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EDITORIAL

O Sindicato dos Engenheiros 
no Estado do Paraná comple-
ta oito décadas de história, 
renovado em seus princípios 
de defesa dos profissionais de 
engenharia e no trabalho per-
manente em favor dessa ca-
tegoria profissional que tem 
como marca a presença em 
todas as fases do desenvolvi-
mento do nosso País.
Não é fácil chegar aos 80 anos, 
mas o Senge-PR chega intei-
ro e cada vez mais atuante 
nas causas que representa. O 
nosso sindicato carrega con-
sigo o ideal da preservação do 
interesse público, da garantia 
das conquistas dos trabalha-
dores e da defesa daquilo que 
por direito pertence ao povo 
paranaense e brasileiro.
Vivemos um momento singu-
lar neste ano de 2015. Tempo 
de alerta de crises, de mani-
festações contrárias à corrup-
ção e de interesses de tercei-
ros no patrimônio nacional. 
E o Senge permanece atuante 
com a firme posição em defe-
sa da soberania nacional, da 
democracia, pela punição aos 
culpados de crimes contra o 
patrimônio público e, sobre-
tudo, contrário a golpes de 
toda e qualquer natureza.
Ao longo da história do nos-
so sindicato, vivemos altos e 
baixos sem nunca perder o 
rumo e sem desviar do nosso 
caminho. Nascemos ainda no 
reflexo da Crise Econômica 
de 29, a maior da história re-
cente; passamos pela ditadura 
fruto de um golpe militar; ti-
vemos participação ativa no 
processo de redemocratiza-
ção do Brasil; participamos 
da campanha pelas eleições 
diretas e continuamos acom-

panhando de perto a dinâmi-
ca da vida pública brasileira. 
A cada passo, nessa história, 
nos tornamos mais fortes.
A nossa luta por um Paraná 
e um Brasil cada vez mais 
justos e solidários é perma-
nente e marcada pelo esforço 
de cada um dos presidentes e 
das diretorias que lideraram o 
Senge ao longo da sua histó-
ria. São oito décadas de traba-
lho construídas dia após dia e 
que se traduzem no nosso em-
penho para o fortalecimento 
da engenharia e a valorização 
da carreira de engenheiros e 
engenheiras. 
Cada profissional de enge-
nharia que atua em solo pa-
ranaense tem o Senge ao seu 
lado. Seja ele sindicalizado ou 
não, pode ter a certeza de que 
fazer parte do sindicato que o 
representa faz com que possa-
mos chegar ainda mais longe, 
tanto na memória dos 80 anos 
que já vivemos, como nas dé-
cadas e décadas que estão por 
vir. 
Esta publicação que traz na 
capa uma homenagem aos 80 
anos do Senge Paraná é uma 
lembrança desta importante 
comemoração e também da 
atuação do nosso sindicato 
junto à sociedade.  
Nos confraternizamos neste 
momento de festa, sem esque-
cer que o trabalho continua 
firme, a cada hora, a cada dia, 
a cada novo engenheiro que 
se forma.
Desejo a todos uma boa leitu-
ra e ao Senge-PR muitos anos 
mais de conquistas para os 
engenheiros e a engenharia.

Carlos Roberto Bittencourt
presidente do Senge-PR

Foto: Joka Madruga
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Ao longo de seus 80 anos de história, o Senge-PR 
vem cumprindo com firmeza seu principal papel que 
é defender  as causas trabalhistas dos profissionais da 
engenharia e agronomia.  Mas sua atuação vai muito 
além da simples defesa corporativa. É um sindicato 
presente na formulação de políticas públicas e na de-
fesa das causas da sociedade e um dos grandes par-
ceiros do CREA-PR. Parabenizo a atual direção e as 
gestões que passaram pelo Senge-PR nestes últimos 
80 anos pela luta constante em prol da valorização de 
nossas profissões. 
 
Joel Krüger – Engenheiro Civil e Presidente 
do CREA-PR. 

“O Senge-PR é uma entidade fundamental na construção 
da Fisenge, que teve como primeiro coordenador da Co-
ordenação Nacional de Sindicatos de Engenheiros (Con-
senge), Luiz Carlos Soares, valoroso companheiro. 
A história do Senge-PR é marcada pela defesa do patrimô-
nio público brasileiro, como a exemplar e aguerrida luta 
contra a privatização da Copel, em meados dos anos 90, 
período marcado pela fundação da Fisenge e pelo enfren-
tamento ao neoliberalismo e à política do Estado mínimo. 
O Senge-PR sempre esteve atento às questões imediatas 
e históricas dos trabalhadores, lutando por empregos, sa-
lários, condições de trabalho, pela engenharia e em defesa 
de um projeto de Nação justo, solidário e fraterno. 
Saudamos os 80 anos de luta e história do Senge-PR com 
a certeza de que seguiremos caminhando, ombro a ombro, 
pela valorização profissional, em defesa da engenharia na-
cional e pela construção de uma outra sociedade. 
80 anos após a fundação do Senge-PR fazemos o exercício 
de reconstrução histórica, com o objetivo de compreender 
o presente e orientar o futuro. Em oito décadas, acom-
panhamos mudanças profundas na sociedade brasileira e 
caminharemos juntos para construir outra realidade, 
permeada por luta e esperança”. 

Clovis Nascimento, engenheiro civil e presidente 
da Federação Interestadual de Sindicatos de 
Engenheiros (Fisenge)
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“Há muito tempo não se via em 
nosso Estado a união do povo e de 
todos os sindicatos pelo interesse 
público, pelos trabalhadores e pela 
sociedade como um todo. Foi uma 
reação necessária à tentativa an-
tidemocrática de aprovar leis que 
afetam a população, em regime de 
Comissão Geral, sem transparên-
cia e discussão prévia. Ao sugerir 
o tratoraço o governo desrespeitou 
todos os paranaenses e o Poder 
Legislativo, com a tentativa de 
retirar parlamento a prerrogativa 
do debate e da discussão da legis-

Em fevereiro de 2015, o Pa-
raná viu renascer a luta dos 
trabalhadores do setor público 
em defesa dos seus direitos. O 
movimento, que levou o go-
verno do Estado a recuar e 
desistir de aprovar um pacote 
de leis à base do chamado ‘tra-
toraço’, uniu os servidores pú-
blicos das mais diversas cate-
gorias profissionais em torno 
de objetivos comuns: a garan-
tia dos direitos constituídos e 
a preservação dos recursos da 
previdência.

‘PACOTAÇO’ DESPERTA A 
UNIÃO DOS PARANAENSES

Atos contra o medidas 
arbitrárias do governo do 
Paraná são um marco recente 
de demonstração de  força 
da sociedade

Por João Pedro de Amorim Junior

Fotos: Alexsandro T. Ribeiro
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lação por representantes eleitos 
pelo povo”, afirma o presidente 
do Sindicato dos Engenheiros 
no Estado do Paraná (Senge-
PR), engenheiro agrônomo, 
Carlos Roberto Bittencourt.

Para Bittencourt, a união de 
forças demonstrada no ato 

contra o pacotaço deve ser 
uma ação permanente em de-
fesa da sociedade. 

“Professores, engenheiros, traba-
lhadores de diversas categorias, 
estudantes, homens e mulheres 
estiveram unidos por causas co-
muns em frente à Assembleia Le-
gislativa do Paraná. Foram dias 
consecutivos de luta que não aca-
bam aqui, mas que fortalecem um 
movimento maior e permanente 

em prol de todos os paranaenses”.

Desde que as matérias foram 
encaminhadas à Assembleia 
Legislativa, em 4 de fevereiro, 
o Sindicato dos Engenheiros 
manteve-se mobilizado, se so-
mando às manifestações orga-
nizadas pelo Fórum de Entida-

des Sindicais (FES) e também 
sensível à causa dos professo-
res e de todo o funcionalismo.

O Senge enviou ofício ao go-
vernador, à vice-governadora, 
aos secretários de Estado e 
a cada um dos 54 deputados 
estaduais se manifestando em 
defesa dos funcionalismo e 
contrário ao pacote de medidas 
do governo que prejudicava .

Com o suporte do Sindicado 
dos Engenheiros engenheiros 
do Instituto Agronômico do 
Paraná (Iapar) encaminha-
ram carta aberta à população 
reiterando o posicionamento 
contrário às medidas governa-
mentais em prejuízo aos servi-
dores de carreira.

Leia o ofício do Senge 
aos Poderes Executivo 
e Legislativo:

“Há muito tempo não se via em nosso Estado 
a união do povo e de todos os sindicatos pelo 
interesse público, pelos trabalhadores e pela 
sociedade como um todo.”

Quinta-feira, 12 de fevereiro, data em que o governo recuou de sua intenção de aprovar o pacotaço nos termos 
originais, o dia foi marcado por intensa mobilização e confronto da polícia com manifestantes na Assembleia 
Legislativa do Paraná.
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` 

“Pacote de maldades” 

Em seus textos originais, os 
projetos PLC 06/2015 e PLO 
60/2015, que o governo pre-
tendia aprovar em regime de 
Comissão Geral (o popular 
tratoraço), mexem em direitos 
adquiridos dos servidores pú-
blicos e desvirtuam a aplicação 
dos recursos da previdência. 
Ao enviá-los para a aprovação 
pelo parlamento, o governo 
manifestou a intenção de cor-
tar as gratificações por tempo 
de serviço (quinquênios e anu-
ênios) dos servidores públicos 
(a cada cinco anos de trabalho 
o funcionário tem seu salário 
aumentado em 5%); retirar dos 
professores o auxílio-trans-
porte em períodos de férias ou 
afastamento e mudar as regras 

para a retirada de licença. 
No setor previdenciário, a 
pretensão do governo era a 
de adotar o Regime de Previ-
dência Complementar, deter-
minando para os novos servi-
dores do estado a extinção do 
direito à aposentaria integral 
e estabelecer um teto de R$ 
4,6 mil para a aposentadoria 
regular. Para receber mais que  
o teto, o servidor precisaria 
contribuir para um fundo com-
plementar.  Para quitar a folha 
mensal de inativos, o governo 
pretendia utilizar os cerca de 
R$ 8 bilhões do Paraná Previ-
dência.

O Senge-PR permanece mo-
bilizado e unido às demais en-
tidades sindicais paranaenses 
contra a possibilidade de, a 

qualquer momento,o governo 
voltar à carga na tentativa de 
aprovar o pacote de leis que, 
sob o título de ‘medidas de 
austeridade’, mascaram a má 
gestão pública, prejudicam 
os servidores e a sociedade e 
transferem a terceiros uma 
responsabilidade exclusiva do 
Poder Executivo.

Veja a mensagem original 
que o governo encaminhou 
à Alep:

O Senge esteve ao lado dos professores e demais servidores em defesa  
funcionalismo público.

Bittencourt: “Foi uma reação necessária à tentativa antidemocrática de 
aprovar leis sem transparência e discussão prévia.”  
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O serviço público sempre foi 
encarado como algo a ser de-
senvolvido pelo estado, sem 
que o servidor público fosse 
destacado como fator único 
à análise da eficiência em sua 
prestação. Disto, de alguma 
forma, nos dá conta a doutri-
na de Celso Antônio Bandei-
ra de Mello (MELLO, Curso 
de Direito Administrativo, p. 
122) que, baseado no Direito 
Italiano, repercute entre nós 
a teoria da “boa administra-
ção”. Mais que isso, pensa-
mos, é a opção por políticas 
pública de qualidade (estru-
tura e quadro de pessoal com 
excelência), o que antecede a 
sua mera execução.

Contrariamente a este en-
tendimento, ao que parece, 
foi o corte dogmático trazido 
pela Emenda Constitucional 
19/98 (Reforma Administra-
tiva), em que, além de inserir 
no art. 37 da Constituição Fe-
deral o princípio da eficiência 
como referencial à adminis-
tração pública, estabeleceu o 
desdobramento de algo que é 
uno: a opção estatal pelo ser-
viço de qualidade e sua exe-

cução. Por outras palavras, 
coloca no colo do servidor 
a responsabilidade exclu-
siva pelo serviço eficiente, 
na medida em que (art. 41, 
parágrafo 1º , III) institui a 
possibilidade da quebra de 
sua estabilidade, ou perda 
do cargo, pela insuficiência 
de desempenho em sua mera 
execução. Ou seja, ao invés de 
situar a garantia de qualidade 
do serviço público como algo 
inerente à própria escolha es-
tatal (lei), coloca-a como uma 
qualidade a ser exigida de seu 
executor, servidor público. 
De outro giro, ainda, troca-se 
causa por consequência. 

Decorrência disto é um pro-
fundo desequilíbrio no meio 
ambiente do trabalho do 
servidor na medida em que 
o sobrecarrega com a pecha 
da responsabilidade exclusi-
va por algo que antecede sua 
atuação, ou seja, a opção polí-
tica pelo oferecimento de um 
serviço de qualidade que pro-
mova o bem estar de todos.

Com o engodo de se tornar 
o servidor o responsável por 

ASSÉDIO MORAL NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

QUANDO A CORDA ARREBENTA 
NO LADO MAIS FRACO

João Luiz Arzeno 

ARTIGO

João Luiz Arzeno é assessor jurídico do Senge-PR, bacharel 
em Direito e Filosofia e membro fundador do Coletivo Nacio-
nal de Advogados de Servidores Públicos. 

Foto: Alexsandro T. Ribeiro
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pecha da ineficiência.
Daí o assédio moral institu-
cional que o leva a adoecer, 
a se aposentar precocemente, 
por não suportar mais uma 
relação lastreada no engodo 
de que a ineficiência estatal se 
dá na execução das políticas 
públicas e não no compromis-
so estatal à promoção do bem 
estar geral. 

Este exercício de se situar o 
princípio da eficiência como 
inserida na atividade estatal 
mesma e não uma mera aná-
lise de sua execução, como 
se fossem acontecimentos 
destacáveis, é que nos propo-
remos a discutir o fenômeno 
do assédio moral nas relações 
de trabalho na administração 
pública como algo que, por 
conta disto, está, hodierna-
mente, ligado à gerência es-
tatal, ou seja, como técnica de 
sua administração, ancorada 
na análise de resultado de 
algo que se quer foi implanta-
do enquanto opção de políti-
cas públicas que, inquestiona-
velmente, existam no sentido 
de beneficiar a todos.

serviços que são precaria-
mente ofertados à população 
pelo estado (sem estrutura 
alguma, como nos dá conta 
as notícias diárias a respeito 
do sofrimento das pessoas em 
hospitais públicos), legitima 
que, além de tais serviços 
serem passados a interesses 
particulares, quando de fácil 
venda no mercado, se aniqui-
le em escala cada vez maior  
direitos conquistados pelos 
trabalhadores servidores 
públicos, como uma remu-
neração digna, segurança no 
trabalho, previdência, saúde 
etc., motivadoras, há pouco 
tempo, aliás, do estímulo à 
procura  pelos melhores qua-
dros de profissionais.

Consequência disto tudo, 
além do desmonte do estado, 
em nome da busca da efici-
ência privada, tem sido o so-
frimento do servidor que se 
vê acuado, como responsável 
único pelo caos administrati-
vo,  pela pressão, de um lado, 
da população que clama por 
políticas públicas de quali-
dade e de outro pela gover-
nança do dia que lhe impõe a 

PISO SALARIAL
DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA É LEI

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

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

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

uma jornada de oito horas.

Se a sua empresa não cumpre a lei, 
procure o Senge-PR.
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OITENTA ANOS 
NA BATALHA
Por Rodrigo Wolff  Apolloni
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Na escala humana, oitenta anos 
é um período de tempo nada 
desprezível. Na escala institu-
cional, especialmente em um 
país jovem como o Brasil, uma 
existência de oitenta anos de-
monstra valor, força e capaci-
dade de ajuste às demandas da 
sociedade. Em abril de 2015, 
o Senge-PR completa oiten-
ta anos. É o quarto sindicato 
de engenheiros mais antigo 
do país, atrás das entidades do 
Rio de Janeiro (o primeiro de 
abrangência nacional, fundado 
em 1931), São Paulo (de 1934) 
e Pernambuco (de fevereiro de 
1935, dois meses antes da insti-
tuição paranaense).

A história do Senge-PR se con-
funde com a história do Paraná 

moderno, que nasce na transi-
ção entre os ciclos da erva-mate 
e do café, de 1910 a 1930. É o 
período de fundação da Univer-
sidade Federal do Paraná, que 
teve a Engenharia entre seus 
primeiros cursos, das primeiras 
grandes intervenções urbanas 
de Curitiba, com o prefeito e 
engenheiro Cândido de Abreu, 
e do desbravamento da região 
norte do Estado. 
Em escala nacional, a funda-
ção do Senge-PR se situa em 
um período crítico da história, 
quando, com a chegada de Ge-
túlio Vargas ao poder, o país 
promoveu profundas mudan-
ças nas relações trabalhistas e 
nos sindicatos. Foi o período, 

também, em que o Brasil dei-
xou uma economia tradicional, 
associada ao século XIX, para 
ingressar na modernidade. Em 
termos globais, enfim, vivia-se 
o fim de uma grave crise econô-
mica e os primeiros passos da 
Segunda Guerra Mundial. 
Muita história e muitos desa-
fios, assumidos com coragem 
pelos engenheiros – Eduardo 
Chaves de Carvalho, Alexandre 
Beltrão, Ângelo Lopes, Odi-
lon Mäder, Eduardo Fernan-
do Chaves, Rosaldo Gomes de 
Mello Leitão e Flávio Suplicy 
de Lacerda – que no dia 06 de 
abril de 1935 se reuniram em 
uma sala do Instituto de Enge-
nharia do Paraná para fundar 
seu sindicato profissional. Tal-
vez eles não se dessem conta, 

mesmo, do papel que a institui-
ção viria a desempenhar para as 
gerações seguintes.

Metamorfoses – A sobre-
vivência de uma instituição 
sindical depende de uma dinâ-
mica pautada na relevância de 
seu papel social e na tomada de 
posições políticas. No caso do 
Senge-PR, essa dinâmica esta-
beleceu identidades distintas 
ao longo do tempo. “No início, 
o sindicato assumiu um papel de 
composição de conselhos em ins-
tituições como o CREA-PR, que 
havia sido fundado em 1934. Era 
uma instituição formada por pro-
fissionais liberais que tinham suas 
perspectivas e interesses”, observa 

Daniel Lopes de Moraes, presidiu o Senge 
entre 1987 e 1991, época que marcou a 
história do sindicato

“Como fim da ditadura, os sindicatos 
de engenheiros assumiram uma postura 
mais crítica e mais próxima dos 
engenheiros assalariados”

Foto: Arquivo Senge
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o atual presidente do Senge-
PR, Carlos Roberto Bitten-
court. 
Por um período razoável de 
tempo, vale observar, esse foi 
o perfil médio dos engenheiros 
paranaenses: em um Estado es-
sencialmente agrícola,dotado 
de um poder público de dimen-
sões reduzidas e de poucas va-
gas nos cursos de Engenharia, 
eram poucos os assalariados.
A ampliação de uma base de 
trabalhadores assalariados no 
Senge-PR só começaria a se 
configurar nos anos cinquenta 
e sessenta, quando o governo 
buscou ampliar a infra-estru-
tura do Estado e dar o devido 
atendimento aos milhares de 
famílias que viviam nas áre-
as de expansão agrícola. Foi a 
época de celebração do cente-
nário da emancipação política 
do Paraná (1953); foi o tempo 
de fundação de empresas públi-
cas de valor estratégico, como a 
Copel (1954), a Emater (1956) 
e a Sanepar (1963), cujos pro-
fissionais viriam a participar 
intensamente das atividades do 
Senge-PR.
O movimento na direção de 
um sindicato mais progressis-
ta, porém, foi prejudicado pelo 
golpe de Estado de 1964. Du-
rante todo o governo militar, 
os sindicatos foram afastados 
de posturas mais combativas 
e, como contrapartida à adesão 
ideológica, tiveram apoio para 
assumir contornos assisten-
ciais. Ao mesmo tempo, uma 
feroz repressão, especialmente 
a partir da decretação do AI-5 
(1968), desmobilizou várias ca-
tegorias profissionais e colocou 
muitos sindicalistas na clandes-
tinidade.
O retorno da democracia ao 
ambiente sindical teve como 
marco as greves de 1978 e 1980 
no ABC, que paralisaram a in-

dústria automobilística de São 
Paulo e repercutiram em todo 
o país. “Essas greves também 
mobilizaram os sindicatos de 
engenheiros, que, até então, 
estavam alinhados com o go-
verno”, observa Bittencourt. 
“A partir daí, evoluímos para um 
modelo sindical fortemente com-
prometido com os interesses dos 
engenheiros assalariados.”
O fortalecimento dessa posição 
dentro do Senge-PR aconteceu 
em definitivo no ano de 1985, 
quando um grupo de engenhei-
ros assalariados lançou uma 
chapa progressista. Acabaram 
derrotados, mas plantaram uma 
semente. “Mesmo perdendo a 
primeira eleição, esses enge-
nheiros passaram a participar 
ativamente da vida do sindica-
to. Em 1987, foram eleitos e, 
desde então, o Senge-PR segue 
uma orientação de defesa dos 
interesses dos trabalhadores.”
O presidente nas duas primei-
ras gestões progressistas (de 
1987 a 1991), Daniel Lopes de 
Moraes, deu início a lutas que 
se tornaram históricas. A pri-
meira delas foi a da expansão 
do sindicato para o interior do 
Estado, com o estabelecimento 
de delegacias (as atuais direto-
rias regionais). Atualmente, o 
Senge-PR possui diretorias em 
Campo Mourão, Cascavel, Foz 
do Iguaçu, Francisco Beltrão, 
Londrina, Maringá, Pato Bran-
co e Ponta Grossa.
A segunda foi pelo maior enga-
jamento dos engenheiros assa-
lariados, que passaram a ter no 
sindicato um aliado, inclusive 
nas negociações coletivas com 
as empresas.
Outra luta importante foi tra-
vada entre 1995 e 2003, quan-
do o país viveu a maior onda 
de privatizações de sua histó-
ria. A vitória contra a venda da 
Copel, nos anos de governo de 

Luiz Carlos Correa Soares foi fundador e coor-
denador da Consenge que deu origem à Federa-
ção Interestadual de Sindicatos de Engenheiros

Bittencourt: “O futuro depende, essencialmente, 
da seriedade e da honestidade na atividade sin-
dical e no diálogo com a sociedade. É isso que 
cultivamos no Senge-PR.”

Foto: Joka Madruga

Foto: Alexsandro T. Ribeiro
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Jaime Lerner, é um marco para 
o Senge-PR. Mesmo nos casos 
em que o patrimônio público foi 
vendido, como o da Rede Fer-
roviária Federal (RFFSA), os 
esforços do Senge-PR produzi-
ram resultados importantes em 
relação à organização social e à 
formação de juízo crítico entre 
os engenheiros e na própria co-
munidade paranaense.
Outra vitória importante se deu 
em 1991, quando engenheiros 
de várias regiões do país cons-
tituíram a Coordenação Nacio-
nal de Sindicatos de Engenhei-
ros (Consenge), transformada 
na Federação Interestadual 
de Sindicatos de Engenheiros, 
a Fisenge, dois anos depois. 
Nascida de uma dissidência da 
Federação Nacional dos En-
genheiros (FNE), a Fisenge é 
marcada por sua postura pro-
gressista. É marcada, também, 
pela grande participação de en-
genheiros paranaenses, figuras 
como o engenheiro Luiz Carlos 
Correa Soares, fundador e coor-
denador da Consenge e diretor 

da Fisenge por vários anos, e 
do próprio Carlos Bittencourt, 
presidente no período de 2008 
a 2011.

Perspectivas – Como ob-
servado no início desta maté-
ria, um sindicato só consegue 
sobreviver e prosperar por oito 
décadas graças à sua capacida-
de de responder às demandas 

da sociedade. No caso do Sen-
ge-PR, todo dia é dia de funda-
ção, de reinício e de construção 
dos próximos oitenta anos. 
Questionado sobre esse futuro, 
o atual presidente do sindicato 
relaciona alguns desafios que 
já estão sendo enfrentados. O 
primeiro deles é o de atração de 
estudantes de engenharia e de 
engenheiros jovens, que forma-
rão a base do sindicato nos pró-
ximos anos. “Temos um trabalho 
muito interessante com o Senge Jo-
vem, que reúne cerca de 650 asso-
ciados. Podemos, porém, melhorar 
muito, em especial por um contato 
maior com as universidades”, ob-
serva Bittencourt.
Outro desafio é o da aproximação 
do Senge-PR em relação às enge-
nheiras. “Segundo os dados mais 
recentes, as mulheres já represen-
tam 25% do total de formandos 
dos cursos de engenharia. Esse 
percentual, porém, não se reflete nos 
quadros de associados e nem nas 
diretorias. A participação cresceu 
– hoje, temos cinco diretoras, con-
tra três da gestão anterior –, mas 

ela pode e deve ser muito maior.”
Carlos Roberto Bittencourt não 
se arrisca a fazer uma previsão 
sobre os próximos oitenta anos 
do sindicato. “Esse futuro depen-
de, essencialmente, da seriedade e 
da honestidade na atividade sindi-
cal e no diálogo com a sociedade. É 
isso que cultivamos no Senge-PR. 
A chave dos próximos oitenta anos 
está aí.”

“Um desafio do Senge é atrair engenheiros 
jovens, de até 35 anos, e engenheiras, que 
já representam 25% dos formados nos 
cursos de graduação.”
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INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA: 
VOCÊ SABE A ORIGEM DO 
QUE PÕE À MESA?
Saber detalhes dos alimentos, desde o manuseio da matéria-
prima aos processos de produção, é garantia de saúde e direito 
dos consumidores.
Por Camila Marins

A rastreabilidade dos 
alimentos dá ao consumidor 
mais segurança do que 
está consumindo e também 
auxilia na decisão da 
compra ou não o produto 

Você sabe o que está comendo? 
A indústria alimentícia desper-
ta uma série de dúvidas e ques-
tionamentos nas mais diversas 
áreas como saúde, educação e 
meio ambiente. O Instituto de 
Defesa do Consumidor (Idec) 
lançou no final do ano passa-
do a campanha “De onde vem?”, 
com o objetivo de promover a 
rastreabilidade dos alimentos, 
uma questão que ainda não foi 
regulada no Brasil. 
A prática já existe em diversos 

países, sobretudo na Europa, 
que divulga, inclusive, o nome 
do produtor dos alimentos. Se-
gundo o Idec, o ideal é que as 
gôndolas dos supermercados 
indiquem o produto, a varie-
dade, o produtor e o centro de 
distribuição - quando houver, 
CPF/CNPJ, endereço, data de 
produção, lote e se houve uso 
ou não de agrotóxicos.

A engenheira de alimentos e 
diretora da Federação Inte-
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Fotos: Marcelo Camargo/ABr

o aparecimento de carcinomas 
ou câncer em um organismo). 
Neste caso, devemos cobrar a 
fiscalização da rotulagem, que 
não deve escamotear os ingre-
dientes e aditivos utilizados. 
Cabe ao consumidor verificar 
a rotulagem e decidir se deseja 
consumir um produto orgâni-
co, um produto com conser-
vantes e outros aditivos quími-
cos, realçadores de sabor, cor e 
aroma ou um mais próximo ao 
natural.

O que significa “rastrea-
bilidade” dos alimentos?

Em termos mais simples, trata 
do rastro do produto, ou seja, 
uma identificação que leva do 
consumidor final ao lote de 
produto industrializado; e do 
produto final à matéria-prima. 
Quando digo rastro, refiro-
me a registros que permitam 
acompanhar todas as etapas de 
fabricação e distribuição, desde 
o manuseio da matéria-prima 
na produção primária, durante 
as etapas de processamento na 
produção e etapas de distribui-
ção, armazenamento e comer-
cialização do produto até que 
chegue ao consumidor final.

De que forma é possível 
garantir alimentos segu-
ros sem o risco de conta-
minações?  

No que diz respeito ao uso de 
agrotóxicos ou drogas veteri-
nárias, permitidas pela legisla-
ção, são impostos limites quan-
titativos ao seu uso, para que 
seja respeitado o Limite de In-
gestão Diária Aceitável (IDA) 
para o consumidor. Este índice 
se baseia em uma perspectiva: 
para que o alimento não seja 
nocivo, no caso de a pessoa in-
gerir as substâncias por muitos 
anos e estas forem cumulati-

restadual de Sindicatos de En-
genheiros (Fisenge), Silvana 
Palmeira, alerta para os mani-
queísmos e dicotomias acerca 
da indústria alimentícia e apro-
funda o debate sobre o desper-
tar da autonomia e do empode-
ramento do cidadão e da cidadã. 
Com informações de rotulagem 
e origem dos alimentos pela 
rastreabilidade, o consumidor 
pode ter alguma segurança  do 
alimento e também decidir, pe-
las informações fornecidas, a 
aquisição ou não do produto. 

Muitos brasileiros vêm 
adotando a erradicação 
de alimentos processa-
dos e industrializados. 
Realmente, estes 
alimentos prejudicam 
a saúde?

O radicalismo sempre é um fa-
tor que se baseia muito na fal-
ta de compreensão de alguma 
questão em sua totalidade. A 
indústria de alimentos não é 
uma vilã. Ela é necessária para 
o aproveitamento e conserva-
ção de alimentos fora de sua 
estação de safra. Além de con-
tribuir na oferta de alimento, 
também aumenta a vida de pra-
teleira, por vezes em anos. Um 
exemplo é o processo de este-
rilização de enlatados, que per-
mite a conservação de um ali-
mento em média por três anos 
e neste processo não são adicio-
nados conservantes. Trata-se 
apenas de um processo térmico 
para controle microbiológico. 
Não há nada de prejudicial à 
saúde neste produto. Talvez 
uma diminuição no teor de al-
gumas vitaminas. O que deve 
ser questionado é a adição de 
substâncias conservadoras que, 
em alguns casos, de acordo com 
a literatura, apresentam pro-
priedades carcinogênicas (que 
podem provocar ou estimular 
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vas no organismo. Ou seja, ela 
somente irá adoecer depois de 
praticamente 100 anos consu-
mindo aquele alimento. Não é 
considerada a sinergia das dro-
gas, a interação entre as drogas 
utilizadas em outros alimen-
tos. A análise é feita de forma 
isolada. Seguindo o trajeto, as 
matérias-primas já vêm para a 
indústria com estas drogas per-
mitidas e usadas pelo fornece-
dor. A indústria, praticamente, 
não pode fazer nenhuma mu-
dança para diminuir seu quan-
titativo. Normalmente, não se 
faz uma análise em todo lote 
de matéria-prima que adentra o 
processo, mas sim um plano de 
amostragem. Na perspectiva da 
rastreabilidade, caso o produto 
final ultrapasse os índices per-
mitidos, será possível rastrear 
a matéria-prima e saber iden-
tificar qual(is) fornecedor(es) 
contribuíram para a formação 
daquele lote do produto.

Existem contaminações 
não propositais, ou seja, na 
origem do alimento?

Existe a possibilidade de conta-
minação microbiana que, neste 
caso, não é proposital. O pro-
cesso deve estar preparado para 
eliminá-la ou minimizá-la a ní-
veis toleráveis. Acontece que o 

processo está programado para 
agir sobre um nível máximo de 
micro-organismos que vêm da 
origem. Mas a matéria-prima 
pode chegar do campo com 
níveis acima do permitido, por 
causa de condições insalubres 
na produção primária. Sen-
do assim, caso o produto final 
apresente níveis de contamina-
ção não aceitáveis, também será 
possível rastrear quais fornece-
dores contribuíram para a for-
mação do lote. A importância 
da rastreabilidade é evidente. 
Imagine que o produto final foi 
testado, aprovado e liberado.  
Mas, durante a sua distribuição, 
por condições climáticas adver-
sas, ou por abuso das condições 
de temperatura no transporte 
ou armazenamento em pontos 
posteriores da cadeia, o produ-
to pode se apresentar fora dos 
padrões de aceitabilidade. Ha-
vendo rastreabilidade, será pos-
sível identificar se houve falha 
na elaboração ou forma de dis-
tribuição. Isso porque os regis-
tros são provas materiais para 
investigação do lote envolvido, 
além das contra-amostras que 
devem ser armazenadas duran-
te todo o período da validade do 
produto.

É muito comum as pes-
soas desenvolverem in-

tolerância a determina-
dos alimentos. De que 
forma a rastreabilidade 
pode atuar?

Muitas pessoas têm desenvolvi-
do intolerâncias a alimentos ou 
mesmo processos alergênicos 
mais complexos. Nestes casos, 
basta que traços do componen-
te desencadeante do processo 
alérgico estejam presentes no 
alimento. Intolerância (incapa-
cidade de digerir determinados 
alimentos) e alergia (resposta 
exagerada do sistema imunoló-
gico a uma substância estranha 
ao organismo) são diferentes; 
sendo a alergia o processo mais 
complexo.
É muito importante a rastrea-
bilidade para identificar se a li-
nha de produção é dedicada ao 
produto ou compartilhada com 
outros produtos constantes do 
portfólio da empresa. Os regis-
tros são capazes de evidenciar 
o processo efetuado anterior-
mente, se houve a devida lim-
peza e higienização da linha 
entre os processos, entre outros 
métodos. 

O consumo de alimen-
tos também está ligado 
a demandas ambientais?

Sim. Existe uma relação entre 
a questão do consumo e libera-
ção de carbono. Na Europa, por 
exemplo, alguns consumidores 
se preocupam se a logística de 
fornecimento de matéria-prima 
leva a um consumo e liberação 
de carbono maior ou menor. 
Levam em conta a proximida-
de da região de fornecimento, 
em relação ao parque indus-
trial. São questões de susten-
tabilidade. Aqui, ainda não há 
essa preocupação. Neste caso, 
o consumidor pode decidir se 
vai comprar aquele produto 
ou boicotá-lo por questões de 
consciência ecológica.

“Devemos cobrar a fiscalização da rotulagem”, afirma Silvana Palmeira, engenheira de 
alimentos e diretora da Fisenge.

Fotos: Adriana Medeiros
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E O MODELO RUIU
Por João Pedro de Amorim Junior
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Em setembro de 1974 foi aber-
ta ao tráfego a primeira canale-
ta exclusiva de transporte em 
Curitiba, no eixo Norte-Sul, 
com linhas para o Santa Cândi-
da e ao Capão Raso, respectiva-
mente. Naquele domingo de sol 
com clima de festa, as empresas 
de transporte que já operavam 
o sistema curitibano desde 
1950, colocaram para circular 
os vinte primeiros ônibus ex-
presso, na cor vermelha, ligan-
do os polos opostos da cidade. 

O registro escrito desta parte 
da história do transporte da 
Cidade Sorriso tem como título 
“Aqui o progresso anda de ôni-
bus” e está publicado no portal 
de internet da Prefeitura da ca-
pital.

O início, em meados de 70, da 
integração física da cidade pelo 
sistema de ônibus expresso 
com as linhas Santa Cândida/
Praça Rui Barbosa (eixo Norte) 
e Capão Raso/Praça Dezenove 
de Dezembro (eixo Sul) foi um 
marco do fortalecimento do só-
lido negócio entre as empresas 
de transporte e a municipalida-
de curitibana. 
Uma aliança amarrada por con-
tratos de concessão estabeleci-
dos mais de duas décadas antes 
e que seguiu em frente com a 
implantação da tarifa única, na 
década de 80; a criação da linha 
Interbairros que deu origem à 
chamada RIT, Rede Integrada 
de Transporte; a expansão dos 
expressos nos sentidos Boquei-
rão e Leste-Oeste; a implanta-
ção, em 1991, dos Ligeirinhos 
(Linha Direta - ônibus na cor 
prata que têm como ponto de 
parada as estações-tubo) e a sua 
posterior extensão para os mu-
nicípios vizinhos à capital. 

Em 14 de julho de 1993, con-
forme diz a versão oficial, co-

meçou a circular a primeira 
linha metropolitana da RIT, 
unindo Curitiba a São José dos 
Pinhais. Em 9 de abril de 1996, 
a integração metropolitana foi 
‘inaugurada oficialmente’ com 
a chegada do Ligeirinho a Al-
mirante Tamandaré, que hoje 
deixou de existir.

Com a desintegração econô-
mica do sistema de transporte, 
em janeiro de 2015, a RIT, por 
anos cantada em verso e pro-
sa como uma das melhores do 
mundo pelos diversos prefeitos 
da capital, passou a viver o seu 
pior momento histórico. Os 
ônibus que antes levavam e tra-
ziam passageiros pagando uma 
só passagem de Curitiba a Ta-
mandaré, a Araucária, a Fazen-
da Rio Grande e a outras cida-
des lindeiras pararam de cruzar 
a fronteira da capital e a tarifa 
única deixou de existir. 

Do lado mais fraco desta cor-
rente, os cidadãos metropolita-
nos que passaram a pagar mais 
de R$ 9,00 para vir de casa tra-
balhar em Curitiba e o equiva-
lente para voltar para casa. Do 
lado mais forte, as empresas de 
transporte que há 65 anos con-
trolam o sistema e enriquecem 
com o ir e vir dos habitantes da 
Grande Curitiba. Omissos, o 
governo do Estado e a Prefei-
tura de Curitiba, gerenciadores 
da Comec e Urbs.

A desintegração daquilo que já 
foi ostentado como modelo de 
mobilidade não é obra do acaso. 
Os vícios e males que afetam o 
sistema de transporte da Gran-
de Curitiba e prejudicam os 
cidadãos da capital e das cida-
des vizinhas têm problemas na 
origem, com irregularidades no 
processo licitatório e indícios 
de formação de cartel pelas em-
presas que operam o sistema.

Fim da Rede Integrada 
de Transporte, que por 
anos foi um dos alicerces 
da propaganda oficial 
curitibana, mostra o lado 
obscuro de um sistema que 
sempre privilegiou o lucro 
das empresas em prejuízo 
dos usuários, principalmente 
daqueles que mais precisam 
dos ônibus

Foto: arquivo PMC
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Para o vice-presidente do Sen-
ge-PR, Valter Fanini, o Estado 
e a Prefeitura de Curitiba se 
omitem em relação ao proble-
ma que afeta milhares de usuá-
rios do transporte. “A manuten-
ção da integração e do respectivo 
equilíbrio econômico-financeiro 
do sistema de transporte é uma 
responsabilidade conjunta do Es-
tado e dos municípios. Há fortes 
indícios de irregularidades na 
operação da RIT que precisam ser 
corrigidos com urgência, mas essa 
é uma questão vem sendo posterga-
da, enquanto os empresários posam 
de vítimas, os governos se escon-
dem e a população paga a conta”.

Com base em um estudo jurídi-
co que aponta falta de lisura na 
licitação do transporte público 
de Curitiba, realizada em 2010, 
os integrantes da Plenária Po-
pular do Transporte, formada 
pelo Senge-PR e mais quatro 
entidades sindicais (Sindiurba-
no, APUFPR, APP-Sindicato 
e Bancários de Curitiba) enca-
minharam aos agentes públicos 
pedidos de suspensão dos efei-
tos da outorga de concessão às 
empresas de transporte; que a 
Prefeitura assuma os serviços, 
anule os contratos firmados, re-
cupere os valores apropriados 
pela outorga e responsabilize 
os agentes públicos e privados 
por irregularidades. 

O documento foi elaborado a 
partir de três pontos de refe-
rência: se o processo licitatório 
é legalmente correto, se pos-
sui vícios de ordem material 
(empresas mais qualificadas e 
melhor preço) e se as empre-
sas formaram cartel. Entre os 
vários indícios constatados, o 
estudo apontou vícios na pu-
blicação do edital de licitação, 
feito sem a aprovação plena da 
assessoria jurídica da Urbani-
zação de Curitiba S/A (Urbs), 

Desintegração física da RIT

Veja as linhas metropolitanas que passaram a 
fazer trajetos mais curtos a partir 14 de feve-
reiro de 2015 

Ligeirinho Colombo/CIC –  por decisão da 
Comec, a linha passou a ter ponto final no Ter-
minal Cabral. Para chegar à CIC, o usuário que 
vem de Colombo tem que pegar o ônibus Co-
lombo/Cabral e para o restante da viagem, a 
linha urbana de Curitiba CIC/Cabral.

Ligeirinho Barreirinha/São José – Os pas-
sageiros que se deslocam no trajeto entre a 
Barreirinha e o município de São José dos Pi-
nhais têm que fazer a conexão no terminal do 
Boqueirão a partir da linha metropolitana São 
José/Boqueirão. Quem está em Curitiba tem 
que pegar o Ligeirinho Barreirinha/Guadalu-
pe, que tem pontos de parada nas estações tubo 
Prefeitura, Comendador Fontana e Círculo Mi-
litar, onde é possível pegar o ônibus Boqueirão 
Centro Cívico e, no terminal Boqueirão, fazer 
a integração para São José.

Ligeirinho Araucária/Curitiba – Linha tam-
bém encurtada pela Comec, deixou de seguir 
até o centro de Curitiba para terminar no Ter-
minal Capão Raso. Foi desativada a estação 
Rui Barbosa, na Desembargador Westphalen, 
quase esquina com Visconde de Guarapuava. 
Em função da mudança, o ligeirinho Curitiba/
Araucária deixou de parar na estação tubo Vila 
Guaira.
Quem usa esta linha tem que desembarcar no 
Terminal Capão Raso, onde poderá fazer inte-
gração com as linhas deste terminal.

Ligeirinho Campo Largo/Curitiba – tam-
bém teve a extensão reduzida pela Comec, pas-
sando a ter ponto final no Terminal Campina 
do Siqueira e não mais na estação Hospital Mi-
litar, na rua Vicente Machad, que foi desativa-
da. O usuário da linha tem que desembarcar no 
Terminal Campina do Siqueira podendo usar 
qualquer ônibus que passa no terminal para se 
deslocar em Curitiba.

Tais medidas afetam a cerca de 82 mil passa-
geiros diariamente.
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conforme prevê a lei.

A convite da Prefeitura, as en-
tidades representadas na Ple-
nária fizeram parte de duas 
comissões de fiscalização do 
transporte: a Comissão de 
Análise dos Custos Tarifários, 
nomeada em março de 2013, 
e a Comissão de Auditoria do 
processo licitatório, criada em 
seguida.

A primeira delas teve os traba-
lhos concluídos em outubro da-
quele ano, quando os integran-
tes da comissão encaminharam 
relatório ao prefeito de Curitiba 
com 111 propostas de inter-
venção no transporte coletivo 
com o objetivo de melhorar a 
gestão, ampliar a qualidade dos 
serviços e baixar a tarifa para 
R$ 2,37. 

Já o relatório da Comissão de 
Auditoria do processo licita-
tório reforçou o que tinha sido 
apontado no estudo feito a pe-
dido dos sindicatos e indicou 
a necessidade da anulação da 
licitação. Tal sugestão se deu 
por base na ausência de parecer 
jurídico da Urbs para a publica-
ção do edital em 2010; no ele-
vado valor da outorga (R$ 250 
milhões); na diferença muito 
pequena no valor da tarifa en-
tre os três lotes licitados e na 
exigência de experiência de 25 
anos no modal em Curitiba que 
impedia a entrada de concor-
rentes e para a oferta de menor 
preço da passagem de ônibus.  

A análise do processo licitató-
rio também apontou indícios 
da formação de cartel por em-
presas que operam o sistema, já 
que há a presença de integran-
tes de uma mesma família como 
sócios de empresas que partici-
pam do mesmos lotes licitados. 
Além disso, há brechas na lici-

tação que permitem aos parti-
cipantes fazer transferências 
financeiras com recursos do 
transporte entre empresas com 
mesmos acionistas. Por último, 
também como indício de irre-
gularidade, foi apontada a não 
licitação do lote 4, da Região 
Metropolitana de Curitiba, o 
que permite que as empresas 
atuem em caráter precário até 
hoje e aplicando os mesmos pa-
râmetros de Curitiba para fixar 
elevadas tarifas.

Do conjunto de 111 sugestões 
encaminhadas ao poder públi-
co municipal, pela melhoria da 
qualidade dos serviços de trans-
porte e por uma tarifa a preço 
justo, o prefeito adotou apenas 
três medidas: a de transformar 
os créditos de viagem em valo-
res financeiros; a de promover a 
ampla divulgação do relatório e 
a de estimular o uso do cartão 
transporte. 

Seis meses após a entrega do 
relatório, a Comissão deveria 
ser convocada a avaliar o que 
havia sido implementado até o 
momento, o que não ocorreu.
As entidades sindicais também 

entraram com representação, 
solicitando a anulação do pro-
cesso licitatório de concessão 
dos serviços de transporte 
público de Curitiba, junto ao 
Ministério Público, nas esferas 
estadual e federal, à Prefeitura 
Municipal e ao Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econô-
mica (CADE), este último por 
indícios da formação de cartel. 
O tema também foi motivo de 
CPI na Câmara Municipal de 
Curitiba, com a participação 
dos sindicatos e de demais re-
presentantes da sociedade civil 
organizada.

A questão do transporte é tam-
bém objeto de análise pelo Tri-
bunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE), que deve tratar 
da questão sob a ótica da inte-
gração metropolitana. O traba-
lho do tribunal tem como como 
princípio a avaliação da Rede 
Integrada de Transporte da 
Região Metropolitana de Curi-
tiba, quanto à planilha utiliza-
da, em relação ao custo por qui-
lômetro, método empregado, 
reajustes e subsídios, bem como 
quanto à administração dos re-
cursos ingressos e aplicações.

Os primeiros ônibus expresso entregues em 1974 já com a participação das empresas que atuam até hoje no sistema 
de transporte de Curitiba.

Foto: arquivo PMC
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` 

Ação das entidades sindicais foi destaque na imprensa

Processos pela anulação 
da licitação do transporte

Estudo jurídico da Plenária Popu-
lar do Transporte

Auditoria do Tribunal de Contas 
do Estado

Relatório da CPI do Transporte 
na Câmara Municipal de Curitiba

Com tantas forças sociais atu-
ando pelo aprimoramento da 
gestão do transporte público
e apontando irregularidades 
nos contratos de concessão, por 
que eles ainda resistem? Quais 
são as forças que os sustentam?
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O Instituto Democracia Po-
pular – IDP foi fundado em 
7 de novembro de 2013 na 
cidade de Curitiba, a partir 
da união de defensores de di-
reitos dos trabalhadores com 
militantes da reforma urbana, 
que, apesar das causas distin-
tas, encontravam um ponto de 
encontro: a defesa da demo-
cracia participativa e popular.

Na cidade desigual, as reivin-
dicações por reforma urbana 
têm por objetivo melhorar 
a vida dos trabalhadores. A 
reforma urbana depende do 
enfrentamento aos interesses 
da especulação imobiliária e 
da privatização dos serviços 
urbanos, o que somente é pos-
sível com a ampliação de prá-
ticas democráticas, tais como 
conferências, audiências públi-
cas e conselhos deliberativos. 
Nestes espaços, os cidadãos 
participam diretamente, e po-
dem, quando atuam de forma 
organizada, vencer interesses 
empresariais.

Para isso, é essencial a qualifi-

INSTITUTO DEMOCRACIA 
POPULAR: UMA INICIATIVA

EM DEFESA DA JUSTIÇA SOCIAL
Bruno Meirinho 

ARTIGO

Foto : IDP 

Bruno Meirinho é bacharel em direito mestre em geografia pela 
UFPR e coordenador do Instituto Democracia Popular. 
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cação e a articulação entre os 
setores populares. O IDP, por 
meio do seu eixo de atuação 
“Cidade e Sustentabilidade”, 
tem por objetivo contribuir 
com a produção de conheci-
mento pelos setores populares 
em defesa da reforma urbana, 
com especial atenção às expe-
riências práticas.

Nesse eixo, o IDP contribuiu 
no processo participativo da 
revisão do Plano Diretor de 
Curitiba, por meio da frente 
de movimentos sociais cha-
mada de Mobiliza Curitiba. 
Além disso, o IDP tem atuado 
na articulação de associações 
comunitárias dos diversos 
bairros da cidade em defesa 
da regularização fundiária, 
que resultou na formação da 
Aliança pela Legalização das 
Moradias – ALM.

Outro eixo de atuação do IDP 
chama-se “Direito e saúde do 
trabalhador”. Nesta frente de 
atuação, o Instituto está or-
ganizando com a colaboração 
do SENGE-PR o Ciclo de 
Debates sobre Economia do 
Trabalho e Sindicalismo, em 
cooperação com o Centro de 
Estudos Sindicais e de Eco-
nomia do Trabalho – CESIT 
da Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP. Por 
meio deste Ciclo de Debates, 
professores do Instituto de 
Economia da UNICAMP re-
alizam na cidade de Curitiba 
encontros com trabalhadores 
para debater temas da conjun-
tura a partir de um viés críti-
co e de superação da sociedade 
capitalista.

Os eixos de atuação do IDP 
articulam-se a partir de um 

eixo transversal, chamado de 
“Democracia popular e igualda-
de”, que reivindica a ampliação 
de processos participativos na 
gestão pública, bem como de-
fende a organização dos seto-
res populares para influenciar 
ativamente nos resultados dos 
processos participativos.

É com grande satisfação que 
o IDP celebra as atividades 
de colaboração com o SEN-
GE-PR, já que esse sindicato 
é uma referência de ativismo 
para nossa organização. Ins-
pirados no exemplo desta e 
de diversas organizações da 
sociedade, o IDP pretende 
contribuir com as reformas e 
os processos de transição, pre-
zando pelo protagonismo po-
pular, justiça social e respeito 
aos direitos humanos.

VALORIZE SUA  FORMAÇÃO
SEU TRABALHO, SEU FUTURO

VENHA PARA O SENGE-PR

SENGE-PR: Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
senge-pr.org.br
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GUERRA AO AMIANTO: 
AVANÇOS CONTRA O USO 
DA FIBRA CANCERÍGENA 
Por Alexsandro Teixeira Ribeiro
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Nos próximos dois anos o Pa-
raná dará um grande passo na 
luta pelo banimento do amianto 
em seu território, ao menos no 
campo legal. No fim de 2015, 
vai valer em Curitiba a Lei Mu-
nicipal 14.172, aprovada há três 
anos e que proíbe o a venda e 
o uso de produtos, artefatos ou 
materiais que contenham a fi-
bra mineral, também conhecida 
como asbesto. No ano que vem, 
será a vez de São José dos Pi-
nhais, que aprovou em 2013 lei 
similar para banir o amianto. 

O material é largamente utili-
zado no setor industrial, sobre-
tudo na construção civil, para 
a produção de telhas e caixas 
d’água. A exposição ao mineral 
pode causar câncer de pulmão, 
de laringe, do aparelho diges-
tivo e de ovário. O amianto 
também é o único agente cien-
tificamente reconhecido como 
causador de Mesotelioma Ma-
ligno (tipo de câncer que envol-
ve a pleura, peritônio e pericár-
dio, membranas que recobrem 
o pulmão, as vísceras e coração, 
respectivamente), segundo o 
Instituto Nacional de Câncer 
(Inca).

Na grande Curitiba existem 
três grandes empresas do se-
tor de fibrocimento, segmento 
de produção de materiais com 
amianto. Com as leis municipais 
da Capital e da cidade vizinha 
entrando em vigor, duas dessas 
empresas terão que substituir 
as fibras de amianto por outras 
não nocivas à saúde. São elas 
a Multilit, de São José dos Pi-
nhais, e a Isdralit, de Curitiba.  
Devido à falta de dispositivos 
legais, e sem previsão de um 
projeto de lei de abrangência 
estadual que proíba o uso do 
asbesto, em Colombo, também 
na Grande Curitiba, a Eternit 
continuará utilizando a fibra 

cancerígena em seus produtos. 

Apesar do passo inicial dado 
pelos poderes legislativo de 
Curitiba e São José dos Pinhais, 
o banimento do uso do amianto 
em todo o território nacional e 
a garantia do atendimento às 
vítimas e seus familiares ainda 
está longe de acontecer. Atual-
mente, um dos principais entra-
ves na defesa dos trabalhadores 
expostos ao amianto, segundo 
a procuradora regional do Mi-
nistério Público do Trabalho 
no Paraná (MPT-PR), Marga-
ret Matos de Carvalho, está na 
falta de conhecimento da co-
munidade médica no diagnósti-
co de doenças ocasionadas pelo 
amianto no que diz respeito, 
principalmente, em firmar um 
diagnóstico por exposição ao 
amianto e vincular o nexo cau-
sal quando a exposição não for 
ocupacional típica. 

Em novembro do ano passa-
do, a procuradora integrou a 
delegação brasileira que acom-
panhou o julgamento do caso 
Eternit, na Corte Suprema di 
Cassazione, em Roma, na Itália. 
Durante o julgamento, a justi-
ça italiana analisaria o recurso 
que condenou o empresário su-
íço Stephan Shmidheiny, dono 
da Eternit, a 18 anos de prisão 
por “catástrofe sanitária e am-
biental permanente”, por ter 
infringido as regras de saúde 
e segurança do trabalho, devi-
do a exposição de empregados 
ao amianto, causando câncer 
em milhares de trabalhadores 
e moradores na região em que 
a empresa matinha instalações, 
e pela morte de mais de 3 mil 
pessoas na região da cidade 
italiana de Casale Monferrato, 
onde ficava a maior instalação 
do grupo. 

Na entrevista a seguir, exclusi-

Em entrevista exclusiva, 
a procuradora do Ministério 
Público do Trabalho 
(MPT), Margaret Matos 
de Carvalho, fala sobre o 
resultado do julgamento 
contra a Eternit, que 
acompanhou na Itália, 
e dos reflexos para casos 
similares no Brasil
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va para a Revista Diferencial, 
a procuradora conta o resultado 
do julgamento, a repercussão 
da decisão da corte italiana nas 
comunidades mais afetadas pela 
exposição ao amianto durante 
os anos em que a empresa esta-
va ativa, e os reflexos do acom-
panhamento do julgamento e 
da troca de informações e es-
tratégias com os procuradores 
italianos responsáveis pela ação 
na Itália nos casos similares 
aqui no Brasil. 

Revista Diferencial – 
Qual foi o resultado 
do julgamento do caso 
Eternit na Itália e como 
foi a repercussão do 
caso para as vítimas e 
familiares?

Margaret Matos de Car-
valho – Foi decepcionante e 
rica ao mesmo tempo. A ação 
foi ajuizada pelo Ministério Pú-
blico, que ganhou em primeira 
instância e depois recorreu para 
aumentar o número de anos de 
prisão. Eles queriam também 
aumentar o valor de indeniza-
ção, principalmente para a cida-
de de Casale Monferrato, que 
presta um atendimento às víti-
mas do amianto. Foi criado na 
cidade um hospital de câncer. 
A cidade tem 30 mil habitantes 
e teve que criar um hospital de 
câncer, o que não se vê em cida-
des pequenas. Foi conquistada 

a indenização com antecipação 
de tutela, e o município estava 
fazendo uso do recurso para os 
atendimentos às vítimas. 

A ação continuou e chegou à 
Corte Suprema di Cassazione, 
equivalente ao Supremo Tri-
bunal Federal aqui. Como no 
Brasil, quem atua no Supremo 
lá é o procurador geral da re-
pública, e não quem ajuizou a 
ação. Eu estava muito ansiosa 
para ouvi-lo. Achei que ele ia 
fazer uma defesa ardente dos 
interesses dos trabalhadores, 
das vítimas. 

Então, ele arguiu a prescrição 
da ação. E obviamente ele é au-
tor da ação, pois o Ministério 
Público é um só, não importa 
onde esteja, mantém a unidade. 
Como ele arguiu e disse que a 
ação estava prescrita, os juízes 
não tiveram o que fazer, além 
de acolher o que o procurador 
estava dizendo, pois era ele o 
autor da ação. Não precisa ser 
da área jurídica para entender o 
absurdo que ele falou, o que de-
monstrou o quanto estava aten-
dendo ao interesse econômico. 

O plenário da corte estava 
cheio, pois as famílias das víti-
mas fizeram caravanas para as-
sistir ao julgamento em Roma. 
Havia muitas pessoas idosas, 
que buscam há tempos a repa-
ração, pois a questão é antiga. 
Há uns 20 anos está tramitando 

a ação. Esse grupo que estava 
lá foi 180 vezes até Turim para 
acompanhar todos os avanços 
da ação. E mais uma vez es-
tavam lá, de cabelos brancos, 
enquanto o procurador se le-
vantou na corte, fez o pronun-
ciamento de costas para as pes-
soas, não teve coragem de olhas 
para as pessoas, e abriu a argui-
ção. Foi um momento muito 
triste, de chorar junto com as 
vítimas. Teve uma repercussão 
gigantesca, várias cidades na 
Itália decretaram luto, foi uma 
confusão toda. 

E para a gente que estava ali, 
acompanhando as famílias das 
vítimas, pessoas que tiveram 
cinco pessoas mortas na família 
por causa do amianto, foi uma 
cena horrível. Ficou uma sensa-
ção de injustiça tão forte. 
Uma única manifestação aca-
bou com anos de mobilização. 
São três mil famílias para ser 
indenizadas, além de um mu-
nicípio, com os recursos para o 
hospital. Aquele posicionamen-
to não foi justo, nem correto,  
nem moral, nem ético. Afinal, 
como você vai declarar que o 
direito de alguém está prescri-
to se você nem sabe que está 
doente ainda, se a doença vai 
aparecer daqui a quarenta anos. 
Os epidemiologistas de lá cal-
culam que o pico da doença na 
Itália vai acontecer entre 2020 
e 2025, quando haverá um nú-

Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), todos os anos mais de 100 
mil pessoas são vítimas da exposição ao 
amianto, fibra cancerígena, utilizada 
principalmente no setor de construção civil.
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mero máximo de casos, pois a 
doença se manifesta entre 40 
e 50 anos depois da exposição. 
Portanto, não tem sentido, é um 
dano continuado, permanente. 
No final, a cidade estava espe-
rando para fazer festa, e acabou 
fazendo uma procissão, quase 
que um velório. 

Revista Diferencial – 
Enquanto procuradora 
do MPT atuando em vá-
rios casos na defesa dos 
trabalhadores expostos 
ao amianto no Brasil, 
como a senhora se sen-
tiu em relação à decisão 
do procurador italiano?

Margaret Matos de Car-
valho - Eu fiquei com vergo-
nha, mesmo não tendo nenhum 
vínculo com aquele Ministério 
Público. Estávamos lá repre-
sentando o Ministério Público 
brasileiro. Eram 19 delegações 
de vários países. Quando nos 
reunimos à noite, com a cidade 
toda esperando informações, eu 
falei pela delegação brasileira, 
pois enquanto representante do 
Ministério Público tínhamos 
que falar nosso posicionamento 
com relação ao julgamento, e eu 
disse que o Ministério Público 
italiano entendeu pelo cabi-
mento da ação e a ajuizou. Que 
levou vários anos até chegar no 
ajuizamento, ganhando em pri-
meira instância, em segunda, 
afastando a prescrição nessas 
duas instâncias, então era uma 
questão de interpretação. Falei 
que caberia e competia perfeita-
mente àquele procurador geral 
da república ter sustentado pela 
ausência da prescrição. Ele não 
fez isso por um posicionamen-
to ideológico que estava muito 
claro, que é não trabalhar em 
defesa do interesse do traba-
lhador, das vítimas, da saúde 

Senge atuante na luta contra o uso 
do amianto

Sensível à defesa dos direitos e bem-estar dos 
trabalhadores e da sociedade, o Sindicato dos 
Engenheiros no Estado do Paraná (Senge-
PR), desde 2012,  engrossa a fileira de entida-
des e órgãos que atuam na luta contra o uso do 
amianto e em prol das vítimas expostas à fibra 
cancerígena. 

Junto à Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), por meio de parceria com o núcleo do 
curso de Direito, realizou atendimento e orien-
tação aos trabalhadores quanto aos seus direi-
tos previdenciários e trabalhistas. Do convênio 
partiu-se para a idealização e implantação do 
projeto de extensão Acesso à Seguridade So-
cial e Direitos Humanos, com finalidade de 
pesquisar e prestar assessoria jurídica às viti-
mas do asbesto no estado.

A iniciativa rendeu inúmeros frutos, como um 
seminário que debateu os riscos da exposição 
ao amianto, com palestras de especialistas do 
setor de construção civil e do Ministério Pú-
blico do Trabalho, e a publicação do livro “A 
Exposição ao Amianto e sua Proteção Jurídi-
ca”, que apresenta os principais resultados das 
pesquisas promovidas pela área de Direito da 
UFPR e o Senge-PR sob as óticas ambiental, 
trabalhista, previdenciária e econômica e res-
salta posições científicas sobre os o reflexo do 
uso do amianto no Brasil. 

A obra demonstra a preocupação do Senge-PR 
em promover o debate com a universidade e a 
sociedade dos riscos à exposição ao amianto, e 
sobre os dispositivos jurídicos de proteção que 
tanto os trabalhadores quanto a sociedade em 
geral podem fazer uso. 

Use o leitor de  QR-code e baixe a versão 
digital do livro. 
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pública. Estava defendendo um 
milionário suíço que foi lá ma-
tar italianos. E eu, enquanto 
membro do Ministério Público, 
me senti muito envergonhada 
pela posição dele, pois estava ali 
com a expectativa de ver uma 
bela de uma defesa em favor das 
vítimas. 

Revista Diferencial – 
Além de um exemplo a 
não ser seguido, o que 
mais essa experiência 
no acompanhamento do 
caso italiano pode ofe-
recer para os casos pelo 
banimento do uso do 
amianto no Brasil? 

Margaret Matos de Car-
valho – Que temos que con-
tinuar trabalhando para fazer 
com que as empresas sejam 
responsabilizadas. Já temos um 
plano de encaminhar um proje-
to de lei que cria um fundo ga-
rantidor para as indenizações. 
A ideia é recolher recursos para 
um fundo, e, conforme as con-
denações forem acontecendo, 
ter esse recurso garantido à 
disposição dos juízes. Caso con-
trário, se for esperar as ações 
pra daqui dez anos ir atrás do 
recurso, corremos o risco de 
as empresas nem estarem mais 
aqui, como ocorre na Itália. 

Como lá teve o caso da pres-
crição, vamos entrar com uma 

outra ação aqui por homicídio, 
o que aumenta o prazo prescri-
cional. Consideraremos como 
homicídio tendo em vista que 
há anos a indústria sabe que a 
fibra é cancerígena, e mesmo 
assim vêm mantendo os tra-
balhadores expostos e não os 
informando adequadamente 
das consequências. Por isso es-
tamos estudando isso agora, a 
possibilidade de que respondam 
por homicídio, que seja culposo, 
de quem não teve intenção mas 
assumiu o risco de que aquilo 
podia causar o adoecimento. 

Também tem os projetos de 
lei municipais pelo banimento. 
Aqui em Curitiba entra em vi-
gor em novembro de 2015. Em 
são José dos Pinhais também 
foi aprovada uma lei para 2016. 
Já em Colombo não consegui-
mos nenhum vereador para 
apresentar o projeto. Na esfera 
estadual até conseguimos, mas 
foi arquivado. Quem fica contra 
um projeto de lei desse? Ainda 
mais tendo em vista que não 
vai ter impacto no mercado de 
trabalho com perda de postos, 
pois as empresas continuarão 
fabricando telhas, mas com ou-
tras fibras. Isso vai garantir a 
saúde das pessoas, não apenas 
de quem produz mas de quem 
consome. 

É tão óbvio que não dá para en-
tender, e o pior é que os traba-
lhadores são enganados a todo 
momento. 

Revista Diferencial – E 
quanto ao uso controla-
do, por meio de equipa-
mentos de segurança, é 
possível?

Margaret Matos de Car-
valho – As empresas repassam 
informação para seus emprega-
dos de que o uso controlado do 
amianto é possível. Mas não 
adianta usar equipamentos, tem 
que ser banido. Por isso que a 
gente não pode ficar nessa ale-
gação do uso controlado. Não 
existe a possibilidade de você 
evitar o adoecimento usando ou 
não o equipamento de proteção 
individual. Se você aspirar uma 
única fibra e ela ficar alojada 
em seu pulmão ela não é repe-
lida mais. Dependendo de como 
ficar alojada, primeiro vai for-
mar uma cicatriz que é o que a 
maioria tem apresentado, e com 
o tempo vai virar um tumor. 

É isso o que acontece. Não exis-
te um uso controlado, e para os 
trabalhadores as empresas di-
zem que se a concentração for 
abaixo de 0,001, que é o que 
está no protocolo nacional, eles 
estão protegidos. Os traba-
lhadores não têm informação 
nenhuma dos riscos. Como a 
doença aparece anos depois da 
exposição, ela acaba aparecen-
do depois que o trabalhador se 
aposenta. Nunca ele vai achar 
que é por isso. 
Além disso, há a questão da 
Convenção da Organização In-

Não existe a possibilidade evitar o adoecimento, 
usando ou não o equipamento de proteção. Se você 
aspirar uma única fibra e ela ficar alojada em seu 
pulmão, ela não é mais repelida. Primeiro vai formar 
uma cicatriz e com o tempo vai virar um tumor. 
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ternacional do Trabalho (OIT) 
que trata especificamente do 
amianto. Quando a conven-
ção foi ratificada permitia que 
o país que a acatasse adotasse 
duas medidas: o banimento, 
e na impossibilidade do bani-
mento, por falta de tecnologia 
para substituir por outras fi-
bras (pois à época ainda eram 
incipientes as pesquisas), pode-
ria fazer o uso controlado. Já se 
falava do uso controlado. 

O Brasil ratificou a conven-
ção e regulamentou numa lei 
de 1995, que prevê o uso con-
trolado. Portanto, o país não 
adotou o banimento na época. 
No entanto, a lei prevê que 
quando houver a alternativa 
ao uso do amianto, com o re-
conhecimento governamental 
à fibra alternativa, tem que se 
considerar o banimento. En-
tão entendemos que a lei agora 
está contrariando as leis poste-
riores. Em 1996 o Ministério 
da Saúde emitiu uma portaria 
reconhecendo a existência da 
fibra alternativa. A partir dali 
já não poderia mais o uso con-
trolado. Por isso defendemos a 
inconstitucionalidade disso a 
partir do reconhecimento cien-
tífico da impossibilidade do uso 
controlado. Se não existe um 
limite seguro, não se tem como 
aceitar a continuidade do uso. 
Todas as nossas ações civis pú-
blicas são pelo banimento, nem 
queremos saber do uso seguro 
porque sabemos que não é se-
guro. 

Revista Diferencial – As 
empresas têm realizado 
o acompanhamento mé-
dico dos trabalhadores? 

Margaret Matos de 
Carvalho – Elas não es-

tão acatando o que a lei prevê 
acerca do atendimento, que é 
de acompanhamento médico 
dos trabalhadores por 30 anos 
após o encerramento do con-
trato. Elas fazem do jeito que 
querem. Mandam uma carta e 
dizem que o trabalhador não 
compareceu ao chamado, por 
exemplo. Tem uma portaria do 
Ministério da Saúde que tentou 
estabelecer um procedimento 
pra isso. Mas as indústrias en-
traram com mandado de segu-
rança no STJ e conseguiram li-
minarmente caçar os efeitos da 
portaria. Isso eles fizeram no 
STJ não por ser matéria traba-
lhista, mas por que causaria um 
impacto econômico. Aqui estou 
pedindo que eles acatem a por-
taria, mas não se julgou ainda, 
está tudo em fase inicial. 

O ponto mesmo é esse, que tem 
que fazer o acompanhamento, 
com vários exames, mantendo 
um cadastro. Porém, as empre-
sas fazem acordos extrajudi-
ciais para se livrar desse passi-
vo. Então quando o médico da 
empresa percebe que está tendo 
alguma alteração nos exames, 
a empresa propõe um acordo. 
Para se ter uma ideia, existe até 
uma tabela. Se o trabalhador 
tem cicatriz é um valor, se está 
com dificuldade de respirar, o 
valor é outro, e dependendo da 
gravidade vai se aumentando o 
valor. Se ele está com câncer, é 
o valor máximo. A tabela vai de 
R$ 2 mil a R$ 20 mil. 

O empregado pega o dinheiro, 
pois está precisando dele, já 
que está doente e precisa para o 
tratamento. A maioria não vai 
buscar na justiça, até porque a 
empresa coloca que o acordo 
tem caráter sigiloso e que o 
trabalhador não pode ajuizar 
ações. Porém, se o trabalhador 
quiser entrar com uma ação, o 

Fotos : Alexsandro T. Ribeiro

A procuradora do Trabalho, Margaret Matos de Carvalho, acom-
panhou o julgamento do caso Eternit, na Corte Suprema di Cas-
sazione, em Roma. 
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documento não será reconheci-
do. O máximo que vai aconte-
cer é ele ter que debitar o valor 
que recebeu. Nisso o trabalha-
dor tem que entrar com anu-
lação desses documentos. Em 
São Paulo, o Ministério Públi-

co conseguiu identificar mais 
de 300 acordos, o que é muito 
difícil, pois é tudo sigiloso, tem 
que falar com empregado por 
empregado para saber. 

As empresas dificultam ao 
máximo nosso trabalho, não 
apenas com os acordos extra-
judiciais, mas em vários outros 
aspectos, como no acidente de 
trabalho, elas não emitem co-
municação de acidente de tra-
balho. Então, se o trabalhador 
adoece, a empresa não informa 
o sistema. Eles fazem de tudo 
para não se responsabilizar e 
continuar vendendo amianto. 

Revista Diferencial – 
Mas não é possível res-
ponsabilizar as empre-
sas por meio do laudo 
médico, relacionando 
a causa do câncer e/ou 
outras doenças à expo-
sição ao amianto?

Margaret Matos de Car-
valho – O problema é que os 
médicos não sabem diagnos-
ticar. Mesmo que consiga um 
diagnóstico, por exemplo, de 
câncer de pulmão, como o tra-
balhador já está aposentado, 

por exemplo, há dez anos, aca-
ba achando que não tem relação 
com o trabalho. Estamos enga-
tinhando no Brasil nessa ques-
tão do diagnóstico, e para mim 
hoje é o que preocupa mais.

Pelo Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) são 23 casos de 
mesotelioma, que não sei como 
conseguiram diagnosticar tan-
tos, tendo em vista o desconhe-
cimento que a área médica tem. 
Só para se ter uma ideia, em um 
dos casos de asbestose, a vítima 
apenas conseguiu ter o nexo 
causal com o trabalho depois de 
trazermos um médico da Uni-
versidade de São Paulo (USP) 
para fazer o diagnóstico, pois 
aqui no Paraná ninguém fazia. 
O médico, Ubiratan de Paula 
Santos, do Hospital das Clíni-
cas da Faculdade de Medicina 
da USP, fez um treinamento 
para a rede de atenção básica de 
Curitiba, de São José e Colom-
bo, que é onde tem as fábricas, 
para treinamento para diagnós-
tico de doenças relacionadas ao 
asbesto e ao amianto. 

A comunidade médica desco-
nhece totalmente a questão da 
exposição ao amianto. Aparece 
sempre câncer de pulmão, sen-
do o de pleura o mais fácil de 
se ligar à exposição ao amian-
to, mas nenhum médico aponta 
isso como nexo causal. Acho 
que talvez nem ouviu falar. 
É um tema ainda invisível. 

Estamos tentando montar um 

Vamos continuar trabalhando para fazer com que 
as empresas sejam responsabilizadas. Já temos um 
plano de encaminhar um projeto de lei que cria um 
fundo garantidor para indenizar as vítimas.

observatório aqui no Paraná 
para cruzar dados e acompa-
nhar os casos dos trabalhadores 
e vítimas do amianto. Esse ob-
servatório contará com a parti-
cipação da Universidade Fede-
ral do Paraná (UFPR), que tem 

convênio com a Universidade 
de Milão, na Itália, o Ministé-
rio do Trabalho, o Ministério 
Público Estadual, a Secretaria 
Estadual de Saúde, a Secretaria 
Municipal de Saúde de Curiti-
ba, o Ministério do Trabalho e 
Emprego e a Associação Para-
naense de Expostos ao Amian-
to (Aprea). 

A ideia veio antes da visita à Itá-
lia, mas pretendemos utilizar a 
metodologia que empregaram 
lá, com compartilhamento de 
banco de dados. Hoje temos em 
Curitiba 3.700 casos de câncer 
de pleura e pulmão registra-
dos no DataSUS. Quem fez 
esse levantamento foi a Secre-
taria Municipal da Saúde. Ali 
temos os nomes, mas não sa-
bemos quem trabalhou ou não 
na indústria, para isso temos os 
dados nos nossos procedimen-
tos do Ministério Público do 
Trabalho, com os nomes dos 
trabalhadores dos últimos 30 
anos de todas as fábricas. Então 
temos que começar a cruzar os 
dados e montar atendimento, 
chamar quem ainda está vivo 
ou a família dos falecidos para 
serem ouvidas, e encaminhar as 
vítimas para o atendimento mé-
dico correto. 
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Com o compromisso de intensi-
ficar as ações de fiscalizações do 
exercício profissional, o presi-
dente reeleito do Crea-PR para 
a gestão 2014/17 tomou posse 
oficialmente em evento marca-
do pela presença de lideranças 
da engenharia nacional. 

Durante a cerimônia, que con-
tou com a participação de dire-
tores e do presidente do Senge, 
Carlos Roberto Bittencourt, 
também foram empossados os 
novos conselheiros do sindicato 
no Crea-PR e dos diretores da 
Mútua. 

Os conselheiros do Senge que 
tomaram posse são: Câmara de 
Engenharia Elétrica - Wilson 
Sachetin Marçal, Leandro José 
Grassmann, Gilson Branco 
Garcia e Fernando Nunes Pa-

trício; Câmara de Engenharia 
Mecânica - Silmar Brunatto 
Van Der Broocke; Câmara de 
Engenharia de Segurança do 
Trabalho - João Alberto Verço-
sa Silva.

Durante a cerimônia Krüger 
agradeceu a todos os diretores, 
conselheiros, inspetores, profis-
sionais, presidentes de gestões 
anteriores e funcionários que 
colaboraram para o sucesso de 
seu primeiro mandato. Após 
um rápido balanço de sua pri-
meira gestão, Krüger destacou 
a busca pela celeridade e me-
lhorias nos atendimentos com 
alguns dos principais desafios 
para o segundo mandato. 

“Vamos  buscar a certificação di-
gital em nossos procedimentos, 
para atendermos profissionais e 

empresas de forma cada vez mais 
ágil. É um grande desafio, já que 
até hoje nenhum outro Crea possui 
esse processo implantado, e tenho a 
certeza que mais uma vez o Crea-
PR dará um exemplo de eficiência 
e modernidade ao nosso Sistema”, 
afirmou.

Também participaram da sole-
nidade de posse da nova direto-
ria do Crea-PR a deputada fe-
deral pelo Paraná e engenheira 
civil Leandre Del Ponte, o de-
putado estadual e engenheiro 
agrônomo Rasca Rodrigues, o 
diretor da Federação Interes-
tadual de Sindicatos de Enge-
nheiros (Fisenge), engenheiro 
eletricista Ulisses Kaniak e o 
coordenador estadual do Co-
légio de Entidades Regionais 
(CDER), engenheiro civil Nil-
ton Baptista Prado. 

SENGE PARTICIPA DE EVENTO 
DE POSSE DA NOVA DIREÇÃO 
DO CREA-PR

Presidente reeleito do Crea-PR, Joel Krüger, coordenador do Colégio de Entidades, Nilton Baptista Prado e o presidente do Senge-PR, Carlos Roberto Bittencourt.
Foto: Miguel Maphuz

Por Felipe Pasqualini
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REFORMA NO CAMPO
Por Alexsandro Teixeira Ribeiro

Todos no Assentamento Con-
testado ficaram felizes com a 
notícia de que o Instituto Na-
cional de Colonização e Refor-
ma Agrária (Incra) liberaria R$ 
8 mil para estruturar as mora-
dias de cada uma das 108 famí-
lias lá instaladas desde 1999. 
No entanto, uma condição im-
posta pelo Instituto para o uso 
do recurso os deixaria receosos. 
Para a realização das obras, as 
casas deveriam ter projetos de 
engenharia e de arquitetura. 

Nenhum dos moradores havia 
encomendado projeto para a 
construção das casas. Elas fo-
ram construídas, desde a cria-

ção do assentamento, confor-
me as condições financeiras de 
cada uma das famílias. À época 
o Incra havia dado uma ajuda 
de custo inicial  para as edifica-
ções, sendo R$ 2 mil por unida-
de, dinheiro que mal deu para 
levantar as paredes e sustentar 
o telhado. 

A aflição dos assentados se-
ria amenizada com a ajuda do 
Sindicato dos Engenheiros no 
Estado do Paraná (Senge-PR) 
que, em parceria com o Sindi-
cato dos Arquitetos (Sindarq) e 
o Escritório Modelo de Enge-
nharia e Arquitetura da Uni-
versidade Federal do Paraná 

Senge retorna ao 
Assentamento Contestado, 
na Lapa, para conferir 
como ficaram as mais de 
100 casas reformadas com 
recursos do Incra, liberados 
mediante projetos de 
engenharia produzidos com 
o suporte do sindicato

Fotos : Alexsandro T. Ribeiro
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(Emea) criou um grupo forma-
do por dez estudantes de enge-
nharia e dez de arquitetura da 
UFPR e da PUCPR, para pro-
duzir as plantas das casas. 

“Foi um alívio pra gente, pois o 
Incra não queria liberar o dinheiro 
se não tivéssemos as plantas. Sem 
a ajuda do Senge não teríamos 
como fazer as reformas das casas. 
Na verdade há tempos vínhamos 
buscando esse recurso. Mas ele es-
taria disponível pra gente apenas 
mediante apresentação das plan-
tas. Isso só e tornou possível com a 
ajuda dos estudantes e dos sindi-
catos. Os projetos fizeram a dife-
rença para todas as famílias e nos 
ajudaram muito”, afirma o as-
sentado Luiz Clóvis Schons, 42 
anos, que mora num dos lotes 
do acampamento com a esposa 
e três filhos. 

Os trabalhos do grupo de estu-
dantes, sob liderança do então 
estudante de engenharia ci-
vil e diretor do Emea, Fagner 
Michels Zadra, e coordenação 
do engenheiro civil Valter Fa-
nini, atual vice-presidente e à 
época presidente do Senge, da 
engenheira civil Georgina Car-
bonero e das arquitetas Ana 
Carmen, Cecy de Oliveira, Lor-
reine Vaccari e Melissa Midori 
Yamada, foram iniciados em 
maio de 2009, e finalizados no 
mesmo ano. 

Foram várias visitas técni-
cas ao assentamento para 
reconhecimento dos espa-
ços, mapeamento das casas e 
atendimento aos cerca de 500 
moradores do Contestado. 
Para Fanini, um dos maiores 
desafios no projeto foi o acom-
panhamento caso a caso, uma 
vez que as reformas deveriam 
ser adaptadas às construções 
realizadas anteriormente pe-
los assentados. 

“A ideia não era de produzimos 
apenas um projeto para ser utili-
zado em todas as casas. Não era 
um modelo de produção em massa. 
Nosso trabalho e comprometimen-
to foi de ouvir cada família, para 
transpor para o papel as necessi-
dades e os anseios de cada um dos 
moradores do assentamento. E foi 
muito gratificante poder compar-
tilhar os sonhos das pessoas, fazer 
parte e ajudar a construir um lar”, 
afirma Fanini. 

Além dos projetos de todas as 
residências, o grupo também 
produziu um plano diretor 
para o assentamento, com o 
objetivo de permitir a me-
lhor racionalidade no uso do 
espaço disponível e garantir 
a implantação harmoniosa de 
equipamentos futuros. 

O espaço comunitário prevê 
novas instalações da Escola 
Latino-americana de Agroe-
cologia (ELAA), com sala de 
aulas, laboratórios e biblio-
teca, espaço sede, com refei-
tório, salão de eventos e alo-
jamentos, espaço social (com 
área de educação e saúde) e 
espaço de produção (laticínios, 
agroecologia e moinho). 

A execução dos projetos das 
casas ficou a cargo de cada um 
dos moradores e isso foi feito 
conforme os projetos realiza-
dos pelos estudantes com o su-
porte do Senge e Sindarq e com 
os recursos do Incra, liberados 
apenas em 2011. Seis anos após 
a entrega dos projetos, em visi-
ta ao Assentamento Contesta-
do, Fanini avalia que houve um 
avanço muito grande nas refor-
mas das moradias. 

“Lembro que a maioria das casas 
eram de madeira. Algumas apenas 
galpões, com várias frestas e ma-
deiras apodrecidas. As poucas de 

O Assentamento Contestado, na Lapa, é referência nacional em 
produção agroecológica
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alvenaria apresentavam problemas 
de estrutura. Hoje é nítida a evo-
lução das casas, praticamente todas 
de alvenaria, bem estruturadas. É 
gratificante retornar aqui e ver os 
projetos a caminho da consolida-
ção, em alguns casos, praticamente 
completos, com piso de cerâmica, 
pintura, e vários outros acabamen-
tos. Não é uma questão apenas de 
estética, mas de conforto, de quali-
dade de vida”. 

Mesmo não tendo recursos su-
ficientes para completar as re-
formas das moradias, os assen-
tados conseguiram aproveitar 
bem a verba disponível para os 
restauros. Alguns moradores 
que puderam investir nas cons-
truções conseguiram avançar 
mais, como é o caso de Mário 
Madaleno Alcino, 68 anos, que 
chegou com a esposa e cinco fi-
lhos no assentamento em 2002, 
vindo de Sapopema, município 
do Norte Pioneiro do Paraná, 
e encontrou apenas a estrutura 
da casa. 

“Foi complicado para mim quan-
do vim pra cá. Quem estava as-
sentado nesse lote anteriormente 
levou as janelas e outras partes 
da casa junto, deixando apenas 
os tijolos”, afirma Alcino. Com 
o recurso do Incra e mais um 
pouco do que conseguiu jun-
tar ao longo dos anos, o agri-
cultor não apenas reformou a 
casa, mas ampliou a residência 
em quase 50%.

Luiz Clóvis Schons ressalta 
que a ajuda das entidades e dos 
estudantes na produção dos 
projetos foi fundamental para 
as famílias. “Sem o Senge não 
teríamos conseguido o dinheiro 
do Incra. Graças a essa ajuda, 
muitas famílias arrumaram e 
ampliaram as suas casas, con-
quistando assim um pouco de 
conforto. Agora, com as casas 

ajeitadas, as famílias estão se es-
truturando bem aqui no acam-
pamento, de maneira geral. Te-
mos boas expectativas quanto 
ao futuro do assentamento”.

Melhor condição de vida 
e a manutenção do jo-
vem no campo

Não foram apenas as casas que 
evoluíram nesses últimos anos 
no Assentamento Contestado. 
Se no início muitos moradores 
tinham que buscar serviços fora 
para conseguir um recurso ini-
cial de investimento na lavoura, 
agora, todos trabalham em seus 
lotes, e ainda falta mão de obra. 
“Já tem gente chamando os paren-
tes de outros municípios e assenta-
mentos para ajudarem no campo”, 
afirma Joabe de Oliveira, 36 anos, 
assentado e uma das lideranças es-
taduais do MST no Paraná.

Segundo o agricultor, além da 
demanda do campo, os assenta-
dos também atuam nas atividades 
coletivas do assentamento. Temos 
a cooperativa para a entrega do 
Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA) da merenda escolar. 
Quem faz é o pessoal nosso, que 
administra, classifica, faz a coleta, 
prepara os produtos e faz a entre-
ga. Também tem os compromissos 
com a gestão do acampamento. 
Isso requer tempo, assim como nas 
plantações. Em alguns casos come-
çamos a ter dificuldades com falta 
de gente”.

Para Luiz Schons, a demanda 
por mão de obra e as melhorias 
na qualidade de vida dos assen-
tados, com as moradias, acesso a 
água, dentre outros, tem incen-
tivado a permanência dos filhos 
dos assentados nos lotes. “Há fi-
lhos de assentados que casaram 
e têm família e estão morando 
com os pais. Então agora não 
temos apenas 108 famílias, mas 

“Graças a ajuda dos sindicatos, muitas famílias consegui-
ram arrumar suas casas, conquistando assim um pouco de 
conforto”  Luiz Clóvis Schons

A casa de Maria Natividade de Lima é uma das mais de 
100 residências que foram beneficiadas com as reformas

Parte da produção dos assentados, como do agricultor 
Mário Madaleno Alcino, é encaminhado ao Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) para merenda escolar

Mário e Fanini
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cerca de 150. E os filhos dos as-
sentados vêm ajudando no as-
sentamento e nos lotes, com as 
plantações, como por exemplo, 
na produção do morango e da 
verdura, tarefas que carecem de 
muita ajuda. Isso também pos-
sibilita que tenhamos mais pes-
soas para, inclusive, cuidar das 
questões comuns, como o cor-
reio e a distribuição da água. Se 
for ver, além da produção, isso 
beneficia todo o acampamento”.  

Dona Maria Natividade de 
Lima, 62 anos, tem um dos 
exemplos de continuidade da 
juventude no campo em sua 
família. No MST desde 1988, 
Dona Maria era assentada na 
região de Cantagalo, próximo a 
Guarapuava. Insatisfeita com o 
clima da região e com boa parte 
de sua família morando próxi-
mo à Curitiba, trocou de assen-
tamento, chegando ao Contes-
tado em 2002. 

“Cheguei a pensar em desistir da 
ocupação, pois não estava dando 
certo. Era uma região que eu des-
conhecia, muito fria. Então resolvi 
vir pra cá, trocando de vaga com 
um pessoal que era daqui. A fa-
mília que estava aqui foi pra lá, 
e eu, meu marido e meus filhos 
viemos pra aqui para o Assenta-
mento Contestado”. No novo lar, 
segundo a agricultora, a famí-
lia teve que recomeçar do zero. 
“Tivemos que deixar lá as casas 
que eram do projeto. E aqui, cons-
truímos uma nova, à base de nossas 
forças, e com a ajuda do recurso do 
Incra, conquistado com o auxílio 
do Senge”. 

Defensora da agroecologia e 
da agricultura familiar, além de 
entusiasta das ervas medicinais, 
Dona Maria vê agora se multi-
plicando as mãos que ajudam 
no campo e nos afazeres com 
o assentamento, com a decisão 

de um de seus filhos, Jonatan de 
Lima, e de sua nora, Ana Cláu-
dia dos Santos, de continuarem 
morando e trabalhando no 
Contestado. 
“Um dos meus filhos, o Jonatan, 
mora aqui no terreno com a gen-
te, e trabalha aqui na cooperativa. 
Além dele tem a minha nora, que é 
professora e dá aula para as crian-
ças na escola do município e do es-
tado aqui no assentamento”. 

Plano diretor(1, 2 e 3).O projeto idealizado pelos Senge e 
SindArq, além das reformas das casas também previu a ocu-

pação das áreas comuns, com o plano diretor do Assentamento.
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Assentamento Contestado, a reforma agrária que 
dá certo

Nos mais de 3 mil hectares, que antes eram utilizados, principalmente, para 
produção de madeira que iriam alimentar os fornos de cerâmicas da empre-
sa de porcelanato Incepa, hoje são produzidos vários tipos de grãos, legumes, 
verduras e laticínios, fornecendo renda para mais de 500 pessoas que moram e 
trabalham no Assentamento Contestado, no município da Lapa, na Região Me-
tropolitana de Curitiba. 

A área foi desapropriada em 13 de maio de 1999, mas o assentamento foi criado 
apenas em 29 de novembro de 2000. À época, apenas 50 famílias estavam  assen-
tadas. Porém, o espaço comportava 108 famílias. O preenchimento dos lotes foi 
realizado pelo MST, com famílias que estavam ou acampadas ou assentadas em 
vários municípios das regiões sudoeste, oeste, e norte do Paraná. 

O nome foi escolhido pelas famílias do assentamento por causa da proximidade 
à região onde aconteceu a Guerra do Contestado. Localizado no município da 
Lapa, o Assentamento Contestado é um dos mais de 9 mil projetos que o gover-
no federal já implantou no Programa de Reforma Agrária, abrangendo cerca 
de 88 milhões de hectares, e atingindo mais de 1,2 milhão de famílias em todo 
o País. 

Além da assegurar renda às famílias, a produção do assentamento fornece ali-
mento para milhares de crianças com a merenda escolar da rede estadual de 
ensino, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que visa promover o acesso à 
alimentação e incentivar a agricultura familiar. 

Segundo o engenheiro agrônomo da Cooperativa Terra Livre, Daniel Kramer, 
que agrega cerca de 70 famílias do assentamento, a média de produção de hor-
taliças e tubérculos é de 16 toneladas por semana. 

“Na cooperativa temos em torno de 30 itens que é produzido pelos assentados. As prin-
cipais culturas são milho verde, abóbora, alface, almeirão, escarola e morango. Mas a 
variedade é grande. Além disso tem a produção dos assentados que não estão na coope-
rativa, que trabalham com laticínios, milho, soja, feijão, trigo e muito mais”. 

O principal foco de atendimento da cooperativa é o atendimento ao PAA e à me-
renda escolar. Desta forma, de acordo com Kramer, no início do ano é realizada 
uma reunião com todas as famílias para o planejamento da produção anual. Ali, 
cada produtor define o alimento e o cronograma a ser desenvolvido ao longo do 
ano, conforme a capacidade de sua terra e conhecimento produtivo. 

A preocupação na cooperativa, no entanto, não está apenas vinculada à quan-
tidade de toneladas de alimentos produzidos, mas principalmente com a quali-
dade dos alimentos, com a saúde dos consumidores e com a sustentabilidade no 
campo. 

“Na cooperativa trabalhamos apenas com produtos agroecológicos ou de produtores que 
estão em transição para a cultura agroecológica, em vias de buscar a certificação, que 
hoje é fornecida pela Associação Ecovida de Certificação Participativa”. 
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Engenharia solidária: 
formando engenheiros 
cidadãos

“Isso é que é engenharia de verdade. 
Resolver problemas da sociedade e 
não apenas os problemas econômicos 
pessoais”, é o que defende Fagner 
Zadra, à época estudante do ter-
ceiro ano de engenharia e coor-
denador do Escritório Modelo 
de Engenharia e Arquitetura da 
UFPR (Emea), ao comentar sobre 
os projetos das reformas das casas 
no Assentamento Contestado. 

Hoje humorista e ator, Zadra co-
menta que a participação dos estu-
dantes no projeto foi fundamental 
não apenas para o engrandeci-
mento educacional dos estudan-
tes, mas para quebrar paradigmas 
e incentivar a perspectiva de ci-
dadania nas carreiras dos futuros 
profissionais de engenharia. 

“O funcionamento comunitário do 
assentamento foi algo que marcou 
muito. A ajuda mútua nos afaze-
res diários, é tudo em comunidade e 
funciona. A experiência também au-
xiliou a quebrar paradigmas. Aque-
le projeto ajudou muito a mudar o 
pensamento de alguns alunos com 
relação aos assentados e à profissão. 
O engenheiro civil estuda para isso, 
para resolver problemas de esgoto, de 
saneamento básico e outros. Mesmo 
que seja algo comercial, temos que ter 
responsabilidade, pensando em solu-
ções que prejudiquem menos o meio 
ambiente, que emita menos gás car-
bônico por exemplo. Iniciativas assim 
mostra aos estudantes que não é ape-
nas entrar na universidade pensando 
somente no que irá ganhar financei-
ramente depois”. 

É com esse princípio de solidarie-
dade que o projeto envolvendo o 
sindicato e alunos de engenharia 
continuou. Depois do Assenta-

mento Contestado, a aproximação 
da entidade com os futuros pro-
fissionais de engenharia se refor-
çou em várias outras ações. Dessa 
relação do Sindicato com os estu-
dantes nasceu o Senge Jovem. 
Criado em 2013, o Senge Jovem 
é uma iniciativa para dar suporte 
à qualificação e inclusão dos es-
tudantes de todas as áreas da en-
genharia em prol da valorização 
profissional e da participação sin-
dical na transformação democrá-
tica e progressista da sociedade.

Desde sua criação, o Senge Jovem, 
que já conta com mais de 600 asso-
ciados, vem realizando uma série 
de eventos, como palestras sobre 
mercado de trabalho, e ações de 
cunho social, como o Engenharia 
Solidária, em que a entidade, com 
o auxílio de estudantes e profis-
sionais da área, presta assistência 
em questões de engenharia a mo-
vimentos sociais e à comunidade.

Equipe de engenheiros, arquitetos e estudantes que participaram do projeto de produção das plantas residenciais no Assentamento Contestado
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Casa Luiz - ANTES

Casa Joabe - ANTES

Casa Dona Maria - ANTES

Casa Mário - ANTES

Casa Luiz - DEPOIS

Casa Joabe - DEPOIS

Casa Dona Maria- DEPOIS

Casa Mário - DEPOIS
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