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O governo de Michel Temer quer dar 
um presente de natal indigesto para 

a população brasileira. A pauta da reforma 
da previdência  (PEC 287/2016) está sendo 
retomada no Congresso, e a expectativa do 
governo é de que seja aprovada ainda em de-
zembro. 

A proposta significa o fim do direito pre-
videnciário como conhecemos hoje, e fará 
com que a maior parte dos trabalhadores não 
possa acessar o benefício. Não é exagero. In-
felizmente, é isso mesmo que a combinação 
entre a reforma previdenciária e a reforma 
trabalhista, já em vigor, vai significar. 

No entanto, todas as campanha e mobi-
lizações feitas até aqui por sindicatos, enti-
dades de classe e movimentos sociais deram 
resultado e colocam Temer e seu grupo em 
desvantagem. Por se tratar de uma Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC), a apro-
vação depende de, no mínimo, 308 dos 513 
deputados. Até setores governistas admitem 
que estão perdendo esse cabo de guerra. 

Mais uma vez, nos somamos às mobiliza-
ções contrária à reforma, marcadas em âm-
bito nacional para o dia 5 de dezembro. São 
ações convocadas de maneira conjunta pelas 
centrais sindicais, o que mostra uma carac-
terística urgente e imprescindível para este 
momento da história da luta por direitos 
trabalhistas e sociais: a unidade entre traba-
lhadores e trabalhadoras das mais diversas 
entidades e categorias. Essa marca tornou 
possível realizamos, no dia 28 de abril deste 
ano, a maior greve da história do Brasil. O 
volume de retrocessos impostos diariamen-
te por esse governo, em tão curto espaço de 
tempo, exige de nós novas grandes mobiliza-
ções. 

Se a mobilização é um componente essen-
cial para a garantia dos direitos, a organiza-
ção sindical serve como matéria-prima para 
isso. E nesta edição temos a satisfação de no-
ticiar iniciativas valorosas do Senge-PR que 
caminham neste horizonte. 

A reorganização do Coletivo de Mulheres 
é uma dessas boas notícias. As engenheiras 
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EXPEDIENTE

se reuniram para planejar ação para 2018 e 
também participaram de um momento de 
formação. Está é o primeiro encontro de 
âmbito estadual realizado após a formação 
do coletivo, e marca o compromisso das di-
retoras do Sindicato e das coordenadoras do 
Senge Jovem em fortalecer a participação 
das engenheiras na entidade. 

Falando em formação, a Regional de 
Campo Mourão realizou um curso em que 
outras regionais também participaram, além 
da presença de integrantes do Senge Jovem. 
Este foi o primeiro encontro do que promete 
se tornar um ciclo de estudos durante o pró-
ximo ano. Já a Regional de Londrina realizou 
a segunda Semana do Jovem Engenheiro, que 
reuniu mais de 200 estudantes ao longo de 
uma programação diversificada.

 São algumas das muitas ações realizadas 
pelas regionais do Senge, divulgadas também 
por outros canais de comunicação do Sindi-
cato. Elas simbolizam, em diferentes muni-
cípios e de diversas maneiras, a construção 
cotidiana e conjunta da nossa entidade.  

Carlos Roberto Bittencourt
Presidente do Senge-PR

GERALEDITORIAL

Aposentadoria especial: 
benefício sem idade mínima e 
livre do fator previdenciário
Em palestra sobre aposentadoria especial para engenheiros, o advogado Antônio 
Floriani, da assessoria jurídica do Senge e especialista em direito previdenciário, 
esclareceu dúvidas sobre quais os critérios para o benefício e como requerer

Quais as especificações de função 
para solicitar a aposentadoria 

especial e quais as vantagens do benefício 
previdenciário foram assuntos da palestra 
jurídica do Senge para engenheiros celetis-
tas em Curitiba. Na abertura do evento, 
o presidente do Senge, Carlos Roberto 
Bittencourt, falou sobre a importância da 
informação para os engenheiros. “O tema 
fundamental para todos os engenheiros, so-
bretudo quando uma das propostas da re-
forma previdenciária que pode dificultar a 
concessão da aposentadoria especial. É um 
direito dos engenheiros e de outras catego-
rias, e um dever do sindicato promover esse 
esclarecimento”.

Mas e o que é aposentadoria especial?
A aposentadoria especial é o benefício 

previdenciário concedido aos trabalhadores 
que atuaram profissionalmente em condi-
ções prejudiciais à saúde. 

De acordo com o doutorando e mestre 
em direito econômico pela PUC-PR e espe-
cialista em direito previdenciário, Antônio 
Bazílio Floriani Neto, existem, no entanto, 
critérios para a concessão do benefício. 
“Deve-se levar em consideração o tempo de 
atuação profissional e a comprovação de ex-
posição do trabalhador aos agentes nocivos 
químicos, físicos, biológicos ou a associação 
de agentes prejudiciais à saúde ou à integri-
dade física”.

Segundo o advogado, que integra a asses-
soria especializada do Senge e que ministrou 
a palestra para os engenheiros, na aposen-
tadoria especial, devido aos riscos, o tempo 
para conseguir o benefício é menor que o por 
tempo de contribuição. 

Dependendo do agente de risco que o 
trabalhador é exposto, é possível se aposentar 
com 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Mes-
mo que o trabalhador não tenha atuado du-
rante todo o período em exposição ao risco, 
ainda é possível que consiga reverter parte do 
tempo contribuído com proporcionalidade 
ao benefício especial.
E por qual motivo os engenheiros iriam aderir a 
aposentadoria especial? 

Primeiro, porque não há idade mínima. 
Um segundo ponto é que, portanto, o enge-
nheiro ou engenheira pode aposentar mais 
cedo, ou seja, com uma baixa idade e com um 
benefício alto.

O terceiro ponto, é que na aposentadoria 
não há incidência do fator previdenciário. 
Ou seja, não há neste caso a aplicação do fator 
multiplicativo que considera tempo de con-
tribuição, idade do beneficiário e expectativa 
de vida.

O que devo fazer para solicitar?
Antes da alteração legislativa na déca-

da de 1990 na previdência, não era preciso a 
comprovação efetiva de exposição a agentes 

nocivos. “O reconhecimento do tempo de 
serviço especial era possível apenas em face 
do enquadramento na categoria profissio-
nal do trabalhador. Com isso, para obter a 
aposentadoria especial, bastava que o segu-
rado comprovasse o exercício de um ofício 
que lhe colocasse em condição insalubre, 
perigosa ou penosa, como por exemplo as 
engenharias civil, de minas e metalurgia, 
ou então comprovar a exposição a agentes 
nocivos como ruído, calor e agentes bioló-
gicos”, afirma Floriani.

Agora, no entanto, a regra é outra. 
Após o decreto 2.172/97 do governo fe-
deral, começou-se a pedir que o segurado 
comprovasse efetivamente a exposição, e 
isso se dá por meio de formulário embasa-
do em laudo técnico, conhecido como Per-
fil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Segundo Floriani, quem tem respon-
sabilidade por realizar tal laudo é a empre-
sa, que deve sempre manter atualizado o 
levantamento. “A legislação preconiza que 
a empresa estará sujeita a penalidade caso 
não mantenha o laudo técnico atualizado 
com referência aos agentes nocivos exis-
tentes no ambiente de trabalho de seus tra-
balhadores. Além disso, conforme aponta 
a lei 8.213, a empresa deve também forne-
cer ao trabalhador, quando da rescisão do 
contrato de trabalho, cópia autêntica desse 
documento no prazo de trinta dias da res-
cisão do seu contrato de trabalho”.

Benefício é um direito dos profissionais que atuam em exposição a agentes nocivos, aponta Floriani

Senge-PR

Quer saber se tem direito?
Se você é engenheiro e atua profissionalmente exposto a agentes nocivos como ca-
lor, ruído e agentes biológicos, saiba que você pode aderir à aposentadoria especial 
e ter seu benefício mais cedo.
Agende um horário na assessoria jurídica especializada do Senge e veja se sua situação 
se enquadra e como proceder para pedir o benefício. O agendamento, para quem é de 
Curitiba ou região metropolitana, pode ser feito direto pelo site  www.senge-pr.org.br. 
Se preferir, entre em contato com o departamento jurídico do Sindicato pelo e-mail 
juridico@senge-pr.org.br ou pelo telefone (41) 3224-7536.

?

17 DE DEZEMBRO DE 1792 • NASCE A PRIMEIRA ESCOLA DE ENGENHARIA DO BRASIL

Em dezembro, a primeira escola de engenharia do Brasil completa 225 anos. Em plena efervescência dos ideias 
liberais, o vice-rei do Brasil, D. Luiz de Castro (Conde de Rezende), assinou os estatutos que aprovaram a criação, 
no Rio de Janeiro (capital do Brasil à época), da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Era 17 de 
dezembro de 1792. Essa instituição foi a primeira a ensinar, nos moldes semelhantes aos universitários, disciplinas 
associadas à engenharia civil. Ela foi a primeira escola de engenharia das Américas (junto com o Instituto Militar de 
Engenharia – IME), e é a terceira mais antiga do mundo. Em 1810, Dom João VI assinou uma lei criando a Academia 
Real Militar, que sucedeu e substituiu a Real Academia. É dessa instituição que descende a Escola polytechnica do 
Rio de Janeiro, fundada em 1874 e que, ao longo do tempo, foi rebatizada como Escola Nacional de Engenharia e 
Escola de Engenharia da UFRJ. Em tempos recentes, a instituição recuperou seu antigo nome e, hoje, é a Escola 
Politécnica da UFRJ.

Fonte: Livro “Senge Paraná: 80 anos de Construção Coletiva”, 2015.
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REFORMA TRABALHISTA

Oito pontos da Reforma 
Trabalhista que prejudicarão 
engenheiros
Acordos com menos direitos que os previstos em lei, nova hipótese de dispensa por 
justa causa, negociado sobre o legislado, quitação anual de passivo trabalhista e outros 
mais. Confira o levantamento feito pela assessoria jurídica do Senge sobre os pontos da 
“reforma” trabalhista que prejudicará os engenheiros. 

A partir deste sábado (11) milha-
res de brasileiros começarão 

a sentir os reflexos da aprovação da 
lei 13.467, um dos maiores retrocesso 
para o direito trabalhista dos últimos 
anos. Conhecida como Reforma da 
Previdência, a medida, dentre outros 
pontos, retira a obrigatoriedade de as-

Pela nova redação, “a contrata-
ção do autônomo, cumpridas por 
este todas as formalidades legais, 
com ou sem exclusividade, de for-
ma contínua ou não, afasta a quali-
dade de empregado prevista no art. 
3º desta Consolidação”. Ocorre que 
justamente o artigo em questão in-
dica que a relação de emprego se dá 
na existência de quatro requisitos, 
que são a pessoalidade, onerosidade, 
não eventualidade e subordinação. 
Com isso, tanto faz se pessoa física 
ou jurídica, as empresas podem usar 
deste instituto para descaracterizar o 
vínculo empregatício. Mesmo que a 
relação atenda os critérios da CLT.

A reforma permite que cada 
trabalhador negocie suas condições 
de trabalho, e que esse acordo tenha 
mesmo efeito de instrumentos cole-
tivos. Isso é válido para quem tem di-
ploma de nível superior e que receba 
salário mensal igual ou maior a duas 
vezes o teto do INSS, de R$ 5.531,31. 
Na prática, o empregador poderá ne-
gociar com o engenheiro benefícios 
menores que os de acordos e conven-
ções da sua empresa ou setor, e com 
isso pagar menos para o trabalhador. 

Vale dizer, portanto, que o con-
trato de trabalho ou termo aditivo 
de um engenheiro, que recebe salá-
rio igual ou maior que R$ 11.062,62, 

será considerado válido e terá predo-
mínio sobre o acordo ou convenção 
coletiva, mesmo que disponha de 
cláusulas prejudiciais, tais como a 
redução do intervalo para descanso e 
refeição para 30 minutos.

Até a vigência da reforma, o tra-
balhador que desempenhava uma 
função e recebia gratificação durante 
período de 10 anos, tinha a garantia 
de que esse valor seria incorporado 
ao seu salário. Ou seja, continuaria 
recebendo mesmo não desempe-
nhando mais a função. 

A partir de sábado, isso muda. 
A reforma introduziu novo artigo à 
CLT que retira o direito à gratifica-
ção. Se o engenheiro que recebe por 
cargo de chefia deixar a gerência, por 
exemplo, independente do tempo 
que exerce a função, perde a gratifi-
cação junto. De acordo com a asses-
soria jurídica do Senge, a medida se 
trata de cristalina violação aos prin-
cípios da estabilidade financeira e da 
irredutibilidade salarial, previstos na 
Constituição Federal.

Abrir mão dos seus direitos para 
entrar em programas de demissões! 
Praticamente é o que nova redação 
aprovada com a reforma trabalhista 
acarretará aos engenheiros. Antes 

da reforma, a quitação plena e irre-
vogável das verbas trabalhistas só 
era válida caso tivesse uma cláusula 
específica nos acordos de demissão 
voluntária ou incentivada. A partir 
da vigência da reforma, a renúncia 
se torna inerente ao instrumento co-
letivo. A não ser que tenha cláusula 
especificando o contrário. 

A partir da entrada em vigor da 
reforma trabalhista, o empregado 
que exercer a profissão de engenharia 
e que perder o registro no Crea em 
decorrência de algum ato doloso, ou 
seja, com intenção de causar dano, 
poderá ser dispensado por justa cau-
sa. Vale ressaltar que os efeitos da dis-
pensa por justa causa impactam di-
retamente no pagamento das verbas 
rescisórias. Neste caso, o empregador 
paga apenas as férias vencidas e o sal-
do do salário. 

Se a renúncia no tópico 4 era 
somente para adesões a PDI e PDV, 
aqui o acordo é mais perverso. Isso 
porque a nova redação aprovada com 
a reforma permite que trabalhador e 
empregador firme acordo anual para 
quitar obrigações trabalhistas. Logo 
se vê que não será apenas nos planos 
de demissão voluntária ou incentiva-
da que haverá a renúncia de todas as 

sistência dos sindicatos nas rescisões de 
trabalho, permite que empresas demi-
tam sem a intervenção sindical, restrin-
ge a gratuidade da justiça do trabalho 
e permite que acordos tenham menos 
benefícios que os garantidos em lei. 

Você, engenheiro contratado pelo 
regime celetista, saiba que não ficou 

de fora. Isso mesmo, os profissionais 
de engenharia, independente da mo-
dalidade, na condição de trabalhadores 
assalariados, também estão entre as ví-
timas da “reforma”. Fatores como proi-
bição de incorporação de gratificação 
de função e quitação anual de passivos 
trabalhistas são alguns dos pontos que 

afetam diretamente aos engenheiros. 
O Senge e o escritório Trindade e Ar-

zeno Advogados Associados, que presta 
assessoria jurídica especializada para o 
Sindicato, fizeram um levantamento dos 
oito principais itens que vão afetar o dia 
a dia dos engenheiros do regime celetista 
com a entrada da reforma em vigência. 

1 Autônomo “fixo” sem os 
benefícios de carteira assinada

2 Negociar sozinho e abaixo de 
acordos e convenções  

3 Incorporar gratificação
fica proibido  

6 Renunciar direito a entrar com 
ação trabalhista todos os anos  

8 Libera indiscriminadamente
a terceirização 

7 Negociado pelo legislado 

4 Perde direito à ação trabalhista ao 
aderir programas de demissões

5 Engenheiro que perder o registro no Crea por 
ato doloso pode ser demitido por justa causa

verbas trabalhistas, mas também em 
todo e qualquer contrato de traba-
lho, vigente ou não, agora anualmen-
te, desde que seja feito perante o sin-
dicato dos empregados da categoria. 

Daqui pra frente, acordos e con-
venções podem oferecer menos bene-
fícios que previstos em lei. A situação 
não é válida para todo e qualquer 
direito, e pode ser aplicado em arti-
gos de banco de horas, intervalo para 
descanso e refeição, plano de cargos e 
salários, participação nos lucros e re-
sultados, dentre outros. Um dos mais 
nefastos efeitos negativos da reforma, 
tal medida pressiona acordos que fe-
rem os direitos e precarizam cada vez 
mais as condições trabalhistas. 

Carta branca para empresas ter-
ceirizarem, inclusive atividades-fim. 
Isso permite aberrações no mercado, 
como por exemplo, uma empresa 
de construção civil terceirizando seu 
quadro de engenharia. Hoje em dia, 
a realidade que vemos é de que em-
presas, ao terceirizar as atividades que 
não se inserem na sua atividade-fim, 
buscam economizar em mão-de-obra, 
com salários e condições precárias de 
segurança, com a finalidade de obter 
cada vez mais lucro. A mesma lógica 
perversa certamente será aplicada às 
terceirizações de atividade-fim.

ARTIGO

Se privatizar é bom, por 
que fazer às escuras?

Governo paranaense e BNDES assinam acordo de privatização

Acordo assinado às escuras coloca Copel e Sanepar na mira da privatização 
Por Carlos Roberto Bittencourt, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná (Senge-PR)

Se privatizar é bom, por qual 
motivo um grande acordo 

entre o governo e o BNDES, para 
“estruturação de projetos de deses-
tatização”, ficou às escuras por mais 
de quatro meses? Se é de interesse 
público, publica-se. Mas a popula-
ção paranaense só ficou sabendo do 
feito após divulgação da imprensa. 
E foi árduo o caminho da reporta-
gem até chegar ao documento. 

A falta de transparência e deba-

O governo Beto Richa e o 
Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) assinaram em junho pas-
sado acordo de cooperação técnica 
prevendo “planejamento e estru-
turação de projetos de desestatiza-
ção”. Sem muita publicidade por 
parte do governo, a ação só veio 
a público após divulgação da im-
prensa, em outubro, quatro meses 
depois de firmarem o acordo. 

te democrático acerca de um assun-
to de tamanha relevância sinalizam 
para a gravidade do que está em 
curso. O acordo, por exemplo, não 
especifica quais serão as empresas. 
Pode ser qualquer uma das 44 esta-
tais do estado. 

O BNDES encabeça o Progra-
ma Nacional de Desestatização 
(PND), e já anunciou interesse em 
privatizar empresas de saneamen-
to. A Sanepar, que responde pela 

área, acaba de divulgar lucro líqui-
do de R$ 175 milhões neste trimes-
tre, valor 52% maior que em 2016. 

Depois de saneamento, na lista 
do BNDES tem ainda iluminação 
pública, distribuição de gás natu-
ral e outras. Áreas abrangidas pela 
Copel e Compagas, que como a Sa-
nepar, são superavitárias. São nada 
menos do que nossas principais 
estatais, responsáveis por serviços 
essenciais à população e rentáveis 
para o governo e para os acionistas 
privados. 

Não bastasse a falta de trans-
parência acerca do acordo com o 
BNDES, o governo assinou, tam-
bém sem qualquer divulgação ou 
consulta prévia, um “protocolo de 
intenções” entre a Copel e a Shell 
do Brasil, para a criação de um pla-
no de expansão da oferta de gás 
natural no Estado. O documento 
foi firmado em outubro. A parce-
ria com a multinacional confirma a 
política privatista que avança sobre 
o estado. 

 Estas medidas estão em com-
pleta consonância com o programa 
liberal imposto pelo governo de 
Michel Temer (PMDB). O presi-
dente mais impopular da história 
do país, imerso em denúncias de 
corrupção, é o responsável por uma 
verdadeira antirreforma do Estado 
brasileiro. Aliás, é bom lembrar 
que a alta cúpula do governo Richa 
também é investigada por indícios 
de corrupção.  

Não mão do estado, empresas 
como a Copel são garantia de inves-
timentos em infraestrutura. Isso é 
fundamental para consolidação de 
um parque industrial e para trazer 
empresas para o Paraná. É geração 
de renda e empregos. Neste ano, a 
estatal paranaense estima investir 
R$ 2,3 bilhões no setor. Investimen-
to e desenvolvimento social não são 
palavras correntes no vocabulário 
da iniciativa privada, motivadas 
por lucros e resultados.

Não nos deixemos enganar. A 
proposta de privatizar empresas 
como a Copel e Sanepar não é uma 
resposta à crise econômica, não 
resolverá o problema de caixa do 
governo estadual, muito menos vai 
melhorar o acesso aos serviços vi-
tais que elas proporcionam. 

Assim como já aconteceu em 
2001, com a frustrada tentativa de 
Lerner de vendar a Copel, agora os 
interesses são particulares, de pou-
cos grupos econômicos e políticos. 
Não interessa à população que de-
pende desses serviços básicos. 

Se entregar nas mãos do mer-
cado melhorasse a qualidade dos 
serviços, não teríamos tantos pro-
blemas com a telefonia móvel e 
fixa, que campeã em número de re-
clamações no Procon, até hoje não 
chegam às localidades mais distan-
tes dos grandes centros, ou que fun-
cionam precariamente mesmo nas 
grandes cidades, em bairros mais 
afastados. 

Apesar de não especificar quais 
as empresas estão no foco do acordo, 
os interesses declarados pelo BNDES 
desde o início do ano de em um pro-
jeto nacional de desestatização priori-
zar áreas como saneamento, energia e 
gás natural indicam as pretensões em 
solo estadual. Cabe ressaltar que justa-
mente as estatais paraenses que atuam 
nestes setores, Copel, Sanepar e Com-
pagas, são as mais rentáveis dentre as 
empresas públicas.

Além de concretizar a apropria-
ção privada das riquezas naturais 
do estado, a privatização significa a 
precarização de serviços públicos es-
senciais à população. Historicamente 
contra privatizações e defensor do 
patrimônio público, o Sindicato dos 
Engenheiros no Estado do Paraná 
(Senge-PR), logo apos a divulgação do 
acordo, publicou nota de repúdio à 
ação do governo. 

Além disso, em artigo publicado 

na edição semanal impressa do jor-
nal Gazeta do Povo e na versão di-
gital, o presidente do Senge, Carlos 
Roberto Bittencourt, pontuou os 
prejuízos da venda para o cenário de 
geração estadual de emprego, e para 
as ações sociais e de investimento 
tecnológico, medidas presentes na 
iniciativa pública. Leia aqui a ínte-
gra do artigo, e venha se somar de 
maneira unitária na defesa da sobe-
rania paranaense e brasileira.
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IAP

Sem concurso público, IAP beira o colapso
Instituto nunca teve concurso público. Na prática, quadro funcional reduzia a quase a metade, sendo um terço de comissionados e estagiários. 

Licenciamentos de hidre-
létricas, rodovias e cemi-

térios, fiscalização da destinação 
final dos resíduos sólidos, con-
trole e fiscalização do transpor-
te de destinação de produtos 
tóxicos e perigosos. Três exem-
plos das diversas atribuições do 
Instituto Ambiental do Paraná 
(IAP), prejudicadas pela falta de 
funcionários. O IAP nunca teve 
concurso público, nem mesmo 
quando foi criado, em 1992. O 
quadro funcional do órgão é for-
mado por servidores vindos da 
fusão entre a Superintendência 
dos Recursos Hídricos e Meio 
Ambiente (Surehma) e do Insti-
tuto de Terras, Cartografia e Flo-
restas (ITCF), que deu origem ao 
IAP. Os últimos concursos ocor-
reram em 1988, na Surehma, e 
em 1990, no ITCF.

Dados do setor de Recur-
sos Humanos do IAP revelam a 
transformação ocorrida ao longo 
de 25 anos. O corpo funcional no 
início da década de 1990 era de 
1.200 servidores. Atualmente são 
468 efetivos, 36 cargos em comis-
são e 185 estagiários. Na prática, 
quadro funcional reduziu a qua-
se a metade, sendo um terço de 
comissionados e estagiários. 

O cenário se agrava com a 
aproximação do tempo de apo-
sentadoria dos servidores: entre 
janeiro e agosto de 2017 houve 55 
novos pedidos de aposentadoria. 
De acordo com o RH, a maioria 
dos funcionários concursados já 
tem os requisitos para se aposen-
tar – uma vez que estão há quase 
30 anos na folha do Estado, sem 
contar trabalhos anteriores.

É regra, não exceção
A situação do IAP se repete 

em outros órgãos do sistema de 
proteção do meio ambiente do 
Paraná. Na Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (SEMA), o número de 
funcionários já foi 112 no total: 

81 efetivos, 31 comissionados, 
sendo 14 engenheiros. Hoje são 
77, sendo a maioria via cargo em 
comissão: 36 efetivos, 41 comis-
sionados, e 10 engenheiros.

De acordo com o RH da 
SEMA, o enxugamento do qua-
dro de funcionários efetivos se 
deve à realocação de 34 servido-
res para o quadro inicial do Insti-
tuto de Terras, Cartografia e Ge-
ologia (ITCG), criado em 2005. 
O ITCG, por sua vez, reduziu o 
quadro de servidores de 46 para 
38, com a chegada de 17 cargos 
em comissão. Com a extinção 
da Mineropar, em dezembro de 
2016, 46 servidores celetistas fo-
ram vinculados ao Instituto.

Assim como o IAP, o gran-
de número de servidores com 
requisitos para se aposentar in-
dica a redução do quadro dos 
outros dois órgãos: na SEMA, 
oito servidores estão em pro-
cesso de aposentadoria, e dos 36 
efetivos, pelo menos 25 podem 
requerer o benefício, conforme 
informações do setor de RH da 
Secretaria. Já no ITCG, quatro 
servidores estão com processo de 
aposentadoria em tramitação.

Wilson Roberto Saboya, ser-
vidor da equipe de Recursos Hu-
manos da SEMA, afirma que a re-
dução no número de funcionários 
não prejudica a execução das atri-
buições, uma vez que a Secretaria 
“consegue realizar suas atividades 
normalmente devido à descentra-
lização de algumas funcionalida-
des para estas autarquias”. Estão 
sob o controle da SEMA o IAP, 
o ITCG e Instituto das Águas do 
Paraná.

Exemplo do CAR
Aprovado em 2012, o novo 

Código Florestal trouxe um sig-
nificativo volume de trabalho a 
mais para o IAP, que assumiu 
a Gestão do Sistema de Cadas-
tro Ambiental Rural, do CAR, 
do Paraná. O trâmite trazido 

pela nova legislação consiste em 
cada proprietário rural realizar 
o seu cadastro, que posterior-
mente deverá ser analisado pelo 
IAP. O órgão tem a demanda de 
analisar cerca de 400 mil cadas-
tros (CARs) de imóveis rurais, 
que pode ser feita por técnicos 
contratados pelo Instituto - atu-
almente, oito analistas estão 
contratados. No entanto, a va-
lidação da análise deve ser feita 
por um servidor público.

Para Claudia Sonda, enge-
nheira florestal, servidora do 
IAP e diretora do Senge Paraná, a 
execução do CAR é um exemplo 
emblemático da frágil atuação 
pela falta de funcionários. Ela 
é servidora do IAP há 30 anos, 
concursada no antigo ITCF , 
em 1987, e atua, desde então, 
na implementação de políticas 
públicas socioambientais. Atu-
almente, trabalha diretamente 
o CAR e explica que a validação 
do cadastro deve ser feita por 
gerentes operacionais em cada 
um dos 21 escritórios regionais 

do Instituto: “Nós estamos com 
uma dificuldade tremenda de 
definir os gerentes operacionais, 
porque às vezes o que restou no 
escritório regional do IAP é um 
servidor, e alguns, somente es-
tagiários. Este servidor tem que 
fazer o licenciamento, rural e 
urbano, fiscalização de posto de 
gasolina, cemitério, indústria etc 
e também tem que ser Gerente 
Operacional do CAR, que signi-
fica validar os CARs, analisados 
pelos técnicos, de todos os muni-
cípios da sua regional. Sem dúvi-
da, é um desafio muito grande”.

Na avaliação da engenheira 
florestal, a implementação do 
CAR pode ser um avanço subs-
tantivo para uma gestão socio-
ambiental adequada à plurali-
dade de realidades paranaense 
e brasileira, para garantir “um 
meio ambiente saudável para 
todos e todas, e para sempre”. 
Mas, para que isso seja efetiva-
do, Claudia garante que “é dever 
do estado promover concursos 
públicos, ampliando o quadro 

de servidores, engenheiros e téc-
nicos, sob pena de fragilizar, se-
não abortar, essa bela e eficiente 
possibilidade de gestão socioam-
biental para o país”.

A promotora de justiça Ana 
Paula Pina Gaio, do Centro de 
Apoio Operacional às Promo-
torias de Justiça de Direitos Hu-
manos do Ministério Público do 
Paraná, atua diretamente com os 
povos e comunidades tradicio-
nais do estado, que dependem 
do IAP especialmente em dois 
aspectos: na efetivação do CAR 
e no exercício do poder de polí-
cia das fiscalizações para a pro-
teção dos territórios. Ana Paula 
entende que a ausência de con-
curso público prejudica o exer-
cício das atividades próprias do 
órgão de forma rápida e eficien-
te. “Realmente, a ausência de 
concurso público e o anúncio de 
tantas aposentadorias no IAP, 
coloca em risco o exercício das 
atividades essenciais para a pro-
teção do meio ambiente, e pode 
levar a um colapso do órgão, sen-
do lamentável a notícia de que o 
mesmo ocorre no ITCG”.

Na avaliação da promotora, 
a falta de funcionários no órgão 
ambiental coloca em risco uma 
missão imprescindível do Esta-
do: “Acho que isso comprome-
te sim as obrigações do próprio 
Estado do Paraná na proteção 
efetiva do meio ambiente, sendo 
que a ausência de estruturação 
dos seus órgãos ambientais pode 
ser tida como uma omissão que 

gera consequências negativas de 
grande repercussão. Não dá para 
deixar colapsar e cruzar os bra-
ços frente a essa situação”.

A demanda pela realização de 
concurso público para o IAP não 
vem de hoje - atravessa diferen-
tes gestões do governo e do pró-
prio Instituto. O atual presiden-
te do IAP, Luiz Tarcísio Mossato 
Pinto, garantiu, por meio da as-
sessoria de imprensa, que tenta 
fazer o concurso desde o início 
de sua gestão, em 2011. “Mas, 
por estarmos sempre perto do 
limite prudencial do Estado e, 
apesar de termos a autorização 
do governador para tal, não es-
tamos conseguindo autorizar o 
concurso para o IAP”, explica a 
assessoria.

Saídas arriscadas
No início de novembro, o 

governo do Paraná lançou um 
programa que diz respeito dire-
tamente à defasagem no quadro 
funcional do sistema público 
de meio ambiente. Trata-se de 
uma Residência Técnica em En-
genharia e Gestão Ambiental, 
para capacitar profissionais para 
atuar no IAP, ITCG e Instituto 
das Águas do Paraná, com início 
previsto para o primeiro semes-
tre de 2018. Serão abertas 120 va-
gas, voltadas para engenheiros, 
arquitetos, biólogos, geógrafos, 
geólogos, advogados e funcioná-
rios públicos.

O programa consistirá em 
um curso de especialização em 

Engenharia e Gestão Ambiental, 
por meio de ensino a distância 
coordenado pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, e re-
sidência técnica no IAP, ITCG 
e Instituto das Águas do Paraná. 
São estas três instituições que 
bancam os R$ 5,24 milhões in-
vestidos no programa.

Entre os objetivos centrais 
está agilizar licenciamento am-
biental do Estado. Nas pala-
vras do governador Beto Richa 
(PSDB), em divulgação oficial, 
a proposta é um “avanço neces-
sário para dar uma estrutura 
maior aos nossos órgãos am-
bientais”, admitindo haver “uma 
grande demanda por avaliações 
e licenças ambientais”.

Na mesma linha, o presiden-
te do IAP, Luiz Tarcísio Mos-
sato Pinto, frisou o papel do 
programa como acelerador do 
processo de emissão de licenças 
ambientais pelo Instituto. Em 
divulgação no site do governo, o 
presidente afirmou que o órgão 
precisa “de gente para trabalhar”: 
“Eles darão um fôlego para que 
possamos tocar os grandes proje-
tos do Estado com mais agilida-
de no licenciamento ambiental”, 
explicou Luiz Tarcísio. O IAP 
terá 70 das 100 vagas oferecidas 
para residência.

Conforme a projeção do 
programa, a celeridade dos li-
cenciamentos ambientais, entre 
outras ações do serviço público 
ambiental, será viabilizado por 
residentes pagos com bolsa-auxí-

lio mensal de R$ 1,9 mil, que vão 
atuar durante dois anos.

Claudia Sonda vê o programa 
com preocupação, por incluir 
a figura de residentes entre as 
formas de “terceirização” de ser-
viços estratégicos como licencia-
mento ambiental, que, muitas 
vezes envolvem uma disputa 
entre interesses econômicos e a 
preservação do meio ambiente. 
Atualmente, os cargos em co-
missão e estagiários já somam 
um terço do quadro de funcio-
nários do IAP.

Para diretora do Senge, a es-
tabilidade e a “fé pública” que 
caracterizam a atividade do ser-
vidor público são critérios de-
cisivos para a execução de ações 
como os licenciamentos: “Por 
que é necessário ter estabilidade? 
Dentre outras razões, também é 
para você poder dizer não quan-
do tem que dizer não, e sim quan-
do é sim. E não perder o emprego. 
O cargo em comissão, por mais 
correto que seja, vai estar sob 
uma pressão maior”. O quadro se 
agrava, na avaliação da engenhei-
ra, pelo cenário de desemprego 
que atinge o Brasil. “O deferi-
mento ou indeferimento de qual-
quer empreendimento requer 
uma análise técnica consistente 
e imparcial, sempre pautada pela 
missão institucional do IAP que 
é a proteção do meio ambien-
te. O interesse privado não deve 
se sobrepor ao interesse público 
quando se trata de conservação 
do meio ambiente”, alerta.

Claudia Sonda

Senge-PR

Claudia Sonda, engenheira florestal, servidora do IAP e
diretora do Senge

                 O interesse privado não deve  
       se sobrepor ao interesse pú-
blico quando se trata de conservação 
do meio ambiente.



8 9Curitiba, DEZEMBRO de 2017 | jornal do engenheiro Curitiba, DEZEMBRO de 2017 | jornal do engenheiro

ESCARPA DEVONIANA

Redução da escarpa 
devoniana é crime 
ambiental e financeiro
Projeto que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná quer reduzir a área 
preservada de 392 mil para 126 mil hectares, ou seja, cerca de dois terços do total

Uma área de formação 
geológica de proteção 

ambiental equivalente a 266 mil 
campos de futebol no Paraná 
está em risco de ser extinta. Tal 
espaço equivale a 70% da Escar-
pa Devoniana, e está sob risco de 
ter seu valor ambiental descon-
siderado se aprovado projeto de 
lei (PL) que tramita na assem-
bleia paranaense. 

De autoria dos deputados 
Ademar Traiano (PSDB), Plauto 
Miró (DEM) e Luiz Claudio Ro-
manelli (PSB), o projeto que abre 
a área à exploração agropecuária 
e especulativa tem o apoio do go-
verno estadual. Divulgada na im-
prensa, o estudo que dá base ao 
projeto, realizado pela Fundação 
ABC, tem anotação de responsa-
bilidade técnica (ART) no Crea 

com órgão governamental como 
contratante. 

Condenado pelo Ministério 
Público (MP) e por diversas en-
tidades, como o Senge, o pro-
jeto representa um retrocesso 
ambiental e econômico para o 
estado. Em detrimento ao pa-
trimônio ambiental, a medida 
beneficiará exclusivamente ini-
ciativa privada com abertura de 
exploração mineral, hidráulica e 
energética na região.

Para o engenheiro agrônomo 
e doutor em manejo dos recur-
sos naturais, Carlos Hugo Ro-
cha, o projeto é insustentável e 
não tem validade científica. Se-
gundo o pesquisador e professor 
da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG), a contra-
tação da Fundação ABC é uma 

tentativa de “validar o invalidá-
vel”. “A proposta não se sustenta. 
Deveria ser baseada em parâme-
tros básicos que não foram le-
vados em consideração, que em 
nenhum momento aparece no 
projeto. A proposta é ridícula, 
não tem nenhuma sustentação 
científica que justifique a redu-
ção de um dos ecossistemas mais 
importantes e o maior do sul do 
país”, critica Rocha. 

A proposta dos deputados 
busca justificar a medida apon-
tando que dos 392 mil hectares 
da APA atual, 237 mil são de 
área de agricultura, pecuária e 
reflorestamento. O projeto ten-
ta passar a ideia de que a demar-
cação de sobrepõe à ocupação. 
Contudo, a área de mata nativa 
na década de 1990 era maior. 
Dos 3,9 quilômetros, dois terços 
eram de sistemas remanescentes, 
e apenas o restante incluía áreas 
agrícolas e de reflorestamento. 
A inversão do espaço veio de-
pois, com a exploração da região. 

“Desde o início da ocupação 
até o final dos anos 1960, o espa-
ço serviu para criação extensiva 
de animais. É quando temos a 
agricultura com insumos, agro-
tóxicos e tecnologias de pro-
dução que tais áreas que antes 
não tinham potencial agrícola 
começam a ser exploradas. Com 
isso, os 20 mil km² originais são 

drasticamente reduzidos a 3,9 
mil km² em 1992. Dessa área, 1/3 
incluía espaços agrícolas e de re-
florestamento. Agora em 2017, 
temos a inversão de valores em 
termos de uso. Hoje é apenas 1/3 
de área conservada”. 

Parte dessa medida, segundo 
o pesquisador, se dá pela falta de 
uma política efetiva do estado 
em gerir a área da APA de forma 
efetiva. Para Rocha, é sem esse 
monitoramento e fiscalização, 
paulatinamente a área vai sendo 
transformada. 

“O estado foi totalmente in-
competente para fazer estabele-
cer a APA verdadeiramente com 
política pública. Se tivesse feito 
isso em 1992 teríamos uma con-
figuração diferente. Apenas em 
2005 foi instituído o Plano de 
Manejo, com as diferentes zonas 
de manejo, com atividade per-
missíveis e outras proibidas. De 
qualquer forma, dessa inversão 
da área desde a instituição da 
área de preservação, uma razo-
ável parcela foi transformada a 
partir de 2005. Portanto se confi-
gura em modificação ilegal, pois 
já tínhamos um zoneamento, e 
não poderia ter novas plantações 
de Pínus, por exemplo, ou áreas 
agrícolas. E à provável que essa 
seja uma das motivações veladas, 
afinal de contas esses 130 mil 
hectares equivale a 65% de Pon-

ta Grossa. Estão transformando 
um dos ecossistemas mais im-
portantes para o Brasil e para o 
Mundo”. 

Com tal ilegalidade na ocupa-
ção, recente e posterior ao pla-
no de manejo, ao contrário do 
que busca justificar o projeto, a 
medida seria buscar a reversão 
da área, e não reduzir o espaço 
da APA. No entanto, o que os 
deputados, juntamente com o 
governo, propõe é abrir mão da 
responsabilidade de conservar 
a área. Há uma confluência de 
interesses que passa pela falta 
de investimento e desestrutura-
ção de instituições de fiscaliza-
ção ambiental, como o Instituto 
Ambiental do Paraná (IAP), ao 
mesmo tempo em que reduzir a 
APA retira da responsabilidade 
do governo em gerir o espaço. 

“Reforço, não há sustentação 
científica que justifique a redução. 
Não há parâmetros na proposta que 
leva em consideração a biodiversi-
dade, por exemplo. Simplesmente 
levaram em consideração o uso das 
terras atuais, que foram mudadas 
ilegalmente, e os interesses particu-
lares”, critica o pesquisador. 

Em ofício aos deputados, Senge 
defende a manutenção da escarpa

Contra o ataque ao patrimô-
nio ambiental dos paranaenses, 
o Senge-PR enviou ofício aos 
parlamentares pedindo rejeição 
ao projeto de lei. No documen-
to o Sindicato critica a clara 
influência das forças políticas e 
econômicas, interessadas princi-
palmente na exploração mineral, 
de energia eólica e hidráulica 
na aprovação do projeto. “Não 
aceitaremos a negociação desse 
patrimônio natural em nome de 
interesses privados”, defende a 
entidade e no documento dire-
cionado aos parlamentares.

Ao destacar o posicionamen-
to da entidade em defesa da Es-
carpa Devoniana, o Senge, no 
ofício, solicita aos deputados 
que assumam o mesmo compro-
misso com a proteção ambiental 
do Paraná, e acentua que “dian-
te de inúmeras ameaças ao meio 
ambiente, a atuação dos repre-
sentantes da população deve ser 
em garantir o interesse público e 
de todos em primeiro lugar, em 
nome das gerais atuais e futuras”.

Parecer técnico de entidades questiona projeto 
de redução da Escarpa

Em detrimento ao patrimônio ambiental, a medida beneficiará exclusivamente iniciativa privada com abertura de exploração mineral, hidráulica e energética na região 

Emerson Oliveira

No dia 28 de novembro, 
representantes do Comitê 
Pró-APA da Escarpa Devo-
niana e entidades apoiadoras 
do movimento, dentre elas o 
Senge, entregaram ao presi-
dente da Assembleia Legisla-
tiva (Alep), Ademar Traiano 
(PSDB), um parecer técnico 
sobre o PL que quer reduzir a 
APA.

O parecer de mais de 60 
páginas é resultado de estu-
do feito por um grupo multi-
disciplinar de especialistas, e 
trata de aspectos sociais, am-
bientais, econômicos e jurídi-
cos que envolvem a APA da 
Escarpa Devoniana. A deman-
da das organizações é pelo 
arquivamento do projeto. O 
presidente da Alep negou o 
pedido, no entanto garantiu 
que o PL não será votado nes-
te ano.

O estudo aponta que um 
dos principais impactos será 
nas bacias hidrográficas da re-
gião. Escarpa Devoniana tem 
relação direta na proteção e 
formação das nascentes dos 
rios Tibagi, Cinzas e Itararé, 
três importantes bacias hidro-
gráficas no Paraná. A escarpa 
atua nestas áreas de forma a 
evitar o aumento dos proces-
sos erosivos que levariam a 
perda acentuada de solos su-
perficiais e, por isso, evitando 
assoreamento de nascentes e 
córregos formadores dos rios.

O documento é assinado 
por dezenas de engenheiros e 
demais pesquisadores das geo-
ciências e da área de economia 
e direito, como a ex-diretora 
do Senge e pós-doutora em 
Engenharia Florestal, Margit 
Hauer e o engenheiro agrôno-
mo Paulo Roberto Castella.

“Estamos construindo o 
nosso parecer ao projeto na 
comissão, até para darmos 
andamento ao processo legis-
lativo. O presidente garantiu 
às entidades que não vai votar 
este projeto no afogadilho, 
já que não temos prazo. Mas 
parece que já temos um pare-
cer que derruba o argumento 
pela nova demarcação da área. 
Acredito que no campo técni-
co já temos uma vitória”, afir-
mou o deputado estadual e 
engenheiro agrônomo, Rasca 
Rodrigues (PV), presidente da 
Comissão do Meio Ambiente 
da Alep e relator da proposta 
e contrário a redução.

Confira o parecer:

Acesse:

Curta-metragem aponta as ilegalidades do PL que reduz a escarpa
Produzido pelo Observatório de 

Justiça e Conservação (OJC), o cur-
ta-metragem “Os Últimos Campos 
Gerais” torna públicas as sérias irre-
gularidades, ilegalidades e incoerên-
cias relacionadas ao Projeto de Lei 
527/2016, que prevê a redução de 70% 
da Área de Proteção Ambiental (APA) 
da Escarpa Devoniana, a maior unida-
de de conservação do Sul do Brasil.
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Evento do Senge Jovem reúne estudantes para debater o 
papel da engenharia em Londrina

No Senge, coletivo de mulheres debate integração e ações para 2018Dirigentes do Senge participam 
de Curso de Formação Sindical 
em Campo Mourão

Encontro reúne diretoras de várias regionais do Senge e estudantes do Senge Jovem para formação e consolidação do coletivo na definição do planejamento para o próximo ano

Diretores do Senge das Regionais de Campo
Mourão, Maringá, Londrina, Cascavel e Foz do 

Iguaçu estiveram reunidos para um Curso de Formação 
Sindical em Campo Mourão, no sábado (11). Além dos 
dirigentes, integrantes do Senge Jovem e funcionárias 
das Regionais também participaram do encontro, que 
teve um total de 24 pessoas presentes.

Idealizado e organizado pela Região Campo Mou-
rão, o encontro abordou origem do sindicalismo, a es-
trutura e modelo sindical brasileiro. Os assessores foram 
os engenheiros Manoel Genildo Pequeno e Eduardo Au-
gustinho, atualmente diretores na Regional de Maringá 
e com histórico de participação em Campo Mourão, e 
Gilson Garcia, diretor-geral da Regional de Foz do Igua-
çu. Além das exposições dos assessores, a metodologia 
do encontro teve trabalhos em grupos, para análise do 
texto sugerido pela assessoria.

Na avaliação da diretoria de Campo Mourão, o saldo 
do curso foi positivo, em especial por ter reunido dire-
tores de diversas regionais do estado. “Esse encontro é 
apenas o primeiro passo de uma proposta de formação 
contínua que pretendemos construir em conjunto com 
as demais regionais”, ressaltou a diretora-geral da Regio-
nal de Campo Mourão, a engenheira agrônoma Losani 
Perotti.

A intenção da regional é continuar os encontros de 
formação ao longo de 2018, para fortalecer o entendi-
mento de quem está à frente do Sindicato sobre a sua 
importância e a responsabilidade diante dos ataques 
contínuos que os trabalhadores estão sofrendo, pela ação 
dos governos atuais. “Fazer uma leitura clara da situação 
em que estamos inseridos, e do nosso papel enquanto 
sindicato, é fundamental para que tenhamos a capaci-
dade de resistir, avançar e mobilizar cada vez mais enge-
nheiros para essa luta”, conclui a engenheira agrônoma.

Entre os assuntos a serem tratados na continuidade 
da formação está o trabalho intelectual, do ponto de vis-
ta da leitura e da escrita; a conceitos básicos das ciências 
sociais; concepções do sindicalismo; o mercado de tra-
balho na engenharia e políticas públicas ligadas ao setor. 
Também têm sido planejadas ações com foco nos estu-
dantes da engenharia, por meio do Senge Jovem.

O lugar da engenharia na construção de uma 
nação. Este foi tema central da segunda 

edição da Semana do Jovem Engenheiro, que reu-
niu mais de 200 acadêmicos de engenharia em Lon-
drina. O evento foi promovido pelo Senge Jovem e 
pela regional do Senge em outubro. Durante os três 
dias de evento, estiveram no centro do debate dos 
estudantes as reflexões acerca da evolução da enge-
nharia, ética e perfil do profissional.

Engenheiras, sindicalistas, unidas e combativas
hoje e em 2018! O Coletivo Estadual de Mu-

lheres do Senge promoveu em novembro reunião em 
Curitiba para definir o planejamento para o próximo 
ano. Debates, colóquios, publicações, eventos e muita 
garra na defesa pela igualdade de gênero e pela amplia-
ção da participação das engenheiras no mercado de 
trabalho. Certamente estas são algumas das ações pre-
sentes na agenda que se inicia em janeiro. 

O encontro, o primeiro âmbito estadual após a 
formação do coletivo, vem consolidar ainda mais o 
compromisso das diretoras do Sindicato e acadêmicas 
de engenharia e coordenadoras do Senge Jovem que 

NOTAS REGIONAIS

As palestras de abertura abordaram o tema “Até 
onde vai a ética na engenharia”, e ficaram a cargo de 
Celso Ritter, superintendente do Crea, e de Jorge 
Fernando Barreto, promotor de justiça do Minis-
tério Público do Paraná. Ritter abordou as carac-
terísticas do profissional e Barreto apresentou as 
responsabilidades legais do engenheiro.

A estudante de engenharia elétrica e coordena-
dora do Senge Jovem Londrina, Tayná Silva, relata 
que o Coletivo de Mulheres também foi apresen-
tando durante a abertura do evento, com a inten-
ção de fortalecer o assunto entre os futuros enge-
nheiros e engenheiras: “Enfatizamos bastante e a 
importância da discussão das questões de gênero 
dentro dos espaços da engenharia, principalmente 
em âmbito estudantil, para que a gente possa supe-
rar os preconceitos”.

Para Tayná Silva, um diferencial desta segunda 
edição é a diversidade de áreas da engenharia par-
ticipantes: “No ano passados tivemos civil, agrono-
mia e elétrica, este ano temos todas as engenharias 
de Londrina”.

Encontro é o primeiro passo para formação contínua junto com as 
demais regionais, afirma Losani

Consolidar um espaço no Senge para debater questões de gênero 
e para representar as engenheiras é o desafio do Coletivo

Para Tayná Silva, coordenadora do Senge Jovem, diferencial do 
evento é a multiplicidade de modalidades de engenharia

Senge-PR

Senge-PR

Senge-PR

fazem parte da ação da entidade. De forma integrada, 
a reunião contou com a participação de engenheiras 
representantes das regionais do Sindicato e demais as-
sociadas da entidade. 

“Buscamos com este encontro, primeiro de muitos 
para debater o coletivo, foi reunir as engenheiras e bus-
car avançar juntas na construção do Coletivo, a partir 
de reflexões sobre nosso papel na sociedade. Dessa for-
ma, nos fortalecemos umas às outras, o nosso sindicato, 
e também a nossa atuação profissional”, explica Mary 
Stela Bischof, engenheira agrônoma, integrante da di-
reção estadual do Senge-PR e do Coletivo de Mulheres 
da Federação dos Sindicatos de Engenheiros (Fisenge).

Além de definir as diretrizes e medidas de ação 
para o próximo ano, o encontro também serviu como 
espaço de formação para as integrantes do coletivo no 
tocante aos debates de gênero, na formação de arenas 
de discussão qualificada sobre a participação da mulher 
na engenharia e consolidação de espaços de atenção nas 
pautas das entidades de classe. 

“Este cenário em que menos de 20% do mercado da 
engenharia é ocupado por mulheres é muito mais re-
flexo de falta de oportunidade e de medidas machistas 
no setor, que da distribuição do quadro de profissionais 
formados. Prova disso é quando olhamos para os salá-
rios, e no deparamos com diferenças que variam entre 
20% e 30%. Propor o debate, ocupar espaços como o do 

Senge para problematizar tais questões são formas de 
combater esse quadro. Fizemos isso ao compor a atu-
al diretoria, ampliando a participação das mulheres, e 
faremos isso sempre, abrindo e consolidando coletivos 
como este”, defende o presidente do Senge, Carlos Ro-
berto Bittencourt. 

A programação do encontro contou com a participa-
ção da advogada e professora Paula Cozero, pesquisadora 
acerca das questões de gênero e uma das fundadoras do 
Curso Promotoras Legais Populares de Curitiba (PLPs).

Brasil afora
Engenheiras, sindicalistas e unidas. Esta combina-

ção tem se fortalecido a cada ano em âmbito nacional 
desde 2005, a partir do Coletivo de Mulheres da Fisen-
ge. Atualmente, os 11 sindicatos que integram a Fede-
ração têm ações organizadas pelas mulheres dirigentes.

A atuação do Coletivo, que se espalha pelos estados, 
é buscar a superação do machismo nos locais de traba-
lho, no âmbito familiar e nas estruturas dos sindicatos. 
Por muito tempo, as engenharias foram ocupadas ma-
joritariamente por homens. O cenário mudou pro-
fundamente, mas as mulheres continuam a enfrentar 
discriminação no exercício da profissão. É neste contex-
to que engenheiras atuante nos sindicatos promovem 
ações de formação, organizam debates, produzem ma-
teriais informativos.
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ELEIÇÕES CREA E CONFEA

PARTICIPE DA ELEIÇÃO E VOTE NO 
PARANAENSE JOEL PARA O CONFEA
Eleições para as presidências dos conselhos regional e federal serão no 
dia 15 de dezembro. Garanta a ética, a valorização e inovação para a 
engenharia e para os engenheiros. Vote Joel Krüger e Ricardo Rocha. 

A diretoria colegiada e 
das regionais do Senge 

apoiam a candidatura do enge-
nheiro civil, Joel Krüger, à pre-
sidência do Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia 
(Confea). Nas eleições do Con-
selho de Engenharia (Crea-PR), 

o Senge apoia o engenheiro ci-
vil Ricardo Rocha. A manifes-
tação pelos candidatos foi em 
decisão unânime em reunião do  
Conselho Deliberativo. 

Para o presidente do Senge, 
Carlos Roberto Bittencourt, 

garantir a eleição de 
Ricardo Rocha aqui no Crea 
é  garantir a manutenção de 
um projeto que vem sendo 
desenvolvido ao longo dos 
últimos anos. “Com o Ricardo 
Rocha, teremos a con-
tinuidade de um trabalho 
que vem se consolidando ao 
longo de duas gestões, com 
forte participação do Senge”, 
defende Bittencourt.

Já para o Confea, 
segundo Bittencourt, votar em 
Joel Krü-ger é garantir a 
mudança e mais transparência 
na gestão do conselho 
federal. “No Confea, com o 
Joel Krüger, é a chance que 
temos de mudar, de tornar 

mais transparente e ativo, e de 
termos um conselho federal 
que promova a valorização 
dos engenheiros e a 
engenharia”.

Nesta votação, os 
engenhei-ros em dia com o 
Crea/Confea também 
definirão os nomes para 
direção da Caixa de Assis-
tência dos Profissionais do 
Crea (Mútua). O Senge 
também de-finiu sua posição 
neste pleito, e declara apoio ao 
engenheiro ci-vil Júlio Russi 
(vote 122) para o cargo de 
diretor geral da Mútua. E se 
você é um dos segurados, 
vote no engenheiro 
agrônomo Irineu Zambaldi 
para a direção administrativa 
da Mútua. 

PARA O CONFEA, VOTE 5.
No dia 15 de dezembro, participe das eleições. 
VOTE 5 para elegermos JOEL KRÜGER e garantirmos a valorização e transformação no Confea. 

NO CREA, VOTE 106.
Garanta os avanços na fiscalização, valorização e ética no conselho que temos visto se consolidar nas 
últimas gestões junto ao conselho. Confirme 106 para eleger Ricardo Rocha presidente do Crea.  

Joel é a força e a transparência que precisamos para mudar o Conselho federal. É o 
candidato mais preparado, com duas excelentes gestões frente ao Crea Paraná, marcadas pela 
inovação, valorização dos engenheiros e da engenharia, e pela transparência.

– engenheiro agrônomo e presidente do Senge, Carlos Roberto Bittencourt. 

Apoio a candidatura de Ricardo Rocha a presidente do Crea-PR pois ele tem a experiên-
cia administrativa como reitor e é o mais preparado para dar continuidade às últimas gestões do 
nosso conselho.

– engenheiro agrônomo e presidente do Senge, Carlos Roberto Bittencourt. 
Eu apoio Joel Kruger pela sua irretocável história como gestor à frente do Crea no 

Paraná, pela sua capacidade de articulação política na defesa dos engenheiros e da engenharia e 
por suas qualidades como gestor das organizações onde atuou.

– engenheiro civil, diretor secretário do Senge e da Fisenge e ex-presidente do Senge, Valter Fanini. 
Ricardo Rocha é um engenheiro com uma carreira brilhante, defende as entidades de 

classe, pensa e constrói coletivamente e pode muito bem qualificar ainda mais o nosso Crea, um 
dos melhores do país.

– engenheiro civil e diretor da regional do Senge em Maringá, Samir Jorge.  PROGRAMA DE TRABALHO
• Defender a soberania, o capital tecnológico e as empresas nacionais;
• Valorização e defesa dos profissionais da engenharia, agronomia e geociências;
• Normatizar o rol de cargos técnicos privativos aos títulos profissionais;
• Reestruturar o Congresso Nacional de Profissionais e demais fóruns decisórios;
• Implantar programa nacional de apoio às Entidades de Classe;
• Ampliar a representação das profissões nas estruturas nacionais das Câmaras Especializadas;
• Campanha nacional para modernização da Lei de Licitações e do fim do pregão para a contrata-
ção de obras de engenharia, agronomia e geociências;
• Combater a multiplicação excessiva de cursos e a fragilização do processo de formação de novos 
profissionais;
• Respeitar os princípios fundamentais do serviço público na gestão do Confea, como publicida-
de, moralidade, legalidade e transparência.

PROGRAMA DE TRABALHO
• Valorização das profissões
• Modernização dos processos de Gestão, como melhoria na Governança Corporativa
• Modernização das Ações de Fiscalização, essência do Sistema Confea/Crea/Mútua
• Apoio aos processos de Modernização de Gestão à Mútua
• Fortalecimento das Entidades de Classe
• Fortalecimento das Relações com Instituições de Ensino
• Criar ações de valorização, fomento e divulgação de inovações tecnológicas
• Ampliar o destaque do CreaJr como programa de parceria entre o Crea e Instituições de Ensino
• Ampliação do relacionamento com a sociedade.

Use o Qr-code, acesse 
o site do Joel e confira 
as propostas do nosso 
candidato para o conselho 
federal:

Use o QR-Code e veja 
as propostas de Ricardo 
Rocha para o Crea:

joelnoconfea.com.br/programa-de-trabalho/ ricardorocha.eng.br/propostas

Siga a campanha também no Facebook, curta a 
página e compartilhe essa bandeira de valoriza-
ção e transformação no Confea

Acesse a página de Ricardo Rocha no Facebook 
usando o QR-Code, curta e compartilhe as publi-
cações da campanha:

facebook.com/JoelnoConfea/ facebook.com/ricardorochacrea  
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