvio de função.
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Temos que lutar por uma
economia maior, mais diversificada e com melhores padrões
tecnológicos. Estas publicações – da dívida pública e do
mercado de trabalho - têm o
objetivo de revelar a trajetória recente da economia. Não
adianta olharmos somente para
os resultados. Temos que entender as causas que estão desempregando os engenheiros
e saber que uma política que
retira dinheiro do trabalhador,
dos aposentados, da proteção
da infância, por exemplo, contribui para a estagnação econômica e também afeta o emprego dos engenheiros, que são os
primeiros atingidos.
Se observarmos a curva salarial de diferentes categorias de
trabalhadores, percebemos que
o salário dos engenheiros caiu
mais do que outras profissões
de nível superior. Nós somos

Tabela 2

muito mais afetados pela recessão do que outras profissões.
Portanto, não podemos ter a
economia como uma matéria
independente dos nossos interesses. Temos que estar atentos
às políticas bancárias, à atuação
do Banco Central e do Ministério da Economia, ou mesmo,
se o acordo do Mercosul com a
União Europeia é importante
para o país ou não. Se a economia é um termômetro de emprego para a engenharia, precisamos nos situar nesse processo
e estarmos atentos às políticas
do governo federal.
Alguns dos argumentos para
aprovar tanto a Reforma da
Previdência, quanto a Emenda Constitucional 95, foi o
pagamento da dívida pública.
Qual é o mito dessa narrativa? Só nos últimos 10 anos,
nós pagamos três trilhões de

reais em juros, remunerando os
títulos públicos com taxas que
não existem em outro lugar do
mundo. Imagine que tivéssemos investido metade desses
recursos em infraestrutura e
habitação nas cidades brasileiras, em educação e no desenvolvimento tecnológico do
nosso país. Certamente, estaríamos vivendo outra realidade
econômica. Da forma como
fizemos aumentamos a dívida pública sem aumentar os
meios de pagamento, tiramos
recursos do orçamento público
e transferimos para quem tem
dinheiro em aplicação financeira, concentrando ainda mais
a riqueza no país. Estamos falando de uma reforma da previdência que retira muitos direitos do trabalhador e amplia
seu tempo laboral, com o objetivo de economizar 1 trilhão
de reais em 10 anos, quando

Distribuição dos(as) engenheiros(as) por setor de atividade Brasil - 20122013, 2014-2015, 2016-2017 (EM %)
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em igual período transferimos
3 trilhões para pagar juros de
uma dívida que, em termos
reais, não foi feita em benefício da sociedade brasileira.
Este montante, que poderia
ser investido em saúde, educação, infraestrutura, na proteção
da velhice ou da infância, foi
transferido para rentistas.
Em nossa publicação, demonstramos que nenhuma
das causas propagadas pela
mídia e pelo Banco Central
tem correlação direta com o
volume de juros pagos pelo
governo brasileiro.
Se não houvesse essa trama
destinada a alimentar o rentismo no Brasil, certamente teríamos maiores investimentos no
setor produtivo, na industrialização, nos novos setores do desenvolvimento tecnológico, na
infraestrutura e, consequentemente, teríamos mais empregos
para os engenheiros.
Alguns países, como Grécia e
Equador, fizeram uma auditoria da dívida, conseguindo
reduzir esse valor. Essa é uma
proposta viável no caso do
Brasil? Qual seria uma proposta para enfrentar a dívida
pública? A dívida pública brasileira tem uma formação muito clara: a aplicação de taxas de
juros elevadíssimas sobre uma
dívida inicial de cerca de 60 bilhões de reais no ano de 1994.
É como se tivéssemos feito

uma dívida no cheque especial
e, apesar de termos pago o valor inicial várias vezes, a dívida
só aumenta. Não é uma dívida
contratual, ou seja, nós não firmamos contratos com bancos,
pegamos o dinheiro, gastamos
e após isto pagamos juros sobre
esses contratos. A dívida pública brasileira é quase que exclusivamente formada por títulos
públicos, que é chamada de
dívida pública mobiliária. Esses
títulos são todos controlados
pelo Banco Central. A atual
dívida pública brasileira foi formada pelo sequenciamento de
juros sobre juros que formou
uma progressão geométrica
sobre uma base relativamente pequena, mas com um fator
de progressão (juros) extremamente elevado.
O que nosso estudo demonstra é que as decisões sobre as
taxas de juros básicas da economia sempre estiveram mais
sujeitas às pressões dos grupos econômicos detentores
dos títulos públicos do que da
política fiscal e monetária do
governo. E que, uma vez esgotada a possibilidade da manutenção de elevadas taxas de
juros sobre os títulos públicos
devido à queda de receita do
governo federal, os atores do
mercado financeiros tentam
reequilibrar o jogo atacando a
política fiscal e a formação do
orçamento público. Para isto, a
ordem é reduzir toda sorte de

gastos públicos. Já conquistaram a Emenda Constitucional
95/2016, que congelou o valor
dos gastos públicos; a Reforma
da Previdência, que reduz a
transferência de renda para os
idosos; e ainda colocaram em
pauta a Reforma Administrativa, para a redução salarial dos
funcionários públicos.
A estratégia do mercado financeiro de reduzir os gastos
públicos para formar novamente um superávit nas contas do
governo e, futuramente, aumentar as taxas de juros, tem
pouca ou nenhuma chance de
sucesso. Isso porque todas essas políticas têm um caráter
contracionista na economia ao
reduzir a demanda agregada
em curto e longo prazos e, por
consequência, reduzir a possibilidade da retomada dos investimentos públicos e privados.

Baixe aqui o livro
gratuitamente
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PESQUISA

Pesquisa aponta que engenheiros defendem
participação do Estado no desenvolvimento do país

U

ma pesquisa, realizada durante a 76ª Semana Oficial
de Engenharia e Agronomia (SOEA), apontou que
mais de 80% dos engenheiros
são a favor do papel do Estado
na estratégia de desenvolvimento do país. Elaborada pela
Fisenge (Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros) e realizada pelo Dieese
(Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos), a análise ainda
perguntou sobre atuação profissional, posicionamento político,
expectativas para o mercado de
trabalho da área e conhecimento sobre a tramitação da PEC
108/2019.
De acordo com o engenheiro
e presidente da Fisenge, Clovis Nascimento, os resultados
revelam que a maioria dos engenheiros defende a participação do Estado nas políticas
públicas. “O Estado é essencial
para a geração de empregos,
fortalecimento da engenharia
nacional, investimentos em infraestrutura, aumento do PIB
e melhora na economia. Atualmente, a política econômica
brasileira enfrenta um processo
de desnacionalização, uma vez
que o governo federal amplia o

12 | FISENGEemMOVIMENTO

pacote de privatização e diminui a presença do Estado nos
setores”, afirmou Clovis.
Baseada em metodologia
quantitativa, de amostra por
conveniência e questionário
padronizado de autopreenchimento on-line, a pesquisa aferiu 318 respostas que traçou o
seguinte perfil: 24,8% na faixa
etária de 31 a 40 anos; 80,5% de
homens; graduação com especialização completa 38,1%, sendo 43,7% em engenharia civil,
21% em agronomia e 15,1% em
engenharia elétrica/eletrônica;
ocupação como autônomo, PJ
ou MEI 27,7%. São Paulo obteve o maior número de respostas, seguido por Minas Gerais;
Bahia; Tocantins; Ceará; Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul
e Distrito Federal.
PEC 108
A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 108/2019,
de autoria do governo federal,
foi apresentada em julho deste
ano e dispõe sobre a natureza
jurídica dos conselhos profissionais. A PEC faz alterações
no artigo 174-A e B da Constituição Federal e, na prática,
propõe a desregulamentação
profissional, com consequen-

te perda de qualidade para os
serviços prestados à população
em praticamente todas as áreas.
A primeira pergunta revelou
que 84% dos engenheiros conhecem a Proposta e 77,4% se
mostram contrários à medida.
EXPECTATIVA EM RELAÇÃO AO
MERCADO DE TRABALHO
Em relação ao mercado de
trabalho, 44,3% acreditam que
tende a melhorar nos próximos
2/3 anos, enquanto 25,5% esperam que se manterá estável
e 23,9% confiam que tende a
piorar. Já sobre os impactos
das inovações tecnológicas na
engenharia, 38,4% creem que
haverá geração de oportunidade para profissionais brasileiros,
enquanto 28,9% acreditam na
manutenção dos níveis de emprego e melhora nas condições
de trabalho; 16,7% apontam o
desemprego na engenharia causado pela substituição da força
de trabalho por equipamento
e 9,1% assinalam que haverá
desemprego causado por contratação de força de trabalho
especializada de fora do país.
A pesquisa completa pode ser
consultada no site da Fisenge: www.
fisenge.org.br

ENGENHARIA TAMBÉM É

A

Netflix lança
minissérie sobre
Bill Gates

divulgação netflix

cultura

plataforma de streaming Netflix lançou uma minissérie documental sobre
a vida de Bill Gates, fundador da Microsoft. “O Código Bill Gates” mostra, em 3
episódios, como pensa e atua um dos nomes
mais importantes do ramo da tecnologia. A
minissérie foi criada por Davis Guggenheim,
que também dirigiu o documentário “Malala”.
*Com informações de Canal Tech

Trabalho e Suas Medidas
- Economia, Física e Sociedade

O

livro “Trabalho e Suas Medidas - Economia, Física e Sociedade” tem o
objetivo de aprofundar o debate acerca do conceito de trabalho. Na obra,
encontra-se uma discussão sobe os esquemas analíticos de autores
como Adam Smith, Karl Marx e Frederick Taylor, dentre outros. O livro é de
autoria de François Vatin, professor de sociologia na Universidade de Paris
X–Nanterre, com formação em Economia e especialista em Sociologia do Trabalho. Autor do prefácio e da tradução, o engenheiro e doutor em Engenharia
Mecânica e História da Ciência, Agamenon Oliveira, ressalta que o novo livro
tem seu ponto alto no caráter interdisciplinar das investigações realizadas por
Vatin no campo da sociologia do trabalho. “E fornece novas condições para
o aprofundamento de seus estudos, bem como para alguns campos da História das Ciências, entre os quais podemos citar a história das disciplinas de engenharia desde a
primeira metade do século XIX na França, bem como da história da medicina do trabalho, trazendo
muitas novidades e argumentos novos para sua compreensão, estabelecendo novas conexões e
apontando novos caminhos para essas áreas de conhecimento”, explicou.
À publicação foram acrescidos vários trabalhos do autor já publicados no Brasil e no exterior
entre 1993 e 2017. O livro pode ser encontrado no site da editora e livraria “Mercado das Letras”:
https://www.mercado-de-letras.com.br/

Envie sua dica cultural para: comunicacao@fisenge.org.br
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Atividades da
Fisenge movimentam

76ª SEMANA
OFICIAL DE
ENGENHARIA
E AGRONOMIA

Textos e fotos: Camila Marins
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E

ntre os dias 16 e 19/9, aconteceu a 76ª Semana Oficial
de Engenharia e Agronomia (SOEA), em Palmas
(TO). A Fisenge (Federação
Interestadual de Sindicatos de
Engenheiros) integrou diferentes atividades na programação, entre painéis, o Simpósio
SOS Brasil Soberano e o lançamento das publicações “Juros e dívida pública no Brasil:
mitos e verdades”, de Fabiano

Dalto, Júlia Hermes Schlittler
e Valter Fanini, “O mercado de
trabalho e a formação dos engenheiros no Brasil”, em parceria com o Dieese, e "Principais
Direitos das Mulheres Profissionais", que contaram com o
patrocínio da Mútua. Além
dessas atividades, o Coletivo
de Mulheres da Fisenge divulgou, mais uma vez, a campanha “SOEA Sem Machismo”,
com o objetivo de conscienti-

zar, pedagogicamente, sobre o
fim das práticas de assédio e
outras violências contra a mulher. Já o Coletivo de Estudantes pontuou a importância do
respeito aos direitos dos estagiários com a distribuição da
cartilha “Perguntas e respostas
sobre estágio na engenharia”.
Também foram realizados painéis sobre mobilidade urbana,
saneamento, indústria 4.0 e soberania nacional.

Simpósio SOS Brasil Soberano reúne especialistas
em defesa da engenharia e da soberania nacional

“P

ela engenharia e a soberania nacional” foi
o tema do Simpósio
SOS Brasil Soberano realizado
no dia 17/9, em Palmas (TO).
Parte da programação oficial
da76ª SOEA, o evento contou
com a participação de mais de
200 pessoas e foi realizado pela
Fisenge e pelo Senge-RJ, com
o apoio do Sistema Confea/
Creas/Mútua. A abertura contou com a presença do presidente do Confea, Joel Krüger;
a diretora da Mútua, Giucélia
Figueiredo; o presidente da
Fisenge, Clovis Nascimento;
a deputada estadual da Bahia,
Maria Del Carmen; o presidente do Senge-RJ, Olímpio
Alves do Santos; e o geólogo do
Crea-RN, Orildo Lima e Silva
representando a Coordenação

das Câmaras Especializadas de
Geologia e Minas.
Em seu discurso, Joel Krüger
reafirmou a importância da discussão sobre soberania nacional e a defesa das profissões e
das empresas nacionais. “Falar
de soberania nacional significa
falar sobre as diversas modalidades. Precisamos defender as
nossas empresas, como Embrapa, Petrobras, Eletrobras.
Inclusive, o plenário do Confea
aprovou uma decisão contra
a privatização da Eletrobras”,
lembrou. A engenheira agrônoma Giucélia Figueiredo destacou o papel de protagonista do
Sistema Confea/Creas e Mútua
no diálogo com a sociedade. “O
Confea saiu da invisibilidade e,
hoje, assume a linha de frente em defesa da engenharia e

da soberania nacional. Saímos
daqui ainda mais mobilizados
e responsáveis pelo desenvolvimento social responsável e sustentável deste país”, afirmou.
Já o engenheiro sanitarista e
presidente da Fisenge, Clovis
Nascimento, reforçou o caráter
público das empresas estatais.
“O setor de saneamento cresceu
mais do que o Produto Interno
Bruto (PIB) no período de 2007
a 2017. Hoje, quem não tem
água é a população mais pobre deste país. E este simpósio
é uma trincheira de resistência
em defesa dos recursos naturais
e do patrimônio brasileiro”, ressaltou. Olímpio alertou sobre o
processo de vendas das estatais.
“Vivemos hoje sob um governo
que entrega nosso país com as
privatizações e retira direitos.
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Precisamos nos mobilizar contra esse desmonte”, sublinhou.
Concordando com Olímpio,
a deputada estadual da Bahia
e presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Cidades e das Engenharias, Marial
del Carmen, defendeu, ainda, a
engenharia brasileira. “Não há
engenharia se não houver soberania neste país. Nós somos
responsáveis por boa parte da
construção diária e temos a responsabilidade de lutar por um
Brasil soberano, para que patrimônios como a Casa da Moeda
e o Banco do Brasil não sejam
vendidos”, pontuou.
O geólogo Orildo celebrou a
articulação com a Fisenge, uma
vez que os painéis foram unificados em uma única atividade.
“Entendemos a importância da
discussão do pré-sal e da Petrobras e decidimos fazer conjuntamente”, disse.
O senador Requião iniciou o
painel com um resgate histórico
de governos da Europa, especialmente na Alemanha e na Rússia
e as diferenças de objetivo entre
os operadores do mercado financeiro e a classe produtiva. “O
capital financeiro se organiza a
partir de um tripé, cujo primeiro
ponto de apoio é a precarização
do Estado com valorização dos
bancos centrais (mandalete do
capital financeiro para reprimir
protestos sociais); o segundo
ponto é de precarização do Parlamento e do trabalho (fim da
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CLT e da previdência pública,
como apontou o documento
‘Ponte para o Futuro’); e o liberalismo econômico, permitindo
que o Brasil seja uma espécie de
celeiro do mundo com mecanização da agricultura, commodities”, explicou. Requião ainda
falou sobre o contexto histórico
e econômico da época do “New
Deal” [Novo Acordo, nome dado
à série de programas implementados nos Estados Unidos entre
1933 e 1937, sob o governo de
Franklin Roosevelt, com o objetivo de recuperar e reformar
a economia norte-americana].
“Nesta época, os EUA aumentaram a produtividade, mas não
havia consumo. Então, Henry
Ford diz: ‘presidente, por lei, reduza a carga horária dos trabalhadores e aumente o salário mínimo para recriar o mercado de
consumo’. E assim se estabelece
o New Deal”, explicitou. Em
comparação ao Brasil, Requião
afirma que nos anos 1980 o país
produzia mais do que os Tigres
Asiáticos. Hoje, não produzimos
nem 15% do que eles produzem,
paralisando nosso desenvolvimento industrial e desnacionalizando a economia. “Estamos
diante de uma crise inevitável, é
o terceiro trimestre de recessão
econômica. Somos reflexo dessa
retomada do capital financeiro
em cima dos direitos conquistados. O documento ‘Ponte para o
futuro’ é o programa de governo
do Bolsonaro, mas implementa-

do com uma velocidade maior.
O modo de enfrentar esse projeto é a formação de uma frente
política, mais ampla pelo restabelecimento da democracia,
tendo como base um referendo
revogatório”, concluiu.
O presidente do Clube de
Engenharia do Rio de Janeiro,
Pedro Celestino, ressaltou os
pilares de uma nação soberana
e resgatou o papel da engenharia na construção do Brasil em
diversos momentos cruciais
para nosso desenvolvimento. “A
ascensão de Vargas ao poder é
uma ruptura à trajetória colonial, uma vez que se dedicava a
estruturar o Estado brasileiro.
O então presidente vislumbrou
dar início à industrialização
brasileira com siderurgia, nacionalizando a produção de ferro
com a Companhia Vale do Rio
Doce”, disse. Ainda de acordo
com Celestino, quando acaba
a II Guerra Mundial, acontece um Congresso Brasileiro de
Indústria. “Neste evento duas
tendências se confrontaram. A
primeira, defendida pelo engenheiro e economista Eugenio
Gudin, de que o Brasil não deveria se industrializar. Por outro lado, o também engenheiro
Roberto Simonsen dizia que o
Estado deveria ser responsável
por setores estratégicos. O que
vivemos hoje é a continuação
dessa disputa que começou nos
anos 1930”, pontuou, questionando: “Muitos países, como
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EUA, China e Rússia por
exemplo, preservam sua soberania nacional. Mas quem tem
soberania no mundo?”.
Geólogo responsável por liderar a equipe que descobriu
o pré-sal brasileiro quando esteve à frente da Diretoria de
Exploração da Petrobras, Guilherme Estrella alertou sobre
o impacto da transferência de
poder tecnológico. “Estamos
privatizando, desnacionalizando e perdendo poder de gestão
da economia brasileira. Quem
vai devolver o bloco de petróleo
de Carcará ao Brasil? Estamos
privatizando monopólios, como
os gasodutos , além de perder a
soberania nacional de um dos
maiores e mais ricos países do
mundo”, sublinhou.
A geóloga e conselheira da
AEPET (Associação de Engenheiros da Petrobras), Patricia
Laier, discorreu sobre o impacto
geopolítico do pré-sal, área em
que o Brasil encontrou campos
supergigantes, o que nos coloca como player global do setor
em papel estratégico e privilegiado. Ela ainda alertou sobre
a relação entre a geopolítica e
ações de espionagem. “Os campos de Mero, Sépia e Sapinhoá
são classificados como gigantes, enquanto Itapu e Lapa são
possíveis gigantes. Estes campos
são estratégicos em função de
suas reservas e produção. Lula
é o maior produtor em águas
ultraprofundas do mundo e um

dos poucos com produção total
acima de 1 milhão @”, explanou.
Ainda de acordo com Patricia,
recentemente, um site estrangeiro mencionou que uma plataforma de Búzios topou a capacidade de produção de 150 mil
@ com apenas 3 poços, sendo
que um estaria produzindo mais
de 60 mil @. “É fundamental o
acesso às informações de reservas originais e remanescentes
por tipo de hidrocarboneto por
campo para que se possa valorar
adequadamente os mesmos. As
informações atualmente disponíveis no Boletim de Recursos e
Reservas de Petróleo e Gás Natural da ANP são insuficientes”,
afirmou.
Último a discorrer, o vice-presidente do Crea-RJ, Francis
Bogossian, destacou a situação
de colapso que as empresas na-

cionais de engenharia vivem no
Brasil. “A engenharia nacional
está sendo desmontada. A situação do país é extremamente
preocupante. Não me lembro de
uma época tão atribulada quanto esta que estamos vivendo
nestes últimos anos. Não há investimentos e nem perspectivas
para o setor de obras públicas,
em curto prazo”, atentou. Francis atua na profissão há mais
de 50 anos e acredita que “não
existe nação forte sem empresas
nacionais fortes. O combate à
corrupção é essencial, mas não
pode ser usado para provocar
a estagnação da economia nacional. Assim como acontece
em todo o mundo, precisamos
preservar as empresas.Colapsar
as empresas brasileiras de engenharia significa extinguir a nossa soberania”, concluiu.
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“Política de mobilidade urbana
precisa superar lógica de veículo
individual”, alertou engenheiro

N

o dia 18/9, foi realizado o
painel “Mobilidade Urbana”, ministrado pelo engenheiro civil e vice-presidente
da Fisenge (Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros), Ubiratan Félix. Ele
iniciou a apresentação com uma
reconstrução histórica do setor.
“O modelo de desenvolvimento
econômico adotado no Brasil a
partir de 1930 provocou uma
brutal concentração de renda e
de população em poucas cidades brasileiras. Este modelo de
ocupação territorial ocasionou a
saturação das vias urbanas e dos
equipamentos públicos instalados, determinando a expansão
horizontal da área urbanizada”,
explicou Ubiratan, que também é presidente do Senge-BA
(Sindicato dos Engenheiros da
Bahia) e foi secretário de transporte em Vitória da Conquista.
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De acordo com o engenheiro, a partir da década de 1960,
o país optou por um modelo de
mobilidade centrado no uso do
automóvel, iniciando um processo de sucateamento e posterior destruição dos bondes,
transformando a via pública em
um bem financiado por toda
a sociedade e apropriado por
mais de 90% pelos automóveis.
“O transporte público foi entregue às regras de mercado, subsidiado basicamente pelos usuários. Esta política - aliada ao
incentivo do uso do transporte
individual para classe média e
a proliferação dos transportes
alternativos e/ou clandestinos gerou ao longo do tempo uma
diminuição progressiva do número de usuários de transporte
coletivo, que provoca exclusão
social, perda de mobilidade,
qualidade de vida e de susten-

tabilidade ambiental das nossas
cidades”, salientou Ubiratan.
Ele ainda acrescentou: “a atual
política de mobilidade urbana precisa superar a lógica de
veículo individual e investir em
modais coletivos”.
Outro ponto de destaque da
palestra foi a afirmação de que
mobilidade urbana é bem público essencial. “Quem paga
transporte público hoje são os
mais pobres, e não é a lógica do
mundo. Transporte público é
bem essencial e, portanto, deve
ser pago por todas as pessoas,
assim como o SUS (Sistema
Único de Saúde). Para fazer
política social, precisamos discutir de onde sairão os recursos
e não dá para onerar o usuário”,
pontuou. Diante desses desafios de financiamento, Ubiratan
acredita que uma boa iniciativa
pode ser a isenção de ICMS
(Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) de todos os veículos destinados ao
transporte público coletivo de
passageiros, além de uma política de subsídio ao óleo diesel.
“A União precisa entrar com
recursos, o estado com assessoria técnica e o município com
a execução e implantação. Além
disso, o Plano Diretor das cidades precisa dialogar com os
planos de saneamento e de mobilidade, por exemplo”, afirmou.
Dados da ANTP (Agência
Nacional de Transportes Públicos) demonstram que o trans-
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porte público funciona regularmente em 920 municípios com
mais de 30 mil habitantes, onde
moram 122 milhões de brasileiros. Também são realizadas
mais de 60 milhões de viagens
diárias, cuja arrecadação ultrapassa 15 bilhões de reais por
ano, gerando aproximadamente
570 mil empregos diretos. “Esse
ciclo contribui para a manutenção de empregos na extensa
cadeia produtiva que inclui setores como a indústria de chassis e montagem de ônibus, fabricantes de trens e metrôs, de
pneus e de peças de reposição,
além do segmento de combustíveis e do setor de construção
de infraestrutura”, declarou.
Por fim, o engenheiro defendeu que o transporte público de
qualidade é a garantia da democratização do acesso às oportunidades de emprego, renda e de
integração social, que permite o
aumento da qualidade de vida e
da mobilidade do cidadão e estabelecimento do ciclo virtuoso
de desenvolvimento, emprego e
renda. “Uma política de mobilidade urbana é essencial para
toda a economia brasileira. Isso
significa a compreensão de que
a política pública de mobilidade
urbana é um elemento de geração de empregos e desenvolvimento social sustentável, uma
vez que os benefícios do transporte público de qualidade extrapolam os aspectos referentes
à sua operação, influenciando

positivamente empresas, governos e demais setores da sociedade”, concluiu Ubiratan.
TRANSPORTE POR APLICATIVO
É cada vez mais comum o uso
de aplicativos para permitir a
locomoção de cidadãos pelas cidades. Ainda há muita polêmica
sobre o tema, tanto relacionado
à concorrência como às condições de trabalho. Os motoristas
não têm carteira assinada, direito a seguro em casos de acidentes e manutenção do carro,
adicional noturno, por exemplo.
Alguns destes aplicativos alegam que são empresas de tecnologia, e não de transporte, o
que, portanto, não caracterizaria
vínculo empregatício, segundo a
empresa. No entanto, recentes
decisões da Justiça do Trabalho
reconhecem a relação trabalhista. Em 2016, uma decisão do
Tribunal Regional do Trabalho
de Minas Gerais condenou uma
destas empresas a pagar todos os
direitos trabalhistas: aviso prévio
indenizado, férias proporcionais, FGTS, multa de rescisão
contratual e adicional noturno,
além de pagar um reembolso de
R$ 2,1 mil referente aos gastos
com balas, água e combustível.
Em alguns países do mundo,
motoristas fundaram sindicatos
e associações com o objetivo de
garantir seus direitos.
Por outro lado, em muitas
cidades vemos a substituição
do transporte coletivo pelo uso

destes aplicativos. O engenheiro
civil e vice-presidente da Fisenge, Ubiratan Félix acredita que
estes aplicativos atendem a uma
modalidade chamada “transporte por demanda”. “Na nossa
sociedade moderna, as pessoas
têm um grau de interatividade
muito grande pelos aplicativos.
As pessoas não se dispõem mais
a não saber a que horas vai pegar o transporte e quanto tempo
para chegar ao destino. O problema é que se trata de uma das
maiores empresas de táxis do
mundo, mas que não tem um só
carro. E como é uma empresa
internacional, não se submete às
questões regulatórias dos Estados nacionais”, destacou. Outra
questão levantada por Ubiratan
diz respeito à regulamentação
deste transporte. “No mundo
inteiro há um problema em relação à regulamentação destes
aplicativos. Na Califórnia, por
exemplo, foi reconhecido o vínculo empregatício dos motoristas. E outro problema é que
este tipo de transporte não está
integrado às demais modalidades do município. Como não é
regulamentado, qualquer pessoa
se inscreve no aplicativo e passa
a atuar. Temos um problema de
regulação, porque o município
não tem como planejar a mobilidade urbana sem saber quantos
motoristas existem e a demanda
que pode atender. A regulação
pelo Estado é um dos principais
desafios”, explicou.
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Em palestra,
engenheira aponta os
desafios da Indústria 4.0
para as profissões

“I

ndústria 4.0 e o futuro do
profissional” foi o tema da
palestra ministrada pela
engenheira civil e diretora da Fisenge (Federação Interestadual
de Sindicatos de Engenheiros),
Elaine Santana, no dia 18/9,
durante a 76ª Semana Oficial
de Engenharia e Agronomia
(SOEA), em Palmas (TO).
Apresentando um contexto histórico das transformações ao
longo dos séculos, Elaine explicou que as três primeiras revoluções industriais trouxeram a
produção em massa, as linhas de
montagem, a eletricidade e a tecnologia da informação, elevando
a renda dos trabalhadores e fazendo da competição tecnológica o cerne do desenvolvimento
econômico. “A quarta revolução industrial terá um impacto
mais profundo e exponencial e
se caracteriza por um conjunto
de tecnologias que permitem a
fusão do mundo físico, digital e
biológico”, afirmou.
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A primeira revolução foi a
mecânica por meio das máquinas com o uso do vapor.
Já a segunda aconteceu com a
descoberta da eletricidade e a
terceira com a informatização e
automação. Com a quarta revolução industrial com Big Data e
Inteligência Artificial, há preocupações com o desemprego estrutural e o fim de determinadas profissões, como já apontou
o Fórum Econômico Mundial
de 2016, em Davos. “Há profissões com probabilidade muito
alta de desaparecer, como árbitros, analista de crédito, porteiro, contadores, bibliotecários e
telemarketing. Na Europa deve
acontecer com maior rapidez,
por conta do nível de industrialização”, explicitou Elaine.
Por outro lado, as profissões de
engenheiros de vendas e analistas de sistemas têm baixa
probabilidade de acabar. Já as
profissões que devem ser ainda
mais requisitadas são aquelas

que cuidam da saúde mental,
como psicologia e atividades de
recreação. De acordo com Elaine, devido à alta produtividade
e também ao possível desemprego, os trabalhadores ficarão
mais adoecidos.
Uma questão apontada pela
engenheira foi o desequilíbrio
na relação entre produtividade e mercado de consumo. “A
nossa produtividade cresceu de
forma exponencial, mas a renda das famílias não acompanha
esse crescimento. Ou seja, há
uma depreciação da nossa qualidade de vida, pois produzimos
e trabalhamos muito mais e
com dificuldade de acessar renda e emprego”, explicou. Para
os profissionais, o desafio será
de inovação e atualização contínua. “Precisaremos desenvolver a capacidade de visualizar
as futuras profissões, aprimorar
o uso de ferramentas digitais,
incentivar a capacidade de solucionar problemas, estimular o

ESPECIAL

“Abastecimento público de
água no Brasil é motivo de
orgulho”, rebate engenheiro
contra as privatizações
trabalho em equipe e inovar na
construção do conhecimento”,
pontuou.
De acordo com dados do site
The Great Decoupling of the
U.S. Economy on MIT economist Andrew McAfee's blog, o
perfil das pessoas que sentem
que empregos serão impactados pela inteligência artificial
é formado por uma maioria de
jovens de 22 a 32 anos (71%);
de 46 a 60 anos (3%); de 33 a
45 anos (58%). Em relação à
formação dos engenheiros, segundo Elaine será preciso desenvolver uma visão holística.
“Eu sempre falo para os meus
alunos que o engenheiro precisa ter capacidade de dialogar
desde o pessoal da operação
até com executivos da direção
de uma empresa. Além disso,
é importante a adoção de disciplinas multidisciplinares e
transdisciplinares nos cursos e
o incentivo à empatia e à cooperação”, concluiu.

A

conteceu, no dia 19/9, o painel sobre “Saneamento”,
durante a 76ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia (SOEA), em Palmas (TO). Com mais de 46
anos de atuação no setor, com passagem por empresas públicas, governos estadual e federal, o engenheiro e presidente da Fisenge (Federação Interestadual de Sindicatos
de Engenheiros), Clovis Nascimento, alertou que é preciso
uma compreensão profunda e técnica sobre o saneamento.
“Os discursos a favor da privatização não apontam a realidade do setor. Isso porque o abastecimento de água no
Brasil é motivo de orgulho. Dados de 2017, levantados a
partir do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), mostram que a situação de cobertura do
abastecimento de água nas áreas urbanas do país é da ordem de 94%”, pontuou Clovis. De 2007 a 2017, o Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 17% e, com base no
SNIS, o número de ligações de água no mesmo período
cresceu 48%. Já o número de ligações de esgotamento sanitário neste mesmo período cresceu 72%.
De acordo com o deputado Geninho Zuliani, que é o
relator do PL 3.261/2019 que privatiza o saneamento brasileiro, os maiores problema são a falta de investimentos e
as obras paralisadas. Clovis, no entanto, rebateu esta afirmação e enfatizou: “dizem que setor de saneamento está
paralisado e não é verdade. Precisamos perenizar os investimentos para incentivar a cadeia produtiva. O deputado
mencionou que a maioria de obras paralisadas são por falta
de projetos bem feitos, mas são projetos mal feitos jus-
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tamente pela iniciativa privada
que precisam fiscalização”.
O PL altera o marco legal do
saneamento e desmonta o conceito de titularidade municipal,
criando blocos de municípios.
“Isto é inconstitucional e temos
que respeitar o pacto federativo.
Nós propomos a democratização da política de saneamento”,
alertou Clovis. Ele ainda salientou: “tenho acompanhado os
defensores da privatização dizerem que é dinheiro novo para
o setor. Eu tenho 65 anos e 46
anos de atuação na área. Passei
pelo período de privatização de
Fernando Henrique Cardoso e
o discurso era o mesmo. No Rio
de Janeiro, por exemplo, privatizaram o metrô e nessas décadas de iniciativa privada não vemos um metro de trilho a mais,
investimentos e melhorias. Pelo
contrário, nossa cidade é uma
das piores nos rankings de mobilidade urbana. Portanto, é
falaciosa essa narrativa de que
serão feitos investimentos com
dinheiro de iniciativa privada”.
De acordo com o deputado
Geninho, a leitura do relatório
será feita até 15 de outubro na
Câmara com previsão de aprovação até 25 de outubro e sanção presidencial até o final do
ano. “Do jeito que o PL está,
teremos um cipoal de ações na
Justiça por conta das inconstitucionalidades. Hoje, 35 milhões de pessoas que não têm
água no pais estão nos bolsões
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de pobreza, favelas e periferias
e não interessa à iniciativa privada universalizar os serviços
nesses territórios. Não dá para
pagar água majorada pela variável do lucro. Água é vida e
saúde, e não mercadoria”, finalizou Clovis.
AUDIÊNCIA PÚBLICA DEBATE
SETOR DE SANEAMENTO
Durante audiência pública
sobre o PL 3261/19, que visa
atualizar o Marco Regulatório
do Saneamento Básico do Brasil, no dia 20/9, o engenheiro
Clovis Nascimento condenou
a aprovação do projeto que
visa privatizar o saneamento
no país.
A reunião foi coordenada por
uma Comissão Especial da Câmara dos Deputados, representada pelo deputado Federal Célio Moura (PT), que substituiu
seu colega Evair Vieira de Melo
(PP-ES). O PL estabelece um
novo conjunto de regras para
o saneamento básico no Brasil.
Em substituição à Medida Provisória 868/18, o texto altera a
Lei do Saneamento Básico e
abre caminho para a exploração
desses serviços pela iniciativa
privada. Oriunda do Senado, a
proposta está em tramitação na
Câmara dos Deputados.
Para Clovis Francisco, esse
não deveria ser o caminho da
gestão do saneamento no Brasil, que segundo ele tem 94% do
país com água potável ofertada

por recursos públicos, incluindo
as favelas, que não têm despertado interesse das empresas. “O
saneamento é municipal e tem
gente querendo dar celeridade
às privatizações para privilegiar
o mercado, que nem sempre
pensa em preservação e no social, mas sim no lucro”, afirmou.
O deputado Zé Roberto
(PT-TO) disse que a privatização não resolve o problema
porque não se deve tratar a água
e esgoto como mercadoria. Ele
foi seguido pela deputada estadual Maria Del Carmen (PT-BA), uma das convidadas para
o evento. “Não me parece possível considerar que esse recurso
deva ser privatizado”. Segundo
Zé Roberto, o tema voltará ao
debate da Assembleia em um
momento que ainda será definido pela Casa de Leis.
Participaram da audiência os
deputados tocantinenses Léo
Barbosa (Solidariedade), Elenil
da Penha (MDB), o vereadores
Sargento Genilson (PRTB),
presidente da CPI da BRK
em Gurupi, e vereador Ataíde
Leiteiro (PPS), relator da CPI
na mesma cidade. A audiência
contou ainda com a presença de
Juliana Marques, presidente da
Agência Tocantinense de Regulação (ATR), e Thadeu Pinto,
presidente da BRK.
Fonte: Assembleia Legislativa do Tocantins
/ Por Elpidio Lopes

Neil Palmer/CIAT/CC
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Amazônia, Cerrado e Eletrobras:
conheça as moções aprovadas no 10º CNP

A

pós a votação das propostas
da pauta da Plenária Final
do 10º Congresso Nacional
de Profissionais (CNP), os delegados deliberaram sobre textos de moções, que foram sendo
elaboradas ao longo do evento.
Entre sexta e sábado (20 e 21),
os congressistas apresentaram
seis moções à Comissão Organizadora do Congresso. Dessas,
quatro foram aprovadas pelo
plenário.
Dois dos textos tratam da
energia brasileira: um deles é em
defesa da reestruturação e manutenção do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel)
e o outro se posiciona a favor de
um levantamento sobre o real
valor de mercado da Eletrobras
e sobre a relevância da empresa

como propulsora da expansão
do setor elétrico brasileiro.
O meio ambiente também
entrou em pauta: entre as moções aprovadas, está o “Manifesto em Defesa da Amazônia,
do Cerrado e da Soberania Nacional”, que, entre outros pontos, propõe que os profissionais
do Sistema Confea/Crea e
Mútua reivindiquem que o Estado Brasileiro mantenha uma
política ambiental responsável
e comprometida com a soberania. A 76ª SOEA aconteceu,
este ano, no Centro-Oeste, que
ocupa a 2ª posição de elevação
de incêndios florestais, apresentando crescimento de 100%
do número de focos no comparativo com dados de 2018, segundo o Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais (Inpe). A
região possui majoritariamente cerrado. “É preciso afirmar
a Amazônia, o cerrado e a caatinga como patrimônios públicos brasileiros, e não admitir a
mercantilização e intervenção
internacional em nossas florestas, águas, terras e soberania
nacional. Estes recursos naturais são estratégicos para a soberania, o bem-viver, a agricultura familiar e a soberania dos
povos”, destaca o documento.
Por fim, a quarta moção aprovada registra manifestação contrária dos delegados do CNP
em relação aos cursos de graduação das áreas da engenharia,
da agronomia e das geociências
que são ministrados inteiramente a distância.
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Luta contra o feminicídio foi eixo central
da reunião do Coletivo de Mulheres da Fisenge

A

conteceu, entre os dias
18 e 19 de outubro, a reunião do Coletivo de Mulheres da Fisenge (Federação
Interestadual
de
Sindicatos de Engenheiros),
no Rio de Janeiro. Engenheiras representantes de 12
sindicatos filiados compareceram e debateram planejamento e campanhas, entre
elas o combate ao feminicídio. De acordo com a engenheira química e Diretora da
Mulher da Fisenge, Simone
Baía, é fundamental que os
coletivos em todo o país reforcem a luta contra o feminicídio no mês de combate à
violência contra a mulher,
em novembro. “O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking
mundial de feminicídio, segundo o Alto Comissariado
das Nações Unidas pra os
Direitos Humanos. Infelizmente, esta é a realidade de
muitas mulheres em nosso
cotidiano, ambiente de trabalho, vizinhança e família.
Precisamos ampliar a conscientização sobre a gravidade destes crimes, sobre
como denunciar nos órgãos
competentes e também
como procurar e estabelecer
redes de apoio para as mulheres em situação de violência”, disse Simone. Mais
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de 1.200 mulheres foram vítimas
de feminicídio no Brasil em 2018,
segundo o Anuário da Violência.
Além da definição da campanha
deste ano, as engenheiras relataram as atividades em seus estados como, por exemplo, o time de
futebol feminino organizado no
Senge-RJ e a pesquisa que será
realizada, pelo Senge-SE, sobre a
situação das mulheres no mercado de trabalho. No início do dia
19/10, ocorreu uma aula de História pelas ruas do Centro do Rio
de Janeiro, guiada pelo professor
Helder Molina. “Ao contrário de
livros de História que, muitas vezes, apagam as mulheres, Molina
nos apresentou uma aula com recorte de gênero. Visitamos monumentos históricos e marcos das
lutas sociais. Esta aula, fruto da
educação popular, deveria ser
realizada em cada bairro da cidade como instrumento de conscientização e mobilização”, concluiu Simone.

ca para o Centro, onde não
havia água potável. Alguns
quarteirões à frente, o professor Helder Molina relembrou
a história de remoções das
favelas no Rio de Janeiro,
como foi feito com o Morro de
Santo Antônio, cujos escombros foram utilizados para a
construção do Aterro do Flamengo. A caminhada seguiu
até a Rua do Ouvidor e a Praça XV, onde hoje está localizada a Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro e também a
primeira residência da família real portuguesa durante a
colonização. “Podemos perceber as transformações
geográficas do espaço naquele período histórico, depois a destruição do Morro do
Castelo, onde foi construído o
Centro da cidade. O Rio de
Janeiro tem uma história de
violenta colonização e de remoção das favelas”, disse o
professor.

A aula começou na Cinelândia,
onde conheceram a história de
construções como o Teatro Municipal, a Biblioteca Municipal e o
Museu de Belas Artes. Seguindo
pelos Arcos da Lapa, uma retrospectiva da história da engenharia
foi feita a partir do surgimento do
Aqueduto, por onde era realizado
o transporte da água do Rio Cario-

No período da tarde, Helder
Molina apresentou uma análise de conjuntura com o objetivo de discutir o processo
político, social e econômico
do Brasil e a ascensão da extrema-direita e do conservadorismo político. “O crescimento do fundamentalismo
religioso vem de uma onda
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conservadora mundial que
avança. Mas também há resistência na América Latina,
no Equador, no Peru e, agora, no Chile. Há, inclusive,
perspectiva de vitória da esquerda na Bolívia, na Argentina e no Uruguai. É um levante da América Latina com
uma mudança de correlação
de forças que ainda não chegou ao Brasil”, analisou Molina, que acrescentou: “O
Brasil tem uma trajetória de
conservadorismo político e
de atraso econômico, por
causa do papel que a classe
dominante e as elites agrárias e escravocratas impõem
ao país desde a colonização”.
Além de temas nacionais, o
professor levantou questões
sobre a organização do movimento sindical que precisa
se reinventar. Segundo ele, é
fundamental retomar o trabalho de base e conversar
com os trabalhadores em
seus territórios e locais de
trabalho. “É preciso sair da
burocracia e das perspectivas individualistas, ampliando relações de coletividade e
solidariedade. Precisamos
apostar na luta das mulheres e da juventude”, concluiu.

Texto: Camila Marins/Fisenge

Astronautas da Nasa realizam
1ª caminhada espacial
100% feminina

A

s astronautas Christina Koch e Jessica Meir foram as primeiras
a realizarem uma caminhada espacial só de mulheres, no dia
18 de outubro. Ao todo foram realizadas 221 caminhadas espaciais pela Nasa desde 1965.

Fisenge reedita cartilha
“Principais Direitos
das Mulheres Profissionais”

O

Coletivo de Mulheres da Federação Interestadual de
Sindicatos de Engenheiros
(Fisenge) lançou, na 76ª Semana
Oficial de Engenharia e Agronomia(SOEA), a cartilha “Principais
Direitos das Mulheres Profissionais”. Organizada pelas engenheiras Simone Baía e Marcia Ângela Nori, a cartilha foi produzida
pela Fisenge, com o patrocínio da
MÚTUA. O material aborda temas
como a legislação trabalhista, organização sindical, dentre outros;
representando um instrumento
de resistência diante do cenário
nacional. A publicação está disponível para download gratuito no
site da Fisenge.
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ELETROBRAS

EMPRESAS DO GRUPO ELETROBRAS
assinam acordo com entidades sindicais no TST

A

s empresas de geração
e transmissão de energia Eletrobras, Furnas,
Amazonas GT, Eletronuclear, Cepel, Eletronorte,
Eletrosul, Chesf e Cgtee assinaram, no dia 9/10, no Tribunal Superior do Trabalho
(TST), o Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT) com as
entidades sindicais representantes dos empregados.
O instrumento coletivo, que
contempla a data-base de
1º/5/2019, foi construído
por meio da mediação conduzida pelo vice-presidente
do TST, ministro Renato de
Lacerda Paiva.
O acordo prevê reajuste
dos salários e dos benefícios correspondente a 70%
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
acumulado de 1º/5/2018 a
30/4/2019. A aplicação é a
partir da data-base, com pagamento retroativo.
A maioria das cláusulas
sociais foi mantida, com
mudanças no item sobre
demissões. De acordo com
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o dirigente e representante da
Federação Interestadual de
Sindicatos de Engenheiros
(Fisenge), Gunter Angelkorte, a intenção do governo federal era de retirar a cláusula
de defesa do emprego com o
objetivo de realizar demissões
em massa. “Embora não tenha sido o ideal, conseguimos
barrar o ímpeto de demissões
imediatas e manter praticamente todas as cláusulas sociais. Estamos num contexto
de grave retirada de direitos,
privatizações e desemprego
que está colocando o Brasil
em um dos maiores retrocessos sociais”, avaliou Gunter,
que acrescentou: “temos uma
série de desafios pela frente e
a tarefa principal é a de mobilizar a população em defesa do
patrimônio público brasileiro
e a soberania nacional”.
Foi mantida a atual redação
da cláusula 7ª (mecanismo de
restrição à dispensa imotivada) até 31/12/2019. Mas, de
1º/1/2020 a 30/4/2020, as restrições incidirão sobre 12.500
empregados efetivos e, de

1º/5/2020 até 30/04/2021,
sobre 12.088 empregados.
Também estão previstas a
equiparação do valor pago
a título de auxílio-creche
e auxílio-educação para os
empregados da Amazonas
GT aos empregados das demais empresas, a adoção de
cláusula de custeio sindical
e a alteração da cláusula 6ª
para excluir a previsão de estabilidade.
PDV E ESTABILIDADE
Será instituído Plano de
Desligamento Voluntário
(PDV) em condições semelhantes às previstas no PDV
de 2019, conforme os termos da ata de reunião realizada na Vice-Presidência
do TST em agosto. Durante
a vigência da cláusula 7ª, as
empresas se comprometem
a não efetivar dispensas sem
justa causa sem facultar a
adesão ao PDV e a considerar estáveis os empregados
não elegíveis ao PDV.
Fisenge com informações do TST

FISENGE

NEGOCIAÇÃO COLETIVA

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO entre CBTU

e entidades sindicais é homologado no TST

O

vice-presidente do Tribunal
Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda
Paiva, homologou, no dia 23/10,
o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) entre a Companhia
Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU), a Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros e o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários
e Conexos de Minas Gerais. As
duas entidades sindicais não ha-

viam assinado o acordo, que tem
validade até 30/4/2020.
O documento prevê reajuste linear de 1,014%, a
ser implementado a partir de 1º/12/2019 (referente
ao período de 1º/12/2018 a
30/4/2019); reajuste linear de
3,042% a partir de 1º/12/2019,
para todos os níveis das tabelas
salariais vigentes; e abono único, geral e uniforme no valor
de R$ 350, de natureza inde-

nizatória (sem repercussão nas
parcelas salariais).
O valor retroativo referente
aos reajustes lineares e ao abono
único será pago em três parcelas:
a primeira em janeiro de 2020,
e as demais nos meses subsequentes. Essas foram as únicas
alterações na proposta sugerida
previamente pelo ministro. O
Acordo foi assinado pela engenheira e diretora da mulher da
Fisenge, Simone Baía. Fonte: TST

NEGOCIAÇÃO COLETIVA COM CPRM

segue com impasse no reajuste

A

conteceu, no dia 25/10,
uma reunião de mediação do Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT) entre os
representantes sindicais e da
Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM), no
Tribunal Superior do Trabalho
(TST), em Brasília. A negociação – que se estende desde julho
deste ano – segue com impasse na cláusula econômica. Isso
porque, de acordo com o engenheiro e diretor de negociação

coletiva da Fisenge (Federação
Interestadual de Sindicatos de
Engenheiros), Fernando Jogaib,
a empresa insiste no limite de
40% de reposição do INPC
(Índice Nacional de Preços ao
Consumidor). “As entidades
sindicais pleiteiam 100% do
índice com garantia de retroativo pleno. É fundamental a valorização dos trabalhadores da
empresa que são responsáveis
pela pesquisa, monitoramento de solos e outras atividades

fundamentais para a soberania
nacional e o desenvolvimento
econômico”, afirmou Jogaib.
Outros pontos de impasse
são o vale-cultura; a contribuição assistencial e o abono auxílio-alimentação. O mediador
da audiência se comprometeu
a construir uma proposta de
mediação com a vice-presidência do TST com o objetivo de
assinar o Acordo até dia 30 de
novembro.
Texto: Fisenge
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Vencedores de competição
internacional, alunos
apresentam kit de
ecolocalização no
estande do Crea-RJ

D

urante a 76ª SOEA, em Palmas (TO), estudantes
apresentaram o kit de ecolocalização para pessoas
com deficiência visual, no estande do Crea-RJ. Com
o tema “Engenharia para todos”, o presidente do Crea-RJ,
Luiz Cosenza abriu o estande do Crea-RJ e afirmou que a
finalidade é levantar a questão da inclusão de deficientes
visuais na sociedade, por meio da tecnologia. O kit de ecolocalização auxilia na locomoção e identificação de objetos
para deficientes visuais, criado por alunos dos cursos de
Engenharia do CEFET-Rio, UFF e UFRJ. O projeto é composto por um boné e um bastão equipados com sensores
ultrassônicos que acionam dispositivos de vibração para
auxiliar pessoas com deficiência visual.
Durante as demonstrações, integrantes da Associação
de Deficientes Visuais do Estado do Tocantins (ADVETO)
visitaram o estande no mesmo momento que a prefeita de
Palmas, Cinthia Ribeiro. Além de testarem o experimento
e passarem para os estudantes suas impressões como
usuários finais, eles puderam conversar com a chefe da
cidade sobre as melhorias necessárias para a inclusão
dos deficientes físicos no município.
Os alunos também conquistaram o 1º lugar na “Invent
for the Planet 2019”, que aconteceu em abril deste ano nos
Estados Unidos. A Invent for The Planet é uma competição
internacional organizada pela Texas A&M University dos Estados Unidos, que envolve estudantes de 16 países para que, de
forma colaborativa, busquem por soluções para os problemas
que o planeta vem enfrentando. Eles foram os únicos do Hemisfério Sul selecionados como “Global Top Five” e concorreram com equipes dos EUA, Grécia e Reino Unido.
Com informações Crea-RJ
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No Rio de Janeiro,
pesquisadores
de universidade
pública criam
pó revelador de
digitais 70% mais
barato do que o
importado

P

esquisadores do curso de
Pós-Graduação em Química da
Universidade Federal Fluminense (UFF) desenvolveram uma alternativa ao pó revelador de digitais que é
importado dos Estados Unidos para
investigação de crimes. Os responsáveis, Rômulo Rodrigues Facci, perito
e doutorando, e Wagner Felippe Pacheco, professor do programa de Pós
Graduação em Química, afirmam que
o material - elaborado com resíduos
da indústria siderúrgica – é sustentável e custa 70% menos do que o
importado. O pó revelador de digitais já é usado nos estados do Acre,
Amazonas, Tocantins, Rio Grande do
Norte, locais onde foi testado; e está
sob análise no Rio de Janeiro.

SINDICATOS

Engenheiros Agrônomos
da Epagri, Cidasc e Ceasa
aprovam proposta do Governo
com rejeição histórica

A

pós seis meses da data base, com postergações, descaso e
falta de sensibilidade por parte do Governo do Estado, os
engenheiros agrônomos da Epagri, Cidasc e Ceasa aprovaram por cerca de 70% de votos favoráveis e 30% contrários
a proposta para os Acordos Coletivos de Trabalho dessas empresas vinculadas à Secretaria de Estado da Agricultura. O
alto índice de rejeição - o maior já ocorrido numa situação de
aprovação - e a forte indignação manifestada em todas as 21
assembleias regionais deixaram claro a contrariedade com o
descaso do governador Moisés e de seu secretariado para com
os profissionais da pesquisa agropecuária, da extensão rural e
da defesa sanitária de Santa Catarina.
A negociação foi ainda mais desgastante, uma vez que foram
necessárias inúmeras reuniões, articulações, argumentações e
pressão para que somente agora, praticamente no final do ano,
tenhamos conseguido avançar em uma proposta de reposição
do INPC, mas sem retroatividade e com pagamento parcelado
para os meses de janeiro, fevereiro e abril de 2020 e com a cláusula de garantia de emprego até abril de 2021, que o governo
insistia em não conceder, afastando, ao menos por ora, a ameaça
de demissões sem justa causa. Apesar de todo empenho e a persistência do Sindicato, também não foi concedido avanço algum na participação patronal dos Planos de Saúde, que ficarão
ainda mais prejudicados com a não retroatividade da correção
das nossas mensalidades e do repasse do Governo.
Enfim, não podemos deixar de reconhecer que, graças à forte atuação sindical, tivemos um avanço importante em relação
à proposta inicial do Governo, que se manteve irredutível por
meses (sem reposição do INPC e sem garantia de emprego).
Por outro lado, se havia dúvidas, ficou claramente evidenciado
que este Governo é apenas mais do mesmo: “nova política, velhas práticas”.
Fonte: Seagro-SC

No RJ, Sindicato
dos Engenheiros
oferece plano
de saúde com
desconto para
associados

O

Sindicato dos Engenheiros no
Estado do Rio de Janeiro (Senge-RJ) oferece planos Assim Saúde
em condições especiais para os seus
associados. Em comparação ao valor
de um plano de saúde individual para
pessoa física, os sindicalizados do
Senge RJ poderão ter desconto de até
43%, de acordo com o produto escolhido e a faixa etária.
A parceria marca o lançamento de
um conjunto de serviços e iniciativas
destinadas a atender às necessidades
dos profissionais, em seus diferentes perfis.“Junto com a ação direta
nas negociações salariais e dos acordos coletivos de trabalho, queremos
atender aos engenheiros nas suas
demandas básicas e pessoais, especialmente num cenário de crise e alto
desemprego”, explica Olímpio Alves
dos Santos, presidente do Senge RJ.
“Além do plano de saúde da Assim,
contamos com estrutura jurídica
própria e apoio de quatro escritórios
especializados, e estamos ampliando
a grade de capacitação, entre outros
projetos em estudo.”
Fonte: Senge-RJ
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Fonte: Porém.Net

COPEL RESPONDE A
PROCESSOS por assédio moral

“N

este ano, a empresa está
propondo um modelo
diferente por acreditar na transição de salário, mais
PLR, mais abonos fixos para
salário, mais PLR, mais remunerações variáveis. Eu tenho a
convicção que a remuneração
variável está em linha com as
melhores práticas do mercado e
que todas as empresas do setor
elétrico fazem. Esse modelo é o
melhor e mais moderno”. Com
estas palavras em um vídeo, o
presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, tenta convencer
os funcionários a aderirem ao
programa de avaliação por meritocracia em vez de receberem
abono fixo que é negociado com
a representação dos sindicatos.
Contudo, o presidente não
revela que a proposta é um prato cheio para a prática de assédio moral, ficando a cargo da
chefia a avaliação subjetiva de
desempenho de seus funcionários, cuja classificação das competências utiliza-se de métodos
ultrapassados e até extintos por
órgãos do poder público como
o município de Curitiba. Ainda
mais que a Copel não tem sido
um “bom patrão” nessa história.
A empresa responde por diversas ações individuais na Justiça
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a partir do modelo de avaliação
conhecido como “Nossa Energia”. As denúncias chegaram a
ponto de o Ministério Público
do Trabalho entrar com uma
Ação Civil Pública solicitando
indenização da empresa no valor de R$ 5 milhões por perseguir funcionários que questionaram processos de avaliação.
ASSÉDIO MORAL
A reportagem teve acesso
à Ação Civil Pública. Nela, a
Copel foi denunciada em 20
de agosto de 2016 por praticar
“assédio moral velado aos empregados que ajuizaram ação
trabalhista, utilizando avaliação de desempenho de competências como instrumento
para baixar a classificação dos
empregados, impedindo promoções salariais, bloqueando
premiações quaisquer promovidas dentro da empresa”.
A denúncia revela o modus
operandi para punir empregados
que questionassem as decisões
da chefia ou não se adequassem
às exigências. A falta de motivação para equipe e constantes
críticas resultavam na queda de
desempenho individual e, consequentemente, em avaliação
negativa por parte da chefia.

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO
As avaliações na Copel são
feitas a partir do programa
“Nossa Energia”. De acordo com a empresa, o principal
objetivo é alinhar o desempenho dos empregados ao planejamento estratégico. Para os
gerentes, destaca-se a possibilidade de ter um instrumento
de diálogo e conhecimento de
sua equipe. Para empregados, a
possibilidade de desenvolver-se
e de ser reconhecido.
O modelo é criticado pelo
advogado e especialista em direito do trabalho, Ludimar Rafanhim. Para ele, os modelos
de avaliação não devem focar
em compensação ou punição
financeira. “Pode ser considerada uma porta para o assédio
moral. Tenho experiência de ver
trabalhadores serem duramente
constrangidos porque não atingiram as metas estabelecidas
em modelo de meritocracia”,
explica.
DENÚNCIA
Na prática, para o MPT, a
“Copel Distribuição adotaria
conduta discriminatória com
relação aos empregados que
contra ela demandam na Justiça do Trabalho, impondo-

SINDICATOS

-lhes veladas restrições para o
recebimento de promoções, da
‘gratificação de desempenho’
e também da ‘premiação por
quilometragem’, uma vez que
a chefia imediata seria orientada pela diretoria da empresa
a prejudicá-los por ocasião da
elaboração do relatório individual de avaliação de desempenho, de molde a não atribuir a
pontuação”.
A avaliação na Copel obedece dois eixos: Competências
Organizacionais e o Eixo Resultados. Para os empregados
são analisados 6 competências
organizacionais. A avaliação
de cada empregado é realizada
pelo gerente formal imediato.
Supervisores e monitores podem auxiliar na avaliação, mas
não realizá-la.
O modelo tem recebido críticas dos sindicatos justamente por permitir uma avaliação
subjetiva e incontestável. Segundo o manual do programa
“Nossa Energia” disponibilizado na página de gestão de pessoas da empresa, não há a possibilidade de autoavaliação. Ela
pode vir a ser feita a critério
da gerência. A nota também
é dada apenas pela gerência e
não pode ser alterada.
“O sistema de avaliação atual
é individual e deveria ser usado para progressões funcionais. Digo deveria porque nem
sempre os melhores avaliados
recebem progressão. E o siste-

ma é muito subjetivo, permitindo que o gerente determine
o resultado. O empregado não
tem direito a contestação. Não
há avaliação pelos pares, pelos
“clientes” (internos ou externos)”, explica um dirigente
sindical.
A falta de transparência também foi detectada pelo Ministério Público do Trabalho, que
atestou a perseguição ao longo
do processo. “Em 7 de fevereiro
de 2017, realizou-se mais uma
audiência com testemunha sigilosa, a qual afirmou que fora
informada pelo gerente de que
teve sua avaliação rebaixada devido ao fato de ter ajuizado reclamatória trabalhista em face
da COPEL”, expõe.
A denúncia contida na Ação
Civil Pública lista diversos casos
de perseguição e chega à conclusão de que “dos depoimentos
colhidos nas audiências realizadas no MPT, revela-se que
a política de recursos humanos
adotada pela Copel possui dois
vieses que acabam por ferir a coletividade de seus trabalhadores:
o de discriminação e o de intimidação. A conduta empresarial
discrimina o empregado que intenta restabelecer seus direitos
trabalhistas por meio judicial, à
medida em que cria obstáculos
ao recebimento de gratificações
e promoções salariais. Cria-se,
assim, uma intimidação a todos
os empregados, pois desestimula
o acesso à justiça”.

INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÕES
Diante das acusações, o procurador do Trabalho, Luís Antônio Vieira, pediu no dia 3 de
julho de 2019 “indenização pela
lesão a direitos difusos e coletivos no importe mínimo de R$
5.000.000,00 (cinco milhões de
reais), abstenha-se de praticar,
induzir ou tolerar qualquer ato
discriminatório ou de represália
contra seus trabalhadores em
razão do ajuizamento de ação
por estes ou por seu sindicato
representativo, publicar no site
oficial da empresa na internet o
teor integral da decisão”.
OUTRO LADO
A Copel nega que seus funcionários tenham sido vítimas
de assédio moral. Em sua defesa, disse que não há provas
das alegações e que há “diversos
empregados que possuem ação
judicial e que possuem bom,
muito bom, e alto desempenho
na sua avaliação; que receberam
elogios; que participaram dos
jogos da empresa, e, que por
fim, receberam aumentos salariais”. O juiz do trabalho da 9ª
vara do Trabalho de Curitiba,
Eduardo Milleo Baracat, em
decisão proferida em 1º de outubro, negou o pedido de tutela
antecipada para que a empresa
pagasse a multa de R$ 100 mil
por trabalhador prejudicado
e decidiu pela necessidade de
audiência de instrução entre as
partes envolvidas.
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SE LIGA,

Quase 70% das
UNIVERSIDADES
FEDERAIS REJEITAM
projeto Future-se

ESTUDANTE!

77777777777

Nova coordenação
do COLETIVO DE
ESTUDANTES
DA FISENGE é eleita

A

presentado pelo Ministério da
Educação no dia 17 de julho, o
programa “Future-se” tem o
objetivo de retirar recursos públicos
da educação, incentivando a captação
de recursos privados. 70% das
universidades públicas do país se
posicionaram contra o programa, dentre
elas, a Universidade Federal da Bahia
(UFBA), Universidade Federal do Ceará
(UFC), Universidade Federal de Brasília
(UnB) e a Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN). Ao todo,
11 universidades do Nordeste, 19 do
Sudeste, 3 do Centro-Oeste e 12 do Sul
se posicionaram contra o projeto. De
acordo com nota das universidades, o
programa não apresenta soluções para
a situação das instituições e o modelo
de financiamento atual já pratica ações
planejadas para o programa Future-se.

N

os dias 12 e 13 de outubro, aconteceu o encontro
anual do Coletivo Nacional de Estudantes da
Fisenge (CE), no Rio de Janeiro. Na ocasião, os
coordenadores/representantes dos Sindicatos Jovem/
Estudantes estaduais relataram sobre as atividades
desenvolvidas em suas regiões, além de traçarem um
planejamento estratégico para o próximo ano.
Também foi eleita a nova coordenação 2019-2020
composta por Jonas Carapinta, que é coordenador
nacional, estudante de Agronomia da Universidade
Federal Rural do Semiárido (UFERSA) e representante
do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos no Estado
do Rio Grande do Norte (SEA-RN); Tayná Rafaela
que é coordenadora-adjunta e de formação política,
representante do Sindicato dos Engenheiros no Estado
do Paraná (Senge-PR); Carla Viana que é coordenadora
de comunicação, representante do Sindicato de
Engenheiros no Estado de Minas Gerais (Senge-MG);
Lucas Calenzani que é coordenador de secretaria,
representante do Sindicato dos Engenheiros no Estado
do Espírito Santo (Senge-ES); e Adelson Lisboa que
é coordenador de documentação, representante do
Sindicato dos Engenheiros de Sergipe (Senge-SE).
Segundo Tayná Rafaela, a atual conjuntura política e
econômica, entre privatizações e ataques à autonomia
universitária das universidades, como o Future-se,
cobra um posicionamento do Coletivo Nacional dos
Estudantes de Engenharia. Além disso, o Coletivo
ocupa espaços nos Diretórios Centrais dos Estudantes
(DCEs), Centros Acadêmicos e em eventos de
Engenharia em níveis regional e nacional.
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VOCÊ

sabia ?

Lei que prevê compra de itens
da agricultura familiar para a
merenda completa 10 anos
A LEI 11.947 que prevê compra de itens da agricultura
familiar para a merenda escolar completou 10 anos. De
acordo com a lei, ao menos 30% do repasse feito aos estados e municípios pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado pelos governos para a aquisição de itens alimentícios produzidos pela
agricultura familiar.
A lei também garante, entre suas diretrizes, o direito à
alimentação escolar, visando à segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições
de saúde dos alunos que necessitem de atenção específica
e aqueles que se encontram em vulnerabilidade social.

Ascom - SDR

*Com informações do Brasil de Fato

Wellington Lenon

Novas regras para transporte
de leite devem excluir milhares
de pequenos produtores

NOVA LEGISLAÇÃO que altera
regras para a produção de leite
entrou em vigor em maio deste
ano. A legislação especifica padrões de qualidade e identidade
do leite refrigerado, do pasteurizado e do tipo A, além de alterações na forma de produzir, coletar
e armazenar o produto. A temperatura do leite, que antes podia
ser de até 10ºC foi diminuída para
7ºC, o que prejudica diretamente
pequenos produtores.
Para os produtores, a diferença de temperatura exclui milhares de pequenos produtores que
moram distante dos laticínios. A
nova lei desconsidera o tempo de
trajeto e a falta de condições para
investir em novos equipamentos de refrigeração. O governo
não disponibilizou recursos para
a adequação dos agricultores à
nova medida.
Fonte: Brasil de Fato

