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POR UM BRASIL JUSTO E SOBERANO

Desde 2016, o Brasil vive um verdadeiro desmonte do Estado. Após o impedimen-
to ao mandato da presidente Dilma Rousseff, as reformas neoliberais foram reto-
madas. Primeiro, foi aprovada a Reforma Trabalhista que precarizou ainda mais as 

condições de trabalho, ampliou os contratos precários e intermitentes e asfixiou o finan-
ciamento sindical, fragilizando a organização coletiva dos trabalhadores e trabalhadoras. 
Em seguida, foi aprovada Emenda Constitucional 95 que prevê um teto de gastos na 
saúde, educação e assistência social. Não obstante a esse cenário, houve a Reforma da 
Previdência que praticamente retira o direito à aposentadoria de milhares de pessoas.

Nesse processo de desinvestimento em políticas públicas, hoje há enorme pressão 
pela aprovação da Reforma Administrativa que altera a organização da adminis-
tração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios. Sob o discurso de ajuste fiscal e de combate a 
privilégios, a proposta vai na contramão do que propõe. Estamos em uma pandemia 
global da COVID-19 e, no Brasil, convivemos com a fome, o luto, o desemprego e o 
desalento. Precisamos de um país com um serviço público robusto com a capacidade 
de formular e aplicar políticas públicas de qualidade.

A pandemia evidencia a importância do serviço público, que exige intervenção do 
Estado como o auxílio emergencial, investimento no SUS e em pesquisa e tecno-
logia. Graças ao comprometimento de servidores públicos de núcleos de ciência e 
pesquisa é que o Brasil consegue garantir tecnologias para hospitais, UTIs e desco-
bertas essenciais na área da saúde. Inclusive as primeiras pessoas a sequenciarem o 
código genético do coronavírus foram mulheres brasileiras.

Por outro lado, a economia vive um cenário desastroso de desnacionalização, princi-
palmente por conta do aumento do desemprego, da quebra do ciclo produtivo, da de-
sindustrialização e do fim da política de conteúdo local. Atualmente, o Brasil é expor-
tador de produtos agrícolas e importa máquinas e produtos, com uma indústria cada 
vez menor. Precisamos associar o investimento em pesquisa para o fortalecimento dos 
nossos parques industriais, valorizando a engenharia e a inovação tecnológica, condu-
zindo a pesquisa para essas áreas. O fim da política de conteúdo local desestruturou 
toda uma cadeia da indústria naval, de petróleo e gás, com milhares de demissões e 
fechamentos de empresas. É importante compreendermos que o conjunto dos tra-
balhadores faz parte da política de conteúdo local e os engenheiros são beneficiados.

Além disso, a política econômica do Ministro Paulo Guedes aprofunda as desi-
gualdades sociais provocadas pelo ultraliberalismo que, inclusive, atinge drastica-
mente a engenharia. Recentemente, foi enviada ao Congresso Nacional a Medida 
Provisória 1040/2021, cuja emenda aditiva do deputado Alexis Fonteyne (NOVO-
-SP) propõe a extinção do Salário Mínimo Profissional, direito histórico da nossa 
categoria conquistado durante a ditadura civil-militar, em 1966. Mesmo sob o veto 
do Marechal Castelo Branco, as nossas entidades de classe junto com as categorias 
se mobilizaram e garantiram a derrubada do veto num tempo de muita censura e 
violação de direitos humanos. Esse momento de ataque aos nossos direitos exige 
uma política de alianças e de mobilização entre as federações, conselhos e demais 
entidades que não devem se ater apenas aos nossos interesses corporativos, mas 
também em favor da sociedade brasileira. Devemos nos juntar aos movimentos so-
ciais para denunciar e derrotar o neoliberalismo. Por um Brasil justo e soberano!
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Está em tramitação uma Proposta de Emenda à Constituição 32/2020 que 
prevê a chamada “Reforma Administrativa”, que altera a organização da 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Sob o discurso de ajuste 
fiscal e de combate a privilégios, a proposta vai na contramão do que 
propõe. Um dos pontos é o fim da estabilidade no serviço público, restrita a 

carreiras típicas de Estado.  Essa regra valeria para futuros servidores. O fim da estabilidade 
provoca uma rotatividade de servidores que promove a descontinuidade de políticas públicas. 
Hoje, durante a pandemia de COVID-19, assistimos ao trabalho hercúleo de servidores de 
instituições de pesquisa e saúde pública, como o Butantan e a Fiocruz. Mesmo sob o discurso 
de negação da ciência do governo federal, os servidores realizam um trabalho de excelência 
em busca da vacina para toda a população. Outro ponto nevrálgico é a forma de ingresso 
no serviço público por meio de seleções simplificadas para vagas por tempo determinado, 
fragilizando o corpo de funcionários públicos. O fim da estabilidade e a atuação por tempo 
determinado no serviço público também desestabilizam as possibilidades de mobilização 
dos servidores e dos sindicatos. Isso porque será muito mais difícil a realização de greves e 
articulações por reivindicações coletivas. Com o objetivo de explicar as consequências da 
Reforma Administrativa, o economista e supervisor técnico do escritório regional do Dieese 
RJ, Paulo Jager, traz os cenários e os impactos às políticas públicas. 

A pandemia demonstrou a 
importância do serviço pú-
blico, como o SUS. Como a 
PEC 32 afeta e desmonta as 
políticas públicas? A pande-
mia vem mostrando ao Brasil 
e, diga-se, também ao mundo 
a importância e o papel a ser 
desempenhado pelo Estado. 
Não é possível enfrentar a cri-
se sanitária e socioeconômica 
e superá-la sem a forte atuação 
estatal.  Nesse contexto, se in-
sere o pacote estadunidense de 
quase dois trilhões de dólares 
aprovado recentemente pelo 

Congresso daquele país. No 
Brasil, ficou evidente para toda 
a população a importância de 
termos uma estrutura pública, 
de alcance nacional, que presta 
um serviço gratuito e universal 
como o nosso Sistema Único 
do Saúde. Não fossem o SUS, 
suas equipes, suas instalações, 
sua experiência, sua capilarida-
de, sua organização, a tragédia 
brasileira de enfrentamento à 
Convid-19 estaria sendo ainda 
muito maior. Temos mais de 
400 mil mortes provocadas pela 
doença em nosso país, até este 

momento da entrevista, mas 
temos também milhões de pes-
soas que foram atendidas pelo 
SUS e se recuperaram depois 
de contrair a doença. É através 
do SUS, ainda, que viabiliza-
mos o programa de vacinação 
contra esta doença terrível e, 
não fosse o subfinanciamen-
to, as tentativas deliberadas de 
desmantelamento do SUS e da 
área de pesquisa em nosso país, 
poderíamos provavelmente já 
dispor de uma vacina desenvol-
vida aqui no Brasil.A PEC 32, 
ao afetar direta e negativamente 
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vários aspectos da organização 
e das relações de trabalho no 
setor público nacional, se apro-
vada, irá enfraquecer a capaci-
dade de formulação e execução 
das políticas públicas em geral. 
Essas atividades requerem um 
corpo funcional estável, quali-
ficado, experiente e com a au-
tonomia necessária para fazer 
as escolhas tecnicamente mais 
adequadas, sem o risco de inter-
ferências motivadas por interes-
ses particulares. E a proposta de 
reforma vai no sentido oposto 
ao flexibilizar profundamente 
o vínculo do emprego público. 
Além disso, do ponto de vis-
ta da organização, a proposta 
permite ao Presidente mexer 

em cargos e órgãos por decreto 
e amplia em muito as possibi-
lidades de terceirização. Como 
exemplo de que este não é um 
bom caminho, aqui no estado 
do Rio de Janeiro, a experiência 
prévia com a terceirização, atra-
vés das OS, resultou em perda 
de qualidade dos serviços e de 
alcance do atendimento, bem 
como esteve associada a inú-
meras denúncias de desvios de 
recursos públicos, mesmo agora 
no auge da pandemia.

O Brasil apresenta números 
muito baixos de empregos no 
setor público em relação a ou-
tros países. Por quê?  De fato, 
em comparações internacionais, 

percebe-se que a participação 
do emprego público no Brasil, 
de 12%, fica abaixo da média 
observada nos países da OCDE 
(18%), como também, abaixo 
da maioria dos países membros 
daquela organização, como é 
o caso de um país insuspeito, 
em se tratando de percepção 
pública sobre a atuação do Es-
tado, como os Estados Unidos 
– o emprego público neste país 
responde por 15% do total. No 
caso dos países nórdicos, estes 
percentuais alcançam mais de 
um quarto dos trabalhadores. 
E estamos falando de números 
anteriores a este período recente 
em que há um projeto inequívo-
co de redução do papel e, con-
sequentemente, do tamanho do 
Estado, dos serviços que presta 
aos cidadãos e do número de 
funcionários públicos – por 
exemplo, o governo federal vem 
sistematicamente postergando a 
realização de concursos públicos 
para o preenchimento de cargos, 
comprometendo a quantidade e 
qualidade dos serviços ofereci-
dos à população, que são a con-
cretização de direitos constitu-
cionais, como os direitos à saúde 
e à educação. Se considerarmos 
nossa situação socioeconômica, 
deveríamos, ao contrário, ter um 
número ainda maior de traba-
lhadores e trabalhadoras empre-
gados públicos. Principalmente, 
devido ao fato de que a maioria 
esmagadora de nossa população 
não tem rendimento suficiente 

“Deveríamos ter um 
número ainda maior de 

trabalhadores empregados 
públicos, considerando 
que a maioria de nossa 

população não tem 
rendimento para adquirir 

tais serviços junto a 
empresas privadas”
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para adquirir tais serviços junto 
a empresas privadas.

Em vez de uma reforma ad-
ministrativa, não seria im-
portante a revisão do teto de 
gastos públicos? Reformas ad-
ministrativas já foram feitas no 
passado. A questão é, qual a re-
forma que está sendo proposta 
agora? Na verdade, em conjunto 
com outras mudanças que vêm 
sendo promovidas desde o pe-
ríodo Temer, trata-se de uma 
reforma do Estado, algo muito 
mais amplo, e vai em direção ao 
que mencionei anteriormente: 
há um projeto em curso de des-
monte do Estado brasileiro com 

vistas a promover a conversão 
dos direitos sociais estabeleci-
dos em nossa Constituição em 
mercadorias a serem compra-
das nos mercados – por quem 
puder, é preciso dizer. Nesse 
sentido, essas duas reformas – a 
Emenda Constitucional 95, que 
estabelece o teto de gastos ao 
nível de 2016, e a administra-
tiva, ainda não aprovada – são 
complementares. Por isso é tão 
importante, além de barrar esta 
inciativa da reforma adminis-
trativa, nos moldes propostos, 
romper com a limitação absur-
da para o gasto público, trazida 
pela EC 95, especialmente nes-
te momento de pandemia e cri-

se econômica e social tão aguda 
que estamos vivendo.

Diante dessas mudanças, 
quais os desafios para o movi-
mento sindical, principalmen-
te em relação às negociações 
coletivas? No serviço público 
brasileiro, nunca foi regulamen-
tada a negociação coletiva. Boa 
parte das greves no setor ocor-
rem para que se abram canais 
de negociação. Certamente, a 
flexibilização da estabilidade, 
combinada a formas atípicas 
de contratação, pode levar à 
fragmentação da organização 
dos trabalhadores bem como 
a dificuldades adicionais para 

M
arcelo Casal Jr/Agência Brasil
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a realização de ações coletivas. 
Contudo, devido aos impactos 
negativos generalizados destas 
mudanças e, especialmente, das 
mudanças propostas na PEC 
32, me parece que o movimento 
sindical em geral, e não apenas 
aquele mais diretamente liga-
do ao funcionalismo público 
e aos empregados em estatais, 
deveria procurar fazer todo o 
esforço possível para barrar sua 
aprovação. Em verdade, centrais 
sindicais e entidades ligadas aos 
funcionários públicos nos três 
níveis, federal estadual e mu-
nicipal, já estão desenvolvendo 
várias ações nesse sentido. Por 
exemplo, desde o segundo se-
mestre do ano passado foi lan-
çada a Campanha Nacional em 
Defesa das Estatais e do Ser-

viço Público. Mas é uma tarefa 
árdua e necessita do apoio de 
todo o sindicalismo brasileiro.

De que forma essa reforma 
impacta no desemprego e na 
informalidade? De forma di-
reta, ao flexibilizar o vínculo, 
pode implicar um aumento da 
rotatividade no trabalho e re-
dução dos salários de contrata-
ção. Além disso, a depender da 
aplicação de um dos dispositivos 
ali previstos, nominalmente, a 
ampliação das possibilidades de 
acordos de cooperação com o 
setor privado para a prestação de 
serviços públicos, pode resultar 
em redução paulatina do núme-
ro de servidores, com a terceiri-
zação, e em vínculos informais 
de emprego nestas organizações 

terceiras, uma vez que não há 
previsão alguma de fiscalização e 
controle sobre os empregos cria-
dos no âmbito destes convênios. 
Considerando que em muitos 
municípios brasileiros o em-
prego público tem grande peso 
no total do emprego formal, as 
consequências negativas para 
as economias destas localidades 
podem ser significativas.

Em nota técnica sobre a 
PEC32/2020, o Dieese afir-
ma que a estabilidade é a mais 
importante alteração. Quais 
as principais consequências? 
A PEC 32 estabelece várias 
mudanças que consideramos 
nocivas à população brasileira, 
em geral. Dentre elas, o fim da 
estabilidade para os ocupantes 
da grande maioria dos cargos 
públicos da União. Atualmen-
te, passado o período de estágio 
probatório, os servidores públi-
cos em cargos efetivos não po-
dem ser demitidos a partir de 
uma simples decisão de algum 
gestor. Isto não significa que o 
servidor não possa ser demitido 
em hipótese alguma. Se come-
ter alguma falta, a depender da 
gravidade da mesma, pode vir 
a ser submetido a um processo 
administrativo que resultará na 
perda do emprego. Esta esta-
bilidade, antes de mais nada, é 
boa para a sociedade. Não tem 
o objetivo de assegurar a de-
terminada pessoa que ingressa 
no serviço público mediante 

“A PEC 32, ao afetar vários 
aspectos da organização

e das relações de
trabalho no setor público

nacional, se aprovada,
enfraquecerá a capacidade 
de formulação e execução 

das políticas públicas”
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concurso uma posição vitalícia. 
Esse é um erro comum de inter-
pretação deste instrumento. O 
objetivo primordial é proteger 
a própria sociedade de possíveis 
descontinuidades na prestação 
dos serviços, perda de memó-
ria técnica e administrativa e, 
principalmente, da prática de 
apadrinhamento, uma vez que 
a flexibilização do vínculo pode 
levar a substituições frequentes 
dos servidores, em razão das 
mudanças de grupos políticos 
no poder. Voltaríamos ao Bra-
sil do “Coronelismo, enxada 
e voto”. Esse aspecto central 
da reforma é tratado de forma 
muito elucidativa nesta Nota 
Técnica recentemente publica-
da pelo Dieese, que convido a 
todos e todas a lerem.

Que outras distorções a PEC 
apresenta? A proposta subs-
titui os cargos em comissão e 
as funções de confiança pelos 
chamados cargos de lideran-
ça e assessoramento. Há vários 
problemas aqui, dentre os quais 
destaco o fato de que, atualmen-
te, todas as funções de confiança 
e parcela importante dos cargos 
de Direção e Assessoramento 
Superiores (DAS) da União 
devem ser preenchidos por 
servidores de carreira. Com a 
mudança, essa obrigatoriedade 
desaparece e todos estes cargos 
vão poder ser preenchidos por 
livre nomeação dos governantes 
de ocasião. Outra mudança im-

portante, para pior, é a atribui-
ção ao Presidente da República 
do poder de extinguir e trans-
formar cargos comissionados, 
de liderança e assessoramento 
e órgãos, mediante um decre-
to, sem autorização legislativa, 
como ocorre hoje. Além disso, 
a PEC amplia radicalmente a 
possibilidade de terceirização 
na prestação dos serviços pú-
blicos, admitindo o estabeleci-
mento de parcerias com entes 
privados – mesmo com fins 
lucrativos – permitindo até a 
utilização da estrutura pública 
para a execução destes serviços. 
A PEC também visa limitar a 
atuação do Estado e estatais na 
esfera econômica ao introduzir 

o princípio da subsidiariedade, 
em que a primazia na atividade 
econômica deve ser da iniciati-
va privada, e ao proibir a ado-
ção de medidas que impeçam 
a livre concorrência, mesmo no 
caso da exploração de recursos 
naturais e na prestação de ser-
viços considerados estratégicos 
para a soberania nacional. São 
mudanças, todas elas, nefas-
tas para a população brasileira. 
Não se trata, portanto, de um 
problema que afeta apenas o 
funcionalismo público, o que 
já seria muito importante, mas 
sim um problema que afeta du-
ramente a população em geral 
e, particularmente, sua imensa 
parcela de pessoas mais pobres.

“O objetivo da estabilidade 
é proteger a própria 
sociedade de possíveis 
descontinuidades na 
prestação dos serviços, 
perda de memória técnica 
e administrativa e, 
principalmente, da prática 
de apadrinhamento”

https://www.dieese.org.br/notatecnica/2021/notaTec254ReformaAdm.html
https://www.dieese.org.br/notatecnica/2021/notaTec254ReformaAdm.html
https://www.dieese.org.br/notatecnica/2021/notaTec254ReformaAdm.html
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NÃO! 
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Projeto de
lei proíbe

nomenclaturas
que precarizam

o trabalho da 
engenharia

 Arquivo pessoal



Está em tramitação, na Câ-
mara dos Deputados, em 
Brasília, o Projeto de Lei 

nº626/2020, que dispõe sobre 
a regulamentação da atribuição 
de títulos profissionais, ativi-
dades, competências e caracte-
rização do âmbito de atuação 
dos profissionais inseridos no 
Sistema Confea/Crea, para 
efeito de fiscalização do exercí-
cio profissional. De autoria do 
deputado federal Rogério Cor-
reia (PT-MG), o projeto é uma 
iniciativa da Fisenge (Federa-
ção Interestadual de Sindicatos 
de Engenheiros) que, em 2019, 
debateu nas reuniões de dire-
toria e em fevereiro de 2020, 
junto com o Confea (Conselho 
Federal de Engenharia e Agro-
nomia), entregou a proposta de 
projeto de lei para o autor. No 
último dia 14 de abril foi de-
signada a relatoria do PL para 
a deputada federal Erika Kokay 
(PT-DF).

“O objetivo dessa ação par-
lamentar é buscar soluções 
legislativas de interesse da en-
genharia, da agronomia e geo-
ciências, no sentido de reforçar 
a regulamentação e superar as 
distorções encontradas por en-
genheiros no exercício de suas 
atividades profissionais”, afir-
mou o diretor de negociação 
coletiva da Fisenge, Fernando 
Jogaib, que também é presi-
dente do Sindicato dos En-
genheiros de Volta Redonda 
(Senge-VR). 

HISTÓRICO
Essa luta acontece há 20 anos. 

Isso porque o Senge-VR já pau-
tava essa questão nas teses dos 
seus encontros regionais, em 
2001, além de documentos apre-
sentados em Congressos Na-
cionais de Profissionais (CNP). 
“Esse debate sobre a necessidade 
de impedir outras nomenclatu-
ras sempre esteve na centralida-
de com o objetivo de garantir a 
valorização profissional e o pa-
gamento do piso”, disse Jogaib. 
De acordo com o presidente da 
Fisenge, Roberto Freire, o pro-
jeto de lei é fundamental na luta 
contra a precarização das condi-
ções de trabalho. “Além de for-
talecer os direitos dos engenhei-
ros e das engenheiras, o projeto 
também favorece a luta dos sin-
dicatos”, destacou. No ano de 
2019, a diretoria da Fisenge se 
debruçou sobre uma proposta de 
um projeto de lei de valorização 
profissional para impedir o uso 
de termos fora da atribuição de 
engenheiro como, por exemplo, 
analista. Esse tipo de prática re-
corrente, tanto no ambiente pri-
vado como no público, precariza 
as relações trabalhistas e tenta 
burlar o pagamento do Salário 
Mínimo Profissional (SMP), 
além de dificultar a fiscalização 
profissional. Em seu artigo 2˚, 
o PL prevê: “para efeito des-
ta Lei, os profissionais inseri-
dos no Sistema Confea/Crea 
que atuam no setor público ou 
privado deverão ocupar car-

gos com a denominação exata 
de sua titulação profissional, 
qual seja, engenheiro, agrôno-
mo, geólogo, meteorologista ou 
geógrafo, uma vez comprovado 
que suas funções se enquadram 
nas atribuições legalmente es-
tabelecidas para as referidas 
carreiras”. A justificativa tam-
bém se ampara na Constitui-
ção Federal que versa: “é livre o 
exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a 
lei estabelecer”.

Em 18 de fevereiro de 2020, 
em conjunto com o Confea, a 
então diretora da mulher da Fi-
senge, Simone Baía, e o diretor 
de negociação coletiva, Fernan-
do Jogaib, entregaram, em Bra-
sília, uma proposta de projeto 
de lei elaborado pela Federação 
para o deputado federal Ro-
gério Correia. Protocolado na 
Câmara Federal, a proposta se 
materializou no Projeto de Lei 
nº 626/2020.

O projeto fortalece as instân-
cias fiscalizatórias do Sistema 
Confea/Creas em prol da valo-
rização profissional.

No entanto, a realidade dos 
profissionais no mercado de tra-
balho é outra. É comum o uso 
de nomenclaturas como ana-
lista e assessor para cargos que 
exigem qualificação e formação 
em engenharia. Esse disposi-
tivo é utilizado para burlar leis 
trabalhistas, com a finalidade 
de rebaixar salários, promover o 
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descumprimento de jornada e a 
desvalorização profissional.

Concomitante a essas ques-
tões apresentadas, a burla da 
nomenclatura coloca em risco a 
qualidade dos serviços, produtos 
e políticas públicas entregues 
à sociedade. De acordo com 
o texto do PL, “a fiscalização 
das profissões regulamentadas 
é uma garantia constitucional 
dupla: primeiro ao cidadão que 
será atingido pelo serviço de-
sempenhado por um profissio-
nal apto à tarefa, e em segundo 
ao próprio trabalhador, que terá 
uma entidade de fiscalização de 
suas condições laborais gerais 
tais como piso salarial”. Hoje, 
durante uma pandemia global 
de COVID-19, são fundamen-
tais as condições sanitárias para 

a garantia da saúde pública da 
população e a engenharia tem 
uma contribuição importante 
desde o saneamento até a pro-
dução de respiradores e cons-
trução de hospitais.

NO CONFEA
A Federação Interestadual 

de Sindicatos de Engenhei-

ros (Fisenge) apresentou uma 
contribuição à consulta pú-
blica aberta no site do Conse-
lho Federal de Engenharia e 
Agronomia (Confea) sobre os 
Projetos de Lei relacionados às 
profissões. Uma das propostas, 
que foi objeto do documento 
elaborado pela Fisenge, é o PL 
nº 626/2020.

ENGENHEIRO, 

SIM! 
ANALISTA,

NÃO! 
ASSINE O ABAIXO-ASSINADO NO SITE DA FISENGE

“O objetivo dessa ação 
parlamentar é buscar soluções 
legislativas de interesse da 
engenharia, da agronomia
e geociências”
F E R N A N D O  J O G A I B



na engenhariaMulheres

O Currículo Lattes agora 
permite o registro dos 
períodos de licença-ma-
ternidade de pesquisa-

doras. A nova seção, que tem 
preenchimento opcional, en-
trou em funcionamento no dia 
15 de abril.  Mantida pelo Con-
selho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico 
(CNPq), a plataforma Lattes é 
o sistema oficial do Brasil para 
cadastro de cientistas das di-
versas áreas do conhecimento. 

A possibilidade de inclusão 
da licença é uma demanda de 
cientistas brasileiras, informou 
o CNPq ao divulgar a mudan-
ça. “Essa evolução tem o ob-
jetivo de atender demandas 

de representantes da comu-
nidade científica e de institui-
ções parceiras desse conse-
lho, sobretudo do Movimento 
Parent in Science, coordenado 
pela pesquisadora Fernanda 
Staniscuaski, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 
que havia protocolado a soli-
citação no CNPq”, diz nota do 
conselho.  

O projeto Parent in Science, 
que luta por equidade para 
pesquisadores e pesquisado-
ras com filhos, considera que a 
chegada dos filhos pode causar 
impacto significativo na produ-
ção dos pesquisadores, espe-
cialmente das mulheres, com 
desaceleração na elaboração 

de artigos, afetar o currículo e 
gerar desvantagem em relação 
a colegas. Em 2019, o Parent in 
Science apresentou um pedido 
formal ao CNPq. 

Com a possibilidade de si-
nalizar o período da licença 
nessa nova versão do Currículo 
Lattes, recrutadores, universi-
dades e agências de fomento à 
pesquisa poderão compreen-
der o por quê da queda em sua 
produção. 

No Diretório dos Grupos de 
Pesquisa do CNPq, 50% do 
total de pesquisadores cadas-
trados são mulheres. Nos úl-
timos 15 anos o percentual de 
mulheres aumentou 7 pontos 
percentuais.  

Desde 2005, o conselho 
mantém o programa Mulher e 
Ciência, em parceria com o Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia 
e Inovações  e outros órgãos. A 
meta do programa é promover 
a participação de meninas e 
mulheres na ciência, além de 
promover pesquisas sobre re-
lações de gênero, mulheres e 
feminismo. 

 
Fonte: Agência Brasil / Por Camila 
Boehm / Edição Kleber Sampaio 

CURRÍCULO LATTES TEM NOVA SEÇÃO
PARA REGISTRAR LICENÇA-MATERNIDADE 
Inclusão da licença é uma demanda
de cientistas brasileiras 
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Coletivo de Mulheres da Fisenge lança pesquisa sobre 
TRABALHO DAS ENGENHEIRAS NA PANDEMIA

Lançada no dia 01/05/2021, 
a pesquisa virtual é uma 
iniciativa do Coletivo de Mu-

lheres da Fisenge (Federação 
Interestadual de Sindicatos 
de Engenheiros). De acordo 
com a engenheira e diretora 
da mulher da Fisenge, Virgínia 

Brandão, o objetivo é avaliar as 
condições de trabalho das pro-
fissionais. “A nossa intenção é 
ter um retrato da relação das 
engenheiras com o acúmulo 
de jornadas, uma vez que acu-
mulamos tarefas domésticas 
e de cuidado, e essa desigual-

dade se evidencia na pande-
mia. Além disso, a partir dos 
resultados, poderemos pensar 
em propostas específicas para 
as negociações coletivas para 
a garantia de direitos das mu-
lheres”, afirmou Virgínia.
Fonte: Fisenge

Im
agens: Freepik



As ferramentas de comunica-
ção a distância aumentaram 
a mobilização dos profissio-

nais. Para os acordos coletivos 
deste ano, o Senge-RJ elaborou 
cláusulas específicas para prote-
ger os direitos de quem passou a 
trabalhar em casa.

A crise econômica e sanitária 
tornou mais difíceis as nego-
ciações sindicais em 2020, mas, 
por outro lado, aumentou a par-
ticipação dos profissionais nas 
assembleias com a utilização de 
plataformas virtuais. “Chega-
mos a realizar assembleia com 
uma participação de, aproxi-
madamente, 90% do quadro 
de pessoal, como foi o caso da 
assembleia para aprovação do 
ACT no ONS (Operador Na-
cional do Sistema Elétrico)”, 
afirma Paulo Granja, diretor do 
Sindicato dos Engenheiros no 
Estado do Rio de Janeiro (Sen-
ge-RJ), que integra o coletivo 
de negociações. Para este ano, 
um dado novo nas relações com 
os empregadores será a inclusão, 
nas pautas de reivindicações, de 
cláusulas para proteger direitos 
relacionados ao teletrabalho. 

“O cenário crítico exi-
giu  mais união, e o aperfeiçoa-

mento da comunicação e dos 
instrumentos de representação 
virtual contribuiu para viabili-
zar o aumento da mobilização, 
ainda que feita à distância”, diz 
Granja. “Em 2021, esperamos a 
ampliação constante da presen-
ça da categoria. É fundamental 
estarmos juntos para enfrentar 
uma realidade que continua 
desafiadora, com o avanço da 
pandemia de Covid-19, do de-
semprego e das reformas que 
cortam direitos.”

TELETRABALHO
Nesse sentido, a experiên-

cia do trabalho a distância, ou 
home office, revelou a urgência 
de critérios e parâmetros para 
assegurar ambientes seguros 
e condições saudáveis para o 
desempenho profissional. “Es-
tamos investindo em cláusulas 
que possam regular o trabalho 
em casa da forma mais adequa-
da aos interesses dos trabalha-
dores, até porque esse regime 
a distância tende a perdurar, 
em muitos casos, para além 
da pandemia”, ressalta Granja. 
“Fizemos um estudo jurídico 
e político bem cuidadoso, para 
formular demandas que aten-

dam às novas exigências do 
profissional que passou a traba-
lhar em casa.”  

Todas as negociações, por 
isso, preveem, este ano, cláu-
sulas específicas para o teletra-
balho. De acordo com Granja, 
essas reivindicações cobrem 
aspectos como ajuda de custo, 
treinamento para o desenvolvi-
mento da atividade, sistema de 
fiscalização e avaliação – para 
evitar assédio moral ou sobre-
carga –, saúde ocupacional. 

Em 2020, o tema já havia 
constado dos acordos coletivos, 
mas de forma ainda incipiente, 
em geral tratando apenas do 
compromisso em buscar uma 
regulação por meio de norma-
tivos internos. No ACT com 
a CPRM, por exemplo, uma 
cláusula estabeleceu a criação 
de uma comissão para debater 
o tema; no ONS, foram garan-
tidos princípios básicos a serem 
detalhados internamente; na 
EPE, houve compromisso da 
gestão em elaborar norma em 
diálogo com os sindicatos e a 
comissão de empregados. 

“Agora é hora de avançar em 
direitos objetivos”, explica o di-
retor do Senge-RJ. “Juntamos 

SENGE-RJ
Maior mobilização e teletrabalho marcam 
negociações sindicais na pandemia
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experiências de companheiros 
em várias empresas e sistema-
tizamos em cláusulas muito 
consistentes. As empresas de-
vem resistir, mas não há como 
negarem que o teletrabalho 
implica aumentos de gastos 
para o profissional, com ener-
gia, internet, mobiliário corre-
to. Muita gente não tem espaço 
e equipamento adequados tam-
bém por falta de recursos para 
financiar essa adaptação.”  Re-
centemente, a IndustriAll, que 
representa mais de 50 milhões 
de trabalhadores em mais de 
140 países, assinou um adendo 
ao acordo-global 2019, firmado 
com o fabricante francês de au-
tomóveis Renault, especifican-
do as condições amplas para 
trabalho remoto. 

COTA NEGOCIAL
A grande participação virtual 

em assembleias e votações deve 
continuar mesmo depois da cri-
se sanitária, provavelmente em 
modelos híbridos de reuniões, 
acredita diz Granja. Além dis-
so, as ferramentas digitais per-
mitiram exercer online o direito 
de oposição, um avanço para o 
debate sindical, na opinião do 
dirigente. 

Antes da implementação do 
direito de oposição online,  no 
entanto, quem não quisesse ter 
o desconto em folha precisava 
escrever uma carta e levá-la ao 
sindicato pedindo a suspensão 
da cobrança. Agora, esse pro-

cedimento está disponível no 
site do Senge-RJ. Isso respon-
de, por um lado, à crise sanitá-
ria, mas, por outro, é expressão 
da posição do sindicato de que 
a contribuição com a entidade 
deve ser feita por convicção e 
não pela imposição de dificul-
dades.  Mudanças tecnológicas 
recentes possibilitaram, final-
mente, a adoção desse novo 
sistema. Da mesma forma, para 
os que concordam com a cota, 
o depósito pode ser feito dire-
tamente para o sindicato, sem 
passar pela empresa nem pela 
folha de pagamento dos em-
pregados. 

“Essa mudança qualifica o 
debate sobre a importância e 
o papel do sindicato”, acredita 
Granja. “A cota negocial não é 
uma contrapartida relacionada 
a uma negociação em particular, 
ou a um determinado reajuste. 
Trata-se de uma das fontes de 
sustentação do sindicato, inde-
pendentemente do resultado 

obtido junto a cada empresa ou 
setor. É um pilar para dar conta 
de parte dos custos de infraes-
trutura, corpo funcional, pres-
tadores de serviço. A melhor 
expressão para o fundamento 
da atividade sindical parece um 
clichê, mas é real: unidos somos 
mais fortes. ” 

Granja destaca, ainda, os in-
vestimentos feitos na melhoria 
do cadastro para intensificar a 
comunicação com a base. “Não 
é um trabalho fácil. Ter um 
cadastro em dia requer acom-
panhamento permanente para 
saber quem se aposentou, saiu 
da empresa, entrou. Paralela-
mente à melhoria desses dados, 
o Senge-RJ está trabalhando 
com grupos de WhatsApp de 
representantes dos trabalhado-
res por empresas, que ajudam a 
redistribuir as informações.”  

BALANÇO DAS NEGOCIAÇÕES
No início deste ano, a despei-

to da complexidade do cenário 

Reprodução Senge RJ

Paulo Granja, 
diretor do 
Senge-RJ, 

integrante do
coletivo de 

negociações



político e social, a atuação de 
engenheiros e engenheiras re-
sultou em pelo menos uma vi-
tória importante, na Kempetro. 
Em 2020, a empresa fez acor-
dos individuais para redução 
proporcional de jornada e de 
salários, complementados pelo 
Estado, com base na Medida 
Provisória 936/2020, editada 
com o propósito de proteger 
vínculos empregatícios na cri-
se. Mas a MP só foi prorro-
gada recentemente, e, como a 
Kempetro insistiu em manter, 
em janeiro, as reduções pro-
porcionais mesmo sem amparo 
legal e contrapartida financei-
ra do governo federal, os tra-
balhadores chegaram a votar 
uma paralisação. “No entanto, 
a empresa recuou”, conta De-
borah Gershon, assessora de 
Negociações Coletivas no Sen-
ge-RJ.   “Conseguimos que as 
jornadas não fossem reduzidas 
e os profissionais, cerca de 300 
engenheiros, mantidos.” 

De março a dezembro, mais 
de 20 empresas entraram em 
contato com o Senge-RJ para 
reduzir a jornada de trabalho e o 
salário, com base na MP.  Acor-
dos coletivos foram firmados 
com algumas empresas. Mas, 
nos acordos individuais, não 
houve a assinatura formal do 
sindicato, que, contudo, colabo-
rou analisando os termos e ou-
vindo as partes envolvidas. 

“Só fechamos acordos quan-
do conseguimos incluir neles 

benefícios superiores aos que a 
MP oferecia”, explica Deborah. 
“Por exemplo, proteção sanitá-
ria para casos de trabalho pre-
sencial, garantia de emprego 
estendida, etc. O benefício do 
ACT só faria sentido com uma 
contrapartida interessante para 
o trabalhador.”  

No ano passado, foram as-
sinados acordos com a Cedae 
(reajuste retroativo de 2%); 
Enel (reposição integral da 
inflação mais abono de 14%, 
em janeiro de 2020 e também 
em janeiro de 2021, com adi-
cional de R$ 2.850,00); Light 
(1,20%, com indenização de 
R$ 375,00 e abono de R$ 1,4 
mil) e Sinaenco (2,46% a par-
tir de janeiro de 2021) e ONS 
(reajuste com base no IPCA 
do período entre datas-ba-
se, de 2,94%, mas escalonado, 
com pagamento de abono de 
30% para quem não recebeu o 
reajuste e de 10% para aqueles 
que receberam apenas metade 
do IPCA). 

No caso da Eletrobras, che-
gou-se a um reajuste de 2,4%, 
relativo ao período de maio 
de 2019 a abril de 2020, apli-
cados, no entanto, a partir de 
1º de dezembro de 2020. Con-
quistou-se, ainda, a reposição 
integral da inflação do período 
de 1º de maio de 2020 a 30 de 
abril de 2021. O reajuste deve 
ser aplicado apenas em outubro 
deste ano, garantida sua retroa-
tividade a maio. Essa correção, 

no entanto, está condicionada 
ao início da adequação dos be-
nefícios de assistência à saúde 
das empresas do grupo Ele-
trobras à Resolução CGPAR 
nº 23/2018, que impõe maior 
participação dos empregados 
no plano.  

Nos casos da CET-Rio, 
Comlurb e Crea-RJ, os acor-
dos anteriores foram prorro-
gados porque as empresas não 
negociaram. Com a CPRM, a 
EPE e a INB, embora os ACTs 
tivessem sido aprovados em 
assembleia, os reajustes foram 
suspensos por determinação 
da Secretaria de Coordenação 
e Governança das Empresas 
Estatais (Sest), sob alegação 
de que a lei complementar 
173/2020 proíbe aumentos de 
despesas federais até dezembro 
de 2021. “Mas conseguimos 
manter as cláusulas dos benefí-
cios dos acordos anteriores em 
mesa de negociação”, diz De-
borah. Apenas o acordo com a 
INB foi concluído por meio de 
mediação do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST).   

Com o avanço da pandemia 
no país, a falta de perspectiva 
de retomada econômica ou de 
investimento público, as nego-
ciações este ano continuarão di-
fíceis, adverte Granja. “O lema 
para 2021 é resistir sempre, de-
sistir, jamais. E, para isso, é da 
maior importância ter a parti-
cipação ampla dos profissionais 
da engenharia.”  FONTE: SENGE-RJ
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O Senge-PR está acionando 
a Justiça Federal do Paraná 
para solicitar a revisão de 

valores relativos a depósitos do 
Fundo de Garantia do Traba-
lhador Social (FGTS). A ação 
coletiva vai abranger todos os 
engenheiros da base territorial 
da entidade, independente-
mente de associação ou não. No 
processo, nesta fase, não será 
necessária a entrega de docu-
mentos. O questionamento está 
sendo feito a partir de um fato 
novo: o adiamento do julga-
mento de uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade.

Ao recorrer à Justiça Fede-
ral, o sindicato entende que os 
engenheiros tiveram prejuízos 
financeiros devido à incorreta 
cobrança de diferenças indevi-
das no FGTS. O argumento é 
que a substituição do índice de 
atualização monetária referente 
aos depósitos trouxe prejuízos 
aos trabalhadores. Com a ação, 
o sindicato busca a   revisão da 
aplicação da Taxa Referencial.

A entidade já havia entrado 
com uma ação judicial com o 
mesmo teor em 2013. No en-
tanto, os debates jurídicos em 
diversas instâncias estavam 
retardando uma decisão final. 
O fato novo é o adiamento do 
julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI nº 
5090)  que estava previsto para 
o dia 13/05/2021 e está sem 
previsão de nova data.

“Considerando a possibili-
dade de nova decisão junto ao 
STF acerca da revisão de valo-
res, por conta da aplicação de 
índice de correção monetária 
mais benéfico, bem como ante 
a imprevisão da data do julga-
mento da ADI, o sindicato pro-
porá ação coletiva para garantia 
dos direitos dos engenheiros”, 
esclarece o Departamento Jurí-
dico da entidade.

CONFIRA ABAIXO A NOTA JURÍDICA:
“Considerando a notícia de 

julgamento da ADI nº 5090, 
onde se busca a revisão da apli-
cação da Taxa Referencial (TR) 
para a correção monetária do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), por meio 
da discussão de inconstitucio-
nalidade dos artigos das leis 
8.036/90 e 8.177/91, retomou-
-se a indagação sobre a possibili-
dade de propositura de ações in-
dividuais e coletivas a respeito da 
cobrança das diferenças devidas.

Isso porque, embora atual-
mente encontra-se vigente a 
decisão proferida pelo Superior 
Tribunal de Justiça, no Recur-
so Especial nº 1.614.874/SC, 

no sentido de que não é possí-
vel a substituição do índice de 
atualização monetária referente 
aos depósitos do FGTS, ante a 
existência de lei expressa que 
determina a aplicação da TR 
como índice vigente no perío-
do, há possibilidade de que seja 
proferido um julgamento com 
entendimento contrário no 
STF, já que a Corte Suprema se 
manifestou, em outra ocasião, 
sobre não ser a Taxa Referencial 
o melhor índice para recompo-
sição das perdas monetárias. O 
julgamento dos embargos de 
declaração opostos em face do 
acórdão proferido pelo STJ foi 
sobrestado até julgamento defi-
nitivo da ADI nº 5090 no STF.

O Julgamento da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade que esta-
va previsto para o dia 13/05/2021 
foi novamente adiado, sem previ-
são para novo julgamento.

Assim, considerando a possibi-
lidade de nova decisão junto ao 
STF acerca da revisão de valores, 
por conta da aplicação de índice 
de correção monetária mais be-
néfico, bem como ante a impre-
visão da data do julgamento da 
ADI, o Sindicato dos Engenhei-
ros no Estado do Paraná – Sen-
ge-PR proporá ação coletiva para 
garantia dos direitos dos enge-
nheiros”. FONTE: SENGE-PR

SENGE-PR entra com ação
para reparar danos no FGTS

Di
vu

lg
aç

ão
 M

PM
G



SENGE-MG denuncia 
edital do governo do 
estado por definir salário 
muito abaixo do piso 
profissional

A profissão de engenheiro 
não está sendo valorizada 
pelo setor público esta-

dual mineiro como deveria. E 
o Processo Seletivo Simplifi-
cado – Edital SEE nº 03/2021 
da Secretaria de Educação 
do Estado de Minas Gerais 
comprova isso, ao definir o 
salário de R$3.559,40 para 

engenheiro, para uma carga horária de 40 horas 
semanais. Diante do fato o Senge-MG encami-
nhou denúncia à Ouvidoria do Ministério Públi-
co de Minas Gerais. 

Salienta-se que a abertura do Processo Sele-
tivo denunciado visa preencher as vagas dos ex- 
funcionários da MGS, empresa de prestação de 
serviço do Estado de Minas Gerais, que foram 
dispensados, e que anteriormente prestavam ser-
viços para a Secretaria de Educação do Estado de 
Minas Gerais.

Ainda que a Lei Federal nº 4950 –A/66, que 
determina o pagamento do salário mínimo pro-
fissional dos engenheiros, não se aplique aos ser-
vidores públicos, mas apenas aos contratados em 
regime celetista, o Senge-MG  luta para que estes 
valores sirvam de referencial para atrair e reter 
bons profissionais nos quadros públicos, o que in-
fluencia diretamente a qualidade e a continuidade 
dos serviços e obras entregues à população. FONTE: 
SENGE-MG

SENGE-VR
Processo de mudança
da correção do FGTS

O Supremo Tribunal Federal (STF) mar-
cou o julgamento da mudança do índice 
de atualização dos saldos do FGTS para 

o dia 13 de maio de 2021. Em vez da Taxa 
Referencial (TR), o fundo seria corrigido 
por índices de inflação, Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) ou o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
Especial (IPCA-E).

Ainda não foi definido se será considerada 
a prescrição do direito de ação para os que 
ainda não ajuizaram. Segundo o escritó-
rio responsável pelas ações do Senge-VR, o 
tema é controvertido, com entendimentos na 
direção de que já se consumou a prescrição 
do direito de ação (o que significa que não 
dá mais para ajuizar), mas, existindo também 
entendimentos de que até o dia 10 de maio 
de 2021, havia a possibilidade do ajuizamen-
to da referida ação.

Mas a questão só será seguramente defini-
da após o julgamento do STF.

Atuando para defender os direitos dos tra-
balhadores, o Senge-VR apresentou uma de-
manda chamada de PROTESTO INTER-
RUPTIVO DE PRESCRIÇÃO, medida 
reconhecida como conservativa de direitos, 
que visa garantir ao trabalhador da catego-
ria, o ajuizamento da ação individual para 
reparar as perdas do FGTS, com elementos 
jurídicos, sendo o que cabe se fazer no mo-
mento, até a decisão em última instância.

É possível conferir a lista dos beneficiá-
rios no processo de mudança na correção do 
FGTS no site do Senge-VR. FONTE: SENGE-VR

Divulgação MPMG
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No dia 10 de abril se come-
mora o Dia da Engenharia, 
e seus vários segmentos, 

porém, uma pesquisa, segun-
do dados do Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia 
(CONFEA), mostra que a área 
de exatas é predominantemen-
te ocupada por homens, apenas 
14,45% do quadro de engenhei-
ros do país é de mulheres. Dados 
sobre quantas mulheres negras 
integram esse quadro nacional 
ainda são subnotificados.

Uma das engenheiras de maior 
prestígio no país é a piauien-
se  Márcia Maria dos Anjos 
Mascarenhas, professora e dou-
tora em engenharia que, desde a 
adolescência já tinha afinidade 
com matemática e sonhava em 
ser professora. Graduada em 
Engenharia Civil pela Univer-
sidade Federal do Piauí (UFPI), 
após realizar mestrado e douto-
rado na Universidade de Brasília 
(UnB), passou no concurso para 
a Universidade Federal de Goiás 
(UFG). Atualmente, Márcia é 
coordenadora do Programa de 
Pós-Graduação em Geotecnia, 
Estruturas e Construção Civil 
(PPG-GECON), além de le-
cionar e orientar pesquisas no 

curso de graduação em enge-
nharia ambiental e civil.

Márcia conversou com a nos-
sa reportagem sobre seu passado, 
suas aspirações e todos os mitos 
que rondavam seu imaginá-
rio. “Eu não sabia o que era um 
pesquisador, no meu imaginário 
eu pensava em Einstein, eu acha-
va que a ciência era algo muito 
longe da realidade, da minha 
capacidade”, lembra a professora 
ao pontuar a falta de referências 
próximas e a importância do in-
centivo de seus professores para 
seguir carreira acadêmica. 

Sobre o processo de se re-
conhecer como mulher negra, 
ela aponta as sutilidades de de-
terminados comentários e do 
quanto é importante entender 
o contexto histórico para com-
preender o porquê dessas fa-
las. “Talvez pela minha própria 
trajetória, eu vim do interior do 
nordeste, de uma família de tra-
balhadores para fazer mestrado 
e doutorado, isso já era desafio 
demais. Então, eu não pensava 
na questão de ser mulher e de ser 
uma mulher negra. E, na realida-
de, eu nem tinha essa percepção 
que eu era uma mulher negra. 
Eu acho que essa percepção veio 

quando eu comecei a participar 
da comissão de heteroidentifica-
ção da UFG. E quando eu co-
mecei a participar da comissão, 
fui começando a ver as coisas. 
E aí, alguns sinais que eu nunca 
tinha percebido, do quanto esse 
processo é difícil, eu comecei a 
perceber, por exemplo, como al-
gumas pessoas diziam assim pra 
mim:  nossa você é professora 
engenheira? Não parece”, relata 
a doutora.

Márcia conta que teve difi-
culdades de conseguir uma mo-
radia quando se mudou para 
Goiás, porque as pessoas não 
demonstravam muita confian-
ça nela.  “Quando eu cheguei 
aqui, por exemplo, eu ia procu-
rar apartamento para alugar e 
eu via a forma como as pessoas 
des confiavam. Eu tinha acabado 
de ser contratada na UFG e fui 
procurar apartamento simples, 
de classe média. E eu chego e o 
porteiro diz assim: ‘você sabe o 
preço do aluguel?’. Naquele mo-
mento eu pensava: deve ser por-
que eu ando de tênis, de bermuda 
né? E depois eu fui perceber que 
não, porque se fosse uma mu-
lher branca, loira, de bermuda e 
tênis, porque é o jeito que você 

SENGE - BA   Pesquisa aponta que 
não há dados sobre mulheres 
negras na engenhariaFr
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anda quando vai procurar apar-
tamento, ninguém ia perguntar 
se ela tinha dinheiro para pagar 
o aluguel. Eu só comecei a perce-
ber isso depois que eu comecei a 
participar da comissão [de hete-
roidentificação] e aí eu fui enten-
dendo, então na realidade era ra-
cismo e eu não tinha percebido”, 
conta sobre o quanto o processo 
de violência racial ainda é muito 
naturalizado no dia a dia.

POR MAIS MULHERES
NAS CIÊNCIAS

A professora doutora Márcia 
participa do projeto  Conversa 
entre meninas engenheiras:   Se-
meando oportunidades de gênero 
na ciência, que publicou um livro 
que traz um panorama sobre as 
mulheres nessa área, quem são 
as pioneiras e como essa questão 
se posiciona na escola de enge-
nharia da UFG. A pesquisadora 
ministra a disciplina “Mulheres 
na engenharia”, que também 
reúne estudantes da área de 
humanidades, um espaço com 
discussões sobre a baixa repre-
sentatividade de mulheres na 
engenharia e sobre a importân-
cia do feminismo negro.

Em uma das atividades, as 
alunas fizeram um quantitativo 
de homens e mulheres nas enge-
nharias da UFG (civil, ambien-
tal, mecânica, de computação e 
elétrica), e constataram que 77% 
do corpo estudantil era de ho-
mens, desses, 10% são negros; e 
23% de mulheres, dessas, apenas 

9% são negras. Dado que refle-
te no corpo docente, segundo a 
doutora, já que no programa de 
pós-graduação há somente ela 
como mulher negra e um outro 
colega negro.

Além das condições sociais 
e econômicas exigidas na per-
manência em um curso de gra-
duação em exatas, a professora 
também ressalta o medo e a falta 
de autoestima que afeta as mu-
lheres e, em especial, as mulhe-
res  negras, devido ao processo 
histórico que inventa a ideia de 
que aquele espaço não é para 
elas.  “É muito importante a 
gente resgatar isso, garantir re-
presentatividade, para poder res-
gatar a autoestima da mulher 
negra para que ela se sinta mais 
à vontade em ocupar esses espa-
ços e se destacar na carreira aca-
dêmica. Então, às vezes eu vejo 
nas minhas alunas um próprio 
nervosismo ao falar, que eu sei 
que aquele nervosismo não é da-
quela pessoa, tem toda uma es-
trutura ali por trás que faz com 
que ela se sinta insegura ao fazer 
aquilo, porque parece que aquele 
lugar ali não é dela”, finaliza. 

HISTÓRIA DE MULHERES NEGRAS 
NA ENGENHARIA

Nessa data é preciso recordar 
de personalidades que fizeram 
a engenharia acontecer. Uma 
delas, ainda pouco evidenciada, 
primeira mulher negra enge-
nheira do Brasil, é Enedina Al-
ves Marques, uma pioneira que 

contrariou as posições sociais e 
profissionais da época. Forma-
da em Engenharia Civil, em 
1945, pela Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), trabalhou 
como auxiliar de engenharia na 
Secretaria de Estado de Viação 
e Obras Públicas, foi chefe de 
hidráulica, da divisão de estatís-
ticas e do serviço de engenharia 
do Paraná. Dentre outras obras 
estão o Colégio Estadual do Pa-
raná e a Casa do Estudante Uni-
versitário de Curitiba.

Vivendo na região sul do 
Brasil, a história sobre Enedina 
a descreve como uma mulher 
muito vaidosa, que usava maca-
cão nas obras da usina e levava 
uma arma na cintura, que, às ve-
zes, disparava tiros ao alto para 
se ter o devido respeito entre os 
homens da construção. Ocupar 
as áreas de exatas ainda exige 
resistência e combate a barreiras 
patriarcais por parte das mu-
lheres. Por ser uma área técnica, 
que envolve matemática, reso-
lução de problemas e dedicação 
de tempo, para muitas pessoas, 
ainda existe um imaginário so-
cial sobre quem pode estar nessa 
área ou não. “O fato de ter pou-
ca representatividade, de você 
não ver mulheres, e você não 
ver mulheres negras sendo en-
genheiras, parece que esse não é 
um lugar para mulheres negras”, 
diz a professora doutora em en-
genharia, Márcia Mascarenhas. 
FONTE: PORTAL NOTÍCIA PRETA | POR 
LUDMILLA ALMEIDA
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O Sindicato dos Engenheiros 
no Estado do Espírito San-
to (Senge-ES) reforça seu 

compromisso pela igualdade de 
direitos, valorização profissional 
e vidas das mulheres no campo 
profissional e em toda a socie-
dade. Desta forma, o Senge-ES 
intensifica suas ações institucio-
nais pela equidade de gênero e de 
oportunidades na vida e na pro-
fissão. Além disso, manifesta seu 
apoio ao Projeto de Lei Com-
plementar que prevê multa para 
empresas que pagarem salários 
diferentes para homens e mulhe-
res que exerçam a mesma função.

A CLT é clara ao proibir (art.
373-A,III) “considerar o sexo, 
a idade, a cor ou situação fami-
liar como variável determinante 
para fins de remuneração, for-
mação profissional e oportuni-
dades de ascensão profissional”. 
Porém, só após dez anos de tra-
mitação, o Senado aprovou no 
dia 30 de março de 2021 o PLC 
130/2011. O texto insere a mul-
ta na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) para o empre-
gador que remunerar de forma 
desigual homens e mulheres que 
exerçam a mesma função.

O PLC 130/2011 acrescenta 
§ 3º ao art. 401 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, a fim de 
estabelecer multa para com-
bater a diferença de remune-
ração verificada entre homens 
e mulheres no Brasil. O valor 
da multa será correspondente a 
até cinco vezes a diferença ve-
rificada em todo o período da 
contratação, observado prazo 
de prescrição contido na Cons-
tituição Federal (CF).

MEDIDA ATINGE
TODAS AS MULHERES

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) di-
vulgou em março de 2021 pes-
quisa que aponta que no Brasil 
as mulheres receberam 77,7% 
do salário dos homens em 2019. 
A diferença é ainda mais elevada 
em cargos de maior rendimento, 
como diretores e gerentes. Nes-
se grupo, as mulheres ganharam 
apenas 61,9% do rendimento 
dos homens.

“A discrepância salarial de 
gênero é uma discriminação 
institucional e uma vergonha. 
O PLC 130/2011 é mecanis-
mo para mudar essa dispari-
dade entre homens e mulhe-
res, que são iguais em direitos 

e obrigações perante a Cons-
tituição. Essa iniciativa atinge 
todas as trabalhadoras, já que a 
disparidade de salários aumen-
ta conforme o cargo ocupado”, 
apontou a engenheira quími-
ca e diretora do Senge-ES, 
Simone Baia. “É importante 
lembrar que o texto aprovado 
pelo Senado agora depende 
da sanção presidencial. Espe-
ramos que seja sancionado e 
assim efetivamente comece a 
vigorar”, complementou.

CAMPANHA PELA IGUALDADE
A defesa da igualdade salarial 

e de direitos entre mulheres e 
homens também foi tema da 
campanha institucional veicu-
lada pelo Senge-ES no mês de 
março, Mês da Mulher. O obje-
tivo é contribuir para luta pela 
equidade, igualdade e valoriza-
ção profissional das profissio-
nais mulheres.

A campanha de Valorização 
Profissional foi marcada por ou-
tdoor na Grande Vitória, bem 
como por depoimentos de en-
genheiras veiculados em forma-
to de vídeo nas redes sociais. A 
ação reforça a luta pela equidade 
de gênero e valorização das pro-
fissionais.  FONTE: SENGE-ES

SENGE-ES pela
igualdade salarial entre 
homens e mulheres
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Chesfianos e chesfianas pro-
curaram a diretoria do Sen-
ge-PE questionando medi-

da proposta pela Chesf de volta 
ao trabalho presencial após va-
cinação. A medida não leva em 
conta o risco à saúde física e 
mental dos trabalhadores

No dia 07/04, a Chesf publi-
cou o Protocolo de Retorno de 
Empregados Vacinados para o 
Trabalho Presencial. O Proto-
colo determina o retorno dos 
trabalhos presenciais, após vaci-
nação, aos chesfianos e às ches-
fianas que, por fazerem parte de 
grupos de risco, permaneciam 
no sistema de trabalho remoto. 
A diretoria do Senge-PE foi 
procurada por sócios, e empre-
gados e empregadas da Chesf, 
que questionam a determinação 
da empresa.

Além da gravidade de colocar 
em risco a saúde dos trabalha-
dores, os expondo de forma pre-
matura, enquanto os números 
de contaminados e de óbitos no 
Brasil crescem, a determinação 
contém um problema que pode 
ser ainda mais agravante: deter-
mina a volta dos vacinados pela 
Astrazeneca e Pfizer sem tomar 
a segunda dose da vacina.

O nível de eficácia de cada va-
cina, que foi estudado por cien-
tistas e analisado pelas agências 
reguladoras, é garantido apenas 
após a segunda dose. Além dis-
so, infectologistas, no mundo in-
teiro, alertam que, mesmo após a 
vacinação, os cuidados precisam 
permanecer os mesmos. No site 
oficial da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), encontra-se: 
“Embora uma vacina contra a 
Covid-19 previna doenças gra-
ves e morte, ainda não sabemos 
até que ponto ela impede você 
de ser infectado e transmitir o 
vírus a outras pessoas.  Quanto 
mais permitimos que o vírus se 
espalhe, mais oportunidades ele 
tem de mudar”.

Para a chesfiana Roseanne 
Araújo, esse retorno no mo-
mento delicado que o Brasil 
está passando é muito arris-
cado. “A medida obriga a uma 
exposição desnecessária dos 
empregados da Chesf, porque 
a vacina só impede o agrava-
mento da doença. A vacina não 
impede o contágio da pessoa e 
nem a transmissão para os que 
estão trabalhando presencial-
mente e não foram vacinados”, 
fala. Ainda de acordo com ela, 

é completamente desnecessária 
essa volta precoce, “todos es-
tão trabalhando remotamente, 
ninguém deixou de trabalhar 
durante a Pandemia. Os índices 
satisfatórios da própria Chesf 
comprovam isso”, conclui.

Em entrevista dada para o 
portal da Abril Saúde, em 11 de 
março, o imunologista Carlos 
Zárate-Blades, do Laboratório 
de Imunorregulação do Cen-
tro de Ciências Biológicas da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina, informou que a capa-
cidade das doses evitarem que 
uma pessoa infectada passe o 
vírus para outra ainda está sen-
do avaliada. De acordo com ele, 
“se ainda desconhecemos a real 
capacidade das doses evitarem 
a propagação da doença e, se 
pouca gente está vacinada no 
Brasil, é arriscado liberar pes-
soas que já tomaram as injeções 
para voltar a circular livremen-
te. Elas podem passar a infec-
ção para alguém desprotegido, 
que pode desenvolver sintomas 
graves ou mesmo morrer”. Na 
entrevista, ele também faz um 
alerta para evitar que mais va-
riantes do coronavírus surjam, 
“já que, quanto mais gente se 

SENGE-PE 

Trabalhadores questionam a determinação da CHESF 
sobre volta do trabalho presencial após a vacinação
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contamina, mais o vírus pode 
sofrer mutações”, diz.

No Brasil, apenas 11,26% da 
população recebeu a primeira 
dose da vacina. Quando se trata 
da segunda dose, esse número 
cai para 3,49%. Com esses da-
dos, não é possível falar ainda 
de uma vacinação em massa, 
que reduziria o risco da popula-
ção em ser infectada pela doen-
ça. “Esperamos que a Chesf 
seja sensível e zele pela saúde 
de seus colaboradores. A maio-
ria dos empregados que estão 
no trabalho remoto são idosos, 
que deram a vida pela empresa, 
e neste momento estão necessi-
tando de um olhar sensível por 
parte da diretoria da empresa. 
Essa doença já tirou a vida de 
muitos e muitas, precisamos 
pedir cautela e cuidado com os 
empregados e suas famílias. O 
Senge seguirá na defesa da ca-
tegoria e da vida para impedir 
a efetivação desse protocolo ab-

surdo”, diz o presidente do Sen-
ge-PE, Mozart Arnaud.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
COM RECUSA À VACINAÇÃO

Outra problemática encontra-
da no comunicado da Chesf aos 
empregados e às empregadas é a 
orientação àqueles que se recu-
sam a se vacinar. No Protocolo, 
a empresa informa que aque-
les que se recusem à vaci nação, 
“considerando que ninguém 
pode ser obrigado a se vacinar”, 
devem assinar um termo de res-
ponsabilidade e voltar ao traba-
lho presencial.

Em dezembro de 2020, o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
decidiu que a vacinação contra 
a Covid-19 é obrigatória e que 
sanções podem ser estabelecidas 
contra quem não se imunizar. 
É conclusivo que quem não se 
imuniza, por escolha, está colo-
cando a saúde de todos os cole-
gas em risco. “Entendemos que 

é obrigação da empresa zelar 
pelo ambiente e pela saúde de 
seus empregados, então é inad-
missível aceitar que um ches-
fiano ou uma chesfiana escolha 
não ser vacinado e continue no 
convívio com os demais empre-
gados, tornando o ambiente de 
trabalho insalubre e arriscado”, 
defende Mozart Arnaud.

ATUALIZAÇÃO
Mantendo a essência do Pro-

tocolo enviado anteriormente, a 
diretoria da Chesf enviou novo 
informativo, em 20/04/2021, 
com alteração na medidas pro-
posta: a retomada deverá aconte-
cer, para quaisquer vacinas, após 
14 dias da segunda dose. As de-
mais exigências permanecem.

O Senge-PE enviou ofício à 
empresa solicitando mais sensi-
bilidade diante do atual cenário 
e responsabilidade da empresa 
com seus empregados e suas 
empregadas. FONTE: SENGE-PE

Divulgação Chesf



SENGE-SE
Nota de Repúdio
do Senge-SE em 
solidariedade às
famílias da Ocupação
João Mulungu

O Sindicato dos Engenheiros de Sergipe – Sen-
ge-SE, vem expressar repúdio pelo despejo das 
200 famílias da Ocupação João Mulungu, rea-

lizado no   domingo, dia 23 de maio de 2021, com 
uso de força desproporcional, por entidades do Poder 
Público, com o apoio da Polícia Militar do Estado.

Manifesta também sua solidariedade ao Movimen-
to de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) e aos 
seus membros que foram presos, de forma arbitrária 
e truculenta. 

O direito à moradia é direito social fundamental, ga-
rantido na Constituição Federal. O prédio ocupado des-
cumprindo a função social, preceito constitucional obri-
gatório, não poderia ser alvo de reintegração de posse.

O Senge-SE sempre será aliado dos movimentos 
progressistas da sociedade civil. FONTE: SENGE-SE

SEAGRO-SC
Importante 
vitória dos(as) 
engenheiros(as) 
agrônomos e da 
agropecuária 
brasileira

Em uma ação ampla, com participação 
do Confea/Creas, Confaeab/Asso-
ciações Regionais, do Seagro SC e 

da Fisenge, que atuou também com sua 
assessoria parlamentar no Congresso 
Nacional, o Projeto de Lei 1428/2021, 
que retirava atribuições dos engenheiros 
agrônomos na área de produção animal 
e criava reserva de mercado para os zoo-
tecnistas, foi retirado de pauta em 17/-
5/2021 pelo próprio autor, o Senador 
Zequinha Marinho (PSC-PA). 

Mais uma vez a categoria organizada 
mostra sua força e determinação. Con-
tinuaremos atentos na defesa e valoriza-
ção da nossa categoria. FONTE: SEAGRO SC

Freepik

S I N D I C A T O S
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O Sindicato dos Engenheiros 
do Estado de Rondônia – 
Senge-RO e o Sindicato 

dos Motoristas Profissionais, 
Oficiais e Operadores de Má-
quinas Pesadas – Simpo-RO 
desde 2020 atuam juntos aler-
tando e chamando atenção 
sobre a fragilidade, ausência 
de planejamento e precarieda-
de das condições de trabalho 
enfrentadas diariamente pelos 
trabalhares da área de enge-
nharia, lotados no Departa-
mento de Estradas e Rodagens 
e Transportes de Rondônia 
(DER-RO) e principalmente 
pelo fato do órgão estar sendo 
administrado por pessoas total-

mente alheias à instituição e à 
engenharia.

Nos dias 05 e 06/04/2021 o 
Eng. Luis Cláudio de Oliveira 
Ramos (Diretor do Senge-RO) 
integrou a equipe do Conse-
lho Regional de Engenharia 
e Agronomia de Rondônia 
composta pelo Presidente do 
Conselho Eng. Carlos Antô-
nio Xavier, Eng. Ailton Pache-
co (AREF) e o Eng. Siguimar 
Cruz (CREA-RO) para fisca-
lizar e tratar do acidente fatal 
de trabalho, no qual acarretou 
a morte do servidor do DER-
-RO, Bruno Marcolino, ocor-
rido na operação tapa-buracos 
na RO-470 trecho BR 364 

Vale do Paraíso, ocorrido no dia 
01/04/2021.

O CREA-RO realizou a fis-
calização, solicitando os regis-
tros de ART e de toda a docu-
mentação necessária conforme 
legislação em vigor e agendou 
reunião com o diretor geral da 
Autarquia.

O Senge-RO tem como prin-
cípio valorizar os profissionais 
do Sistema Confea/Crea bem 
como defender a sociedade, sen-
do que nas últimas semanas tem 
chegado a esta Entidade inú-
meras solicitações de “socorro” 
oriundas dos trabalhadores do 
DER, não restando alternativas 
a este Sindicato senão agir e as-
sim encaminhamos solicitação 
de intervenção do Procurador-
-Geral de Contas do Ministério 
Público de Contas do Estado de 
Rondônia. Isso porque já enca-
minhamos diversos ofícios ao 
DER solicitando o cumprimen-
to do Termo de Ajustamento 
de Gestão – TAG, que não vem 
sendo respeitado.

Agradecemos a atuação do 
CREA-RO e nos solidariza-
mos com a luta de todos os tra-
balhadores do DER, e aguarda-
mos providências do Tribunal 
de Contas do Estado de Ron-
dônia. FONTE: SENGE-RO

SENGE-RO atuando em defesa da vida
e pela valorização profissional
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Foi realizada, no dia 25/5, em 
Brasília, a eleição para a pre-
sidência da Mútua. Pela pri-

meira vez em mais de quatro dé-
cadas de fundação, uma mulher 
disputou o cargo, a engenheira 
agrônoma Giucélia Figueiredo. 
Para a presidência da Mútua foi 
eleito Francisco Almeida e Giu-
célia para a diretoria.

De acordo com Giucélia, esse 
é um marco histórico para as 
mulheres engenheiras na ocu-
pação dos cargos das entidades 
de classe. “Precisamos cada vez 
mais romper a invisibilidade 
imposta pelo Sistema. Pela pri-
meira vez, uma mulher disputa a 
presidência da Mútua, uma ins-
tituição de 44 anos de existên-
cia. Esse cenário afirma a nossa 
capacidade de motivar, inspirar 
e motivar mais mulheres na 
ocupação de espaços de poder 
e, principalmente, construir um 

sentimento de sororidade nesse 
sentido”, disse a engenheira que 
agradeceu os votos e o apoio: 
“Nosso papel foi de dialogar 
quanto à necessidade de exercer 
de forma plena a democracia e a 
autonomia do plenário. Os pro-
fissionais requerem uma ação 
cada vez mais diferenciada”, dis-
se. Na semana anterior, Giucélia 
havia sido a mais votada pelo 
Colégio de Presidentes, conta-
bilizando 26 dos 27 votos.

SOBRE GIUCÉLIA
Giucélia é engenheira agrô-

noma com especialização em 
engenharia de irrigação (UFPB 
/1988); em técnicas de análi-
se organizacional (Fundação 
Getúlio Vargas/1984) e pós-
-graduação em engenharia de 
irrigação (UFCG/inconcluso). 
Também é engenheira agrôno-
ma da Secretaria de Estado do 

PELA PRIMEIRA VEZ, UMA MULHER ENGENHEIRA 
DISPUTA A PRESIDÊNCIA DA MÚTUA

Desenvolvimento Agropecuário 
e da Pesca (a partir de 1982). Foi 
Superintendente Federal do Mi-
nistério da Agricultura na Paraí-
ba (2003/2005); Coordenadora 
Nacional das Superintendências 
Federais de Agricultura (MAPA 
em 2006); Secretária de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(2009/2010 na Paraíba); Delega-
da Federal do Desenvolvimento 
Agrário na Paraíba (2011/2014) 
e Secretária Municipal de Polí-
ticas Públicas para as Mulheres 
em João Pessoa (2015). Giucé-
lia foi a primeira mulher pre-
sidente do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia 
da Paraíba (Crea-PB) reeleita 
por dois mandatos consecutivos 
(2012/2017). Também foi dire-
tora da Federação Interestadual 
de Sindicatos de Engenheiros 
(Fisenge) e recém-eleita para a 
diretoria nacional da Mútua.
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ENGENHARIA TAMBÉM É cultura
L I V R O

Carta à Terra – e a 
Terra responde
autor(a): Geneviève Azam
Editora Relicário

A economista e am-
bientalista francesa 
Geneviève Azam 

escreve uma carta cuja des-
tinatária é a Terra, falando 
de suas angústias diante da 
sua degradação crescen-
te e repassando a história 
da Humanidade por meio 
de referências científicas, 
filosóficas e literárias. Como 
podemos nos aliar, pergunta 

Azam, para resistir a tanta injustiça e 
degradação? O livro traz um belo pre-
fácio de Ailton Krenak e um prefácio da 
autora à edição brasileira nesses tempos 
de pandemia. A tradução da obra é de 
Adriana Lisboa. 

F I L M E

Radioativo (2019)
diretora: Marjane Satrapi

Baseado na HQ de Lauren Redniss, o longa 
lançado em 2019 foi incluído no catálogo 
da Netflix no início desse ano e já é uma 

das produções mais assistidas na plataforma. O 
filme se equilibra entre rumores e fatos ao contar 
a história de vida da renomada cientista polone-
sa, única mulher a receber dois Prêmios Nobel, 
Marie Curie. A obra é dirigida por Marjane Satrapi 
e cumpre a função necessária de dar destaque a 
uma das mulheres mais extraordinárias da histó-
ria, nem sempre reconhecida 
na literatura e no cinema, 
mas cujas descobertas muda-
ram o mundo. Além disso, a 
narrativa aborda discussões 
do início do século 20 que 
continuam extremamente 
atuais, como o uso ético do 
conhecimento e o machismo 
na comunidade científica. 

L I V R O

O Projeto Decamerão:
29 Histórias da Pandemia
autor(a): Margaret Atwood e Outros
Editora Rocco

Conforme o Coronavírus avançava pelo mundo, vinte e nove autores, incluindo grandes nomes 
como Margaret Atwood, Tommy Orange, Mia Couto, Julian Fuks, Colm Tóibín, Charles Yu, en-
tre outros, escreveram sobre a nova realidade que nos foi imposta, cada um deles analisando 

a pandemia por um prisma. Os contos originais foram encomendados pelo New York Times para 
grandes nomes da literatura contemporânea e publicados online durante o período de isolamento 
mundial em 2020. Um livro que será lembrado como uma homenagem histórica a um tempo e 
lugar diferente de qualquer outro em nossas vidas, e oferecerá perspectiva e consolo ao leitor até 
que a Covid-19 seja, felizmente, apenas uma memória.



EMENDA DE DEPUTADO
FEDERAL PROPÕE

EXTINÇÃO DO
SALÁRIO MÍNIMO
PROFISSIONAL

S M P

32  |  FISENGEemMOVIMENTO



FISENGEemMOVIMENTO  |  33

A Câmara dos Deputados 
aprovou, no dia 23/6, a Me-
dida Provisória 1040 que 

desregulamenta procedimentos 
para abertura de empresas. No 
entanto, uma emenda “jabu-
ti” do deputado federal Alexis 
Fonteyne (NOVO-SP) propõe 
a revogação da Lei 4950-A/66, 
responsável pelo Salário Mí-
nimo Profissional (SMP) de 
engenheiros, arquitetos, agrô-
nomos, veterinários e químicos. 
A MP segue agora para o Se-
nado e também ataca as fontes 
de financiamento dos conselhos 
profissionais, o que poderá in-
viabilizar sua sobrevivência.

O Salário Mínimo Profissio-
nal é uma conquista histórica 
das categorias e da engenharia 
que mobilizou o parlamento e 
a sociedade em plena ditadu-
ra civil-militar. Inspirada pelo 
engenheiro e político brasilei-
ro Rubens Paiva, a lei 4.950-A 
de 1966, que instituiu o Salário 
Mínimo Profissional, é de auto-
ria do então deputado e advoga-
do Almino Affonso. Na época, 
o então presidente e marechal 
Castelo Branco vetou a lei, mas 
graças à mobilização das cate-
gorias, a Câmara derrubou o 
veto e hoje, o Salário Mínimo 
Profissional está em vigência há 
55 anos. O SMP é um dos prin-
cipais direitos da categoria, que 
prevê a utilização do valor de 
8,5 salários mínimos, em jorna-
das de trabalho de 8 horas, para 
o piso inicial para engenheiros, 

agrônomos, químicos, arquite-
tos, médicos veterinários, todos 
no regime celetista.

De acordo com o engenheiro 
e presidente da Fisenge, a luta 
pelo Salário Mínimo Profis-
sional nunca foi fácil. “É uma 
batalha enorme. Para conseguir 
a Lei [4.950-A/66] foi um pro-
cesso demorado. Quando con-
seguimos aprovar na Câmara 
dos Deputados e a lei foi para 
a sanção, houve o veto total do 

Marechal Castelo Branco - que 
era o ditador daquela época. E a 
Câmara derrubou o veto, mes-
mo sob forte resistência em-
presarial. Hoje não temos difi-
culdade maior do que naquela 
época. Pelo menos, não estamos 
em uma ditadura, mas sabemos 
que é um processo ultraliberal. 
Em 1966, os nossos represen-
tantes atuaram e derrubaram o 
veto de um ditador! E a lei ficou 
valendo até hoje. Temos que 

Em 1966, os nossos 
representantes atuaram 
e derrubaram o veto de 
um ditador! E a lei ficou 
valendo até hoje. Temos 
que atuar juntos, todas 
as entidades de classe, 
categorias e movimentos 
sociais, porque valorizar 
a engenharia significa 
valorizar a sociedade

S M P



atuar juntos, todas as entidades 
de classe, categorias e movi-
mentos sociais, porque valorizar 
a engenharia significa valorizar 
a sociedade”, destacou Freire.

Outro dispositivo de ataque 
à organização dos engenheiros 
e das engenheiras é o impedi-
mento dos conselhos profissio-
nais de suspenderem o exercício 
profissional dos inadimplentes 
ou daqueles com mensalidades 
em atraso. E também dispensa 
a Anotação de Responsabilida-
de Técnica (ART) nos pedidos 
de ligação de energia elétrica 
junto às empresas prestadores 
de serviços, outra fonte de re-
ceita dos conselhos. A fiscaliza-
ção é fundamental para garantir 
segurança, bem-estar e políticas 
públicas de qualidade para a 

população. Por meio da atuação 
dos conselhos, é possível nor-
matizar a responsabilidade ci-
vil, ambiental e social de obras, 
barragens, hidrelétricas, por 
exemplo. Na prática, a chamada 
“desburocratização” advém de 
um modelo neoliberal e propõe 
uma desregulamentação e des-
valorização da categoria, fragi-
lizando a segurança dos servi-
ços prestados à sociedade.

QUEM É O DEPUTADO
ALEXIS FONTEYNE

A emenda aditiva que pre-
vê o fim do SMP é de autoria 
do Deputado Federal Alexis 
Fonteyne, Partido Novo, que 
propõe: “apresentamos esta 
emenda visando garantir que 
toda pessoa natural ou jurídica 

não tenha restringida, por qual-
quer autoridade, sua liberdade 
de definir o preço de produtos 
e de serviços. Não cabe a lei 
restringir o direito do profis-
sional especializado de prestar 
seus serviços ao valor que vier a 
acordar, não importando a for-
ma de contratação, respeitadas 
as disposições constitucionais. 
(…) garantindo que a liberda-
de de precificação alcança esses 
profissionais na atividade co-
mercial”.

Segundo apuração realizada 
pela comunicação do Senge-
-PR, Alexis Fonteyne é for-
mado em engenharia mecânica 
desde 1994 e é empresário do 
ramo de pisos e revestimentos 
da região de Campinas (SP) e 
foi presidente da ANAPRE 

S M P
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(Associação Nacional de Pi-
sos e Revestimentos de Alto 
Desempenho), foi conselheiro 
do CIESP (Centro das Indús-
trias do Estado de São Paulo), 
e foi conselheiro da Sociedade 
Hípica de Campinas. Segundo 
ele próprio explica em sua rede 
social no LinkeIn, ingressou na 
vida política por causa de diver-
sas multas aplicadas a ele contra 
o seu negócio. A partir daí, di-
zendo que trabalha contra a bu-
rocracia, defende a desregula-
mentação das leis e normas que, 
evidentemente, possam benefi-
ciar o seu negócio em desfavor 
do interesse da sociedade.

O deputado detém patrimô-
nio de R$ 28,8 milhões de-
clarado ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), sendo o oitavo 
mais rico entre todos os par-
lamentares. Mesmo assim, se-
gundo reportagem do El País, 
ele se beneficia de uma legis-
lação que não tributa os mais 
ricos. Ele recebeu R$ 12 mil 
de restituição do Imposto de 
Renda e se vale das desonera-
ções fiscais para aumentar seu 
próprio patrimônio, conforme 
afirmou ao jornal.

“Normalmente tenho resti-
tuição no Imposto de Renda 
por causa da distorção do siste-
ma tributário brasileiro. Como 
sócio de empresa, tenho rendi-
mentos não tributáveis. E como 
tenho três filhos e esposa, tenho 
direito a deduções com educa-
ção e saúde”, explica.

Em 2019, ele foi representa-
do pelo seu partido, o NOVO, 
por fazer uso do auxílio-mora-
dia de R$ 3,5 mil, contrariando 
uma das bandeiras da legenda 
de não se beneficiar de recursos 
públicos. Há época, ele recebeu 
R$ 14 mil desse tipo de verba. 
Em sua defesa, embora tenha 
dito que iria combater os pri-
vilégios, argumentou que “en-
quanto não houver um parecer 

da Comissão de Ética Partidá-
ria não iremos nos manifestar, 
respeitando o sigilo estatutário 
assegurado aos assuntos que são 
levados à comissão”.

Atualmente, o salário de um 
deputado federal atinge R$ 
33,7 mil. O valor equivale a 
pouco mais de 5 salários mí-
nimos profissionais de um en-
genheiro com jornada de seis 
horas. Mesmo assim, ele tem 

“A luta pela 
regulamentação foi
longa e trabalhosa e 
exigiu muita 
argumentação e 
capacidade de 
convencimento para 
transformar em 
norma os desejos 
dos engenheiros e 
de suas entidades 
representativas.”

S M P



feito uso da Cota Parlamen-
tar e de sua verba de gabinete. 
Em 2021, já usou R$ 54 mil 
da Cota, mas sem detalhar as 
despesas no site da Câmara dos 
Deputados. Desde 2019 já fo-
ram gastos R$ 153 mil apenas 
para a divulgação de ações do 
mandato, o que representa 44% 
dos seus gastos.

Com relação à verba de ga-
binete, utilizou R$ 242 mil 
neste ano, destinado ao paga-
mento dos seus sete assessores 
contratados de um total de 25 
possíveis. Boa parte dos maio-
res gastos do deputado está na 
contratação de serviço de con-
sultoria, como os pagos a No-
wcast Consultoria de Dados e 
Economia Ltda, no valor supe-
rior a R$ 16 mil. (Informações 
por Senge-PR)

A LUTA DA FISENGE
PELOS DIREITOS

No dia 27 de junho, a Federa-
ção Interestadual de Sindicatos 
de Engenheiros ingressou com 
Amicus Curiae na Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade 
sobre a Medida Provisória nº 

1.040/21, ajuizada pelo PSB, 
em face dos arts. 6º e 11-A, II, 
da Lei n. 11.598/2007. “Ami-
cus Curiae” é termo em latim 
que significa “amigos da corte” 
e permite que organizações da 
sociedade civil apresentem con-
tribuições em ações no STF. 

De acordo com o engenheiro 
e presidente da Fisenge, Ro-
berto Freire, este é mais um 
ataque em face do desmonte 
do Estado brasileiro. “Desde 
2016, o Brasil vive um pro-
cesso de reformas neoliberais, 
como a Reforma Trabalhista e 
Previdenciária que desregulam 
o mundo do trabalho. A cha-
mada flexibilização nada mais é 
do que precarização dos direi-
tos e favorecimento ao lucro das 
grandes corporações”, afirmou. 
Ainda de acordo com o enge-
nheiro, a Lei 4950-A/1966 foi 
fruto não apenas da necessida-
de de combate à atuação irre-
gular dos indivíduos sem for-
mação para exercer a profissão 
como também consequência de 
muito empenho e mobilização 
das entidades de engenheiros. 
“A luta pela regulamentação 
foi longa e trabalhosa e exigiu 
muita argumentação e capaci-
dade de convencimento para 
transformar em norma os de-
sejos dos engenheiros e de suas 
entidades representativas. O 
tempo histórico exige que nós, 
engenheiros e engenheiras, nos 
mobilizemos ainda mais em 
defesa de nossos direitos”, re-

forçou, destacando que os sin-
dicatos filiados à Fisenge estão 
procurando os senadores com 
o objetivo de argumentar con-
tra a Medida.

No texto do “Amicus Curiae”, 
a Fisenge alega que “vivencia-
mos a tendência de expansão 
do mercado com a mercanti-
lização de tudo e a adoção de 
reformas na regulamentação 
do trabalho, em países diver-
sos, na direção da ampliação 
da flexibilidade do mercado 
de trabalho, por meio do au-
mento das formas contratuais 
(contrato temporário, por pra-
zo determinado, terceirização, 
contrato de trabalho inter-
mitente, contrato de trabalho 
autônomo, além do tradicio-
nal contrato por prazo inde-
terminado) e a justificativa da 
MPV nº 1040 de 29 de março 
de 2021 destaca o objetivo de 
adequar à normativa interna 
para que o Brasil se torne um 
“melhor ambiente de negócios” 
seguindo os parâmetros adota-
dos pelo Doing Business este 
contexto de desumanização do 
trabalho, a ponto de se adotar 
“precificação” como categoria 
indicativa da remuneração de 
profissionais, importa lembrar 
a importante conquista no 
plano internacional, consen-
so antigo entre as Nações que 
integram a Organização Inter-
nacional do Trabalho, expresso 
em sua Constituição: o traba-
lho não é uma mercadoria”.

S M P
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Conheça a história do
Salário Mínimo Profissional 

Em 31 de março de 1964, um 
golpe pôs fim à democracia 
no Brasil e deu início a uma 

ditadura que, oficialmente, du-
raria até 1985. Uma das refe-
rências de oposição a esse regi-
me autoritário foi o engenheiro 
e deputado federal Rubens Pai-
va. No dia 2 de abril de 1964, 
em um discurso histórico, ele 
foi corajoso. Convocou o povo 
a resistir ao golpe e defender 
a permanência do presidente 
João Goulart. Paiva foi preso 
em sua casa pelos órgãos de 
repressão, em 20 de janeiro de 
1971. Nunca mais voltou. Seu 
desaparecimento é sempre lem-
brado quando se trata de recor-
dar as barbaridades cometidas 
naquela época.

Rubens Paiva inspirou a cria-
ção do Salário Mínimo Pro-
fissional, transformado em Lei 
pelo deputado federal e advo-
gado Almino Affonso em 22 de 
abril de 1966. É a LEI 4.950-
A/1966, fruto de intensos de-
bates entre as entidades de en-
genharia e demais profissionais. 
A legislação diz respeito aos 
engenheiros, arquitetos, agrô-
nomos, químicos e médicos 
veterinários. A lei garante um 

salário mínimo proporcional à 
jornada de trabalho e à duração 
do curso de graduação.

Esse valor mínimo deve ser 
garantido a todos os trabalha-
dores celetistas, ou seja, aque-
les regidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). 
No entanto, os servidores da 
administração pública que es-
tão sob o Regime Estatutário 
ainda não foram contemplados 
pela lei. Apesar dessa limitação, 
essa foi uma grande conquista 
da categoria que, historica-
mente, lutava por maiores sa-
lários e melhores condições de 
trabalho. O Supremo Tribunal 
Federal (STF) declarou, em 13 
de março de 1968, que o arti-
go 82 não se aplica ao Estatuto 
dos Funcionários Públicos, pois 
seria incompatível com a Cons-
tituição.

Em maio de 2009, a gover-
nadora do Maranhão, Roseana 
Sarney, contestou no STF a 
Lei do Salário Mínimo Pro-
fissional. A ação pedia que o 
Supremo determinasse que a 
regra não foi recepcionada pela 
Constituição, já que foi editada 
antes da Constituição Federal 
de 1988. A justificativa era o 

inciso IV do artigo 7o da Cons-
tituição, que proíbe a utilização 
do salário mínimo para indexa-
ção de qualquer fim.

Em 2010, a Ministra do STF 
Ellen Gracie ao julgar uma ação 
de inconstitucionalidade contra 
o estabelecimento de Salário 
Mínimo para os radiologistas 
que fixava o piso de 04 salários 
mínimos nacionais declarou a 
constitucionalidade da lei. Este 
entendimento foi reforçado 
pelo Ministro do STF Gilmar 
Mendes na sumula vinculante 
045/ 2012.

Em fevereiro de 2010, a Fi-
senge, em parceria com o Sen-
ge-PR, entrou com um pedido 
de Amicus Curiae sobre a cons-
titucionalidade da Lei 4.950-A. 
De acordo com o documento, 
a Lei no 4.950-A não estabe-
lece um reajuste de salário, mas 
sim a fixação do menor salário 
que um engenheiro, arquiteto, 
químico, médico veterinário ou 
agrônomo pode receber. Em 
2013, o STF aceitou o Amicus 
Curiae sobre a constitucionali-
dade da lei 4.950-A.

S M P
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DA PRIVATIZAÇÃO

DA ELETROBRAS
Escrito por Jose Ailton Lima, engenheiro eletricista e ex-Diretor da Chesf,

em artigo enviado ao Blog de Jamildo, da UOL
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Consumados os atos de vota-
ção no Senado, a lei seguirá 
para sanção do Presiden-

te da República. Interessa-nos 
discutir “o dia depois”, com os 
novos controladores assumindo 
a gestão da grande Eletrobras.

Que atitudes tomarão? Que 
atos serão tomados prioritaria-
mente?

Acreditamos que, os que me 
leem, merecem alguns parágra-
fos sobre a grande Eletrobras 
e o sistema elétrico brasileiro. 
Primeiro, toda a expansão do 
setor elétrico brasileiro já está 
privatizada desde os primórdios 
do governo de FHC, que Lula 
nem Dilma alteraram. Novos 
investimentos só pela iniciativa 
privada, ou com participação 
majoritária desta.

Segundo, Dilma alterou os 
fundamentos da cobrança dos 
investimentos já amortizados, 
isto é, uma usina como Pau-
lo Afonso, que foi construí-
da a mais de 60 anos atrás, já 
se pagou e o consumidor não 
deveria continuar pagando por 
ela, como se estivesse em cons-
trução. Terceiro, Eletronorte, 
Furnas e Chesf têm contratos 
diretos com consumidores in-
dustriais, que com muita força 
política têm imposto suas con-
dições de preços para a compra 
da eletricidade que precisam.

Ora, mas se as coisas já estão 
assim arranjadas, qual o objeti-
vo de privatizar essas empresas 
históricas?

Vejamos algumas explicações. 
Comprar as ações da grande 
Eletrobras é comprar um ativo 
que já está produzindo e dando 
retorno, sem precisar investir de 
5 a 6 anos em novos projetos, 
com muitos riscos associados. 
Portanto, a constatação a que 
se chega é que a privatização é, 
antes de tudo, uma “fuga organi-
zada” dos investimentos de alto 
calibre e alto risco exigidos pelo 
setor elétrico. É também uma 
forma legal de desfazer a lei san-
cionada por Dilma, que obriga-
va as empresas geradoras a bai-
xarem seus preços de venda às 
distribuidoras estaduais, após a 
amortização dos investimentos.

Os representantes dos grupos 
econômicos, que têm investi-
mentos no setor elétrico, nunca 
aceitaram essa “intervenção do 
Estado” nos seus arroubos es-
poliativos da economia popular. 
Agora vão conseguir desmontar 
todo o arcabouço legal deixa-
do por Dilma, que minimiza-
va essa expropriação indevida. 
Todavia, como descrito, alguns 
contratos estão “amarrados” e os 
novos controladores terão que 
lidar com eles.

Por via das dúvidas, é melhor 
que alguns desses contratos já 
sigam com “solução de conti-
nuidade” na própria lei de pri-
vatização. Para compreender 
melhor algumas dessas ques-
tões imaginemos “o dia depois 
da privatização” consumada. 
Vamos começar imaginando 

a primeira reunião dos novos 
controladores da grande Ele-
trobras.

Prometo fazer um passeio re-
cheado de algumas compreen-
sões, nessas primeiras conversas 
dos novos controladores.

1 Decerto será levanta-
da a questão de redução 

dos custos operacionais. Três 
vertentes se seguirão aqui: 
redução de custos de pessoal; 
redução dos custos da alta 
administração; e, redução dos 
custos de manutenção e ope-
ração do sistema elétrico. Para 
a redução de custos de pessoal, 
apesar de todos os planos de 
enxugamento que já foram 
feitos, ainda há espaço para 
cortes no quantitativo de pes-
soal, uma vez que a mudança 
na legislação trabalhista, feita 
pelo Governo Temer e com-
plementada pelo Governo 
Bolsonaro, permite que seja 
feito um amplo programa de 
terceirização, cujo efeito mais 
imediato será cortar as despe-
sas com o plano de assistência 
médica que é oferecido aos 
empregados da ativa.

Também será possível fazer 
a tão sonhada “centralização” 
dos serviços administrativos, 
de engenharia de projetos, de 
suprimento. Na operação do 
sistema elétrico, propriamen-
te dito, será possível a “opera-
ção desassistida”, de novo com 
redução de corte de pessoal. 



Tanto a operação desassistida 
como a centralização de ser-
viços já eram objetivos que vi-
nham sendo perseguidos pela 
tecnocracia, mas agora esses 
processos ganham condições 
para uma maior aceleração em 
sua implantação. Uma redução 
de custos na alta administração 
das empresas será sim possível, 
com extinção e fusões de di-
retorias e provavelmente com 
a extinção dos Conselhos de 
Administração das Empresas 
Regionais.

Cortes de custos em progra-
mas de manutenção e em ope-
ração necessitarão de estudos e 
auditorias de processos, mas de 
partida pode-se partir com um 
congelamento dos orçamentos 
definidos para tais fins. Fecha-
da essa primeira conta de “bus-
ca de melhoria nos resultados”, 
se verá que não se conseguiu 
grande coisa. Corte em pes-
quisa e desenvolvimento, a lei 
de privatização já deixou tudo 
amarrado: a grande Eletrobras 
só precisará contribuir com o 
Cepel – Centro de Pesquisas do 
Setor Elétrico por 6 anos, de-

pois disso ele seguirá por conta 
própria, ou fechará.

2 Não se compra uma cor-
poração já operando para 

se trocar dinheiro, muito menos 
para perder, portanto, a discus-
são seguinte será como aumen-
tar a rentabilidade do negócio, 
enquanto algumas medidas de 
redução de custos possam ser 
postas em prática. Elevar o pre-
ço para os consumidores finais 
é o caminho mais curto. Os 
consumidores da grande Ele-
trobras são basicamente de dois 
tipos: industriais num bloco e 
residenciais e comerciais em 
outro bloco.

As indústrias têm seus contra-
tos de fornecimento bem amar-
rados legalmente, mas nada que 
impeça um aumento de preço 
da eletricidade, desde que esse 
possa ser repassado para os pre-
ços dos seus produtos. Por outro 
lado, alguns consumidores in-
dustriais eletrointensivos, como 
a indústria de transformação do 
alumínio no Maranhão, preven-
tivamente já amarraram na lei 
que os preços e condições de au-

mento de seus contratos devem 
ser respeitados.

A nova lei já deixou isso ga-
rantido para os contratos da 
Eletronorte e Furnas. As in-
dústrias menores estarão sub-
metidas a um novo jogo de pre-
ço, e para essas não há nenhum 
lastro ou proteção. Avancemos 
na conversa dos novos admi-
nistradores da grande Eletro-
bras. A eletricidade que chega 
às residências e às casas comer-
ciais o fazem através das dis-
tribuidoras estaduais. Desde 
que a Aneel repasse os novos 
preços para as tarifas pagas por 
esses consumidores, não have-
rá nenhum problema para as 
distribuidoras.

3 Diante dos novos ad-
ministradores da gran-

de Eletrobras se abrirão novas 
avenidas. Primeiro convencer 
os consumidores industriais 
menores de que o mercado 
deve ser livre. Portanto, o que 
vale para os seus produtos, tam-
bém vale para a eletricidade. 
Quando o controle estatal exis-
tia sobre a grande Eletrobras, 
o poder do setor industrial era 
exercido sobre o governo fede-
ral, para impedir que aumentos 
no preço da eletricidade preju-
dicassem a sua competividade, 
pelo aumento de preços de seus 
produtos. Com o controle pri-
vado da grande Eletrobras, o 
setor industrial menor perderá 
força nessa disputa de preços.

COM O CONTROLE PRIVADO DA 
GRANDE ELETROBRAS, O SETOR 

INDUSTRIAL MENOR PERDERÁ FORÇA 
NESSA DISPUTA DE PREÇOS

O P I N I Ã O
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O seguimento industrial de 
maior peso nessas disputas é o 
produtor de commodities para 
exportação. Esse já se preveniu 
como vimos. Os segmentos 
industriais possuem diversi-
ficados graus de flexibilidade 
na produção. Se o preço da 
eletricidade cresce muito em 
um país, a produção pode ser 
deslocada para outros países, 
para uns poucos. Outros segui-
mentos industriais verão seus 
custos de produção crescerem 
e perderão competividade. Al-
guns se ajustarão, e outros fe-
charão. Assim, a eletricidade 
passa da condição de um insu-
mo garantido para a condição 
de um insumo de risco para a 
indústria brasileira.

4 Os novos administradores 
da grande Eletrobras tam-

bém terão que tratar da questão 
dos consumidores residenciais 
junto à Aneel. Não daquela 
forma trabalhosa de apresen-
tar justificativas em audiências 
públicas, reuniões com equipes 
técnicas e Ministério Público. 
A primeira tarefa é “capturar” a 
Aneel. A bibliografia america-
na é cheia de exemplos de como 
funciona essa “captura” por lá. É 
só adaptar o ambiente brasileiro 
ao americano, ou vice-versa.

É razoável supor que quem 
comprou o controle da grande 
Eletrobras queira parametrizar 
o seu patrimônio pelo dólar 

americano. Então, também não 
será surpresa ver a discussão dos 
preços da eletricidade serem 
aderentes às variações cambiais, 
quando forem para cima. Para 
baixo é outra questão.

5 Mas ainda existirá um 
governo no Brasil e esse 

fará planos para fazer crescer 
a economia e este crescimento 
exigirá novos investimentos em 
usinas e linhas de transmissão. 
Novos investimentos exigirão 
novos aumentos de preços para 
os consumidores finais. A esca-
lada de aumentos de preços da 
eletricidade será uma possibili-
dade real.

6 A estrutura da Empresa 
de Pesquisa Energética 

– EPE, hoje já fragilizada, ten-
derá a morte. Para que manter 
uma estrutura especializada 
em planejamento se as deci-
sões dos agentes econômicos 
não guardam relação com os 
estudos de planejamento? Um 
fato notório, conhecido daque-
les que fazem planejamento 
energético, foi a situação de um 

Estado americano em que os 
geradores reduziram os inves-
timentos necessários de forma 
que a eletricidade, com menor 
oferta, subisse de preço. Dian-
te de uma situação como essa a 
opinião pública é levada a fazer 
a condenação dos responsáveis 
pelo planejamento, pedindo a 
sua extinção. Perspectivas ruins 
para a EPE.

7 A estrutura do ONS, hoje 
responsável pela operação 

de todo o sistema interligado, 
também sofrerá impactos. Não 
precisará ser “capturada”, pois já 
é parte dos interesses privados, 
mas será levada cada vez mais a 
impor situações espúrias para as 
populações de mais baixa renda. 
E quando envolver conflitos de 
interesses com a questão hídri-
ca tomará o partido dos acio-
nistas da Eletrobras.

8 O ambiente institucio-
nal pós privatização será 

muito incômodo e desfavorável 
para os interesses coletivos da 
população. Mas talvez isso seja 
só uma visão pessimista.

O AMBIENTE INSTITUCIONAL PÓS 
PRIVATIZAÇÃO SERÁ MUITO INCÔMODO 
E DESFAVORÁVEL PARA OS INTERESSES 
COLETIVOS DA POPULAÇÃO
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