


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

// CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

SINDICATO DOS
ENGENHEIROS NO

ESTADO DO PARANÁ

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

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

// ASSESSORIA JURÍDICA

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

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

//ENGENHARIA FORTE SE FAZ 
COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS 
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EDITORIAL

Esta segunda edição da Revista Di-
ferencial é um convite ao debate so-
bre o futuro do nosso Estado e do 
nosso País. 

O Senge-PR mantém posição firme 
em defesa da democracia e pela apli-
cação de políticas públicas que aten-
dam verdadeiramente as demandas 
da maioria da população. A garantia 
dos direitos dos profissionais de en-
genharia, agronomia e geociências, 
representados pelo sindicato, é uma 
luta permanente do nosso sindicato. 
Nesta publicação você vai conhecer 
a proposta de um Projeto de Nação 
para o Brasil, fruto do 10º Consenge, 
a maior edição já realizada do Con-
gresso Nacional de Sindicatos de En-
genheiros, em que o Senge-PR teve 
participação significativa. O docu-
mento, elaborado com o suporte do 
Dieese (Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos), a partir de subsídios dos 
debates realizados no Congresso, foi 
encaminhado aos candidatos à presi-
dência da República, juntamente com 
a Carta do Rio de Janeiro, que leva 
a assinatura de lideranças de sindica-
tos de engenharia e agronomia de 11 
estados brasileiros.

Neste número da revista Diferencial 
você também poderá acompanhar 

detalhes do Debate Paraná, evento 
promovido pelo Senge-PR em par-
ceria com o Crea-PR, Sindarq/PR 
e CAU-PR, que reuniu seis dos oito 
candidatos que concorreram ao go-
verno do Estado. Com a realização 
deste importante encontro, nosso 
sindicato fortaleceu a posição de en-
tidade de classe comprometida com 
políticas públicas de qualidade para 
o benefício da população e com vistas 
ao desenvolvimento sustentável do 
território paranaense.

Nossa revista traz ainda uma entre-
vista com Vera Paiva, filha do deputa-
do federal Rubens Paiva, morto pela 
ditadura militar e que cujo processo 
sobre o seu desaparecimento está em 
fases de ser reaberto pela Justiça. 
A mercantilização da educação, um 
processo perigoso que põe em che-
que a qualidade do ensino superior 
em nosso País, é outro destaque 
desta publicação que traz artigos de 
opinião e novidades de interesse da 
engenharia e dos profissionais enge-
nheiros.

Desejo a todos uma boa leitura

Carlos Roberto Bittencourt
presidente do Senge-PR
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“Toda a política pública que parece dis-
tante da engenharia aritmética entra na 
esfera da grande engenharia. Não tem 
como resolver problemas físicos das cida-
des sem engenharia”, afirma o deputa-
do estadual Rasca Rodrigues, reeleito 
para mais um mandato na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). A afir-
mação foi feita um dia após as eleições, 
na volta aos trabalhos em seu gabine-
te na Alep. 

Rodrigues, que é engenheiro agrôno-
mo e ex-presidente do Senge-PR, está 
entre os profissionais de engenharia 
que disputaram as eleições propor-
cionais em 2014 (para a Assembleia 
Legislativa ou Câmara Federal). Con-

ENGENHARIA NO
PARLAMENTO

Reeleito para a Assembleia Legislativa do Paraná 
para os próximos quatro anos, o ex-presidente 
do Senge-PR, Rasca Rodrigues, aponta a 
importância da participação dos profissionais de 
engenharia nos espaços legislativos, bem como a 
mobilização da categoria nos projetos de políticas 
públicas. “A demanda normalmente não é do 
parlamentar para a base, mas o contrário”, 
explica o deputado.

A participação política dos profissionais 
de engenharia e agronomia 
Por Alexsandro T. Ribeiro

Foto: Alexsandro T. Ribeiro
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trariando o dito de que técnica e polí-
tica não se misturam, o parlamentar 
defende a maior participação de pro-
fissionais das áreas técnicas no cená-
rio político, principalmente no Legis-
lativo. 

Na opinião do deputado, ao contrário 
do que ocorre, os parlamentos estadu-
al e federal são espaços que deveriam 
ser ocupados mais por profissionais 
de engenharia, que com conhecimen-
tos técnicos, podem propor projetos 
de políticas públicas para a sociedade, 
além de reverberar as reivindicações 
e ampliar os direitos legais da catego-
ria. “É necessário utilizar muitos dos co-
nhecimentos de engenharia para entender 
os processos que orientam a melhoria das 
cidades e do campo e caminhar em cima 
disso”, defende.

Técnica aplicada - Os conhecimen-
tos de engenharia, segundo o deputa-
do, estão presentes em quase todos os 
mais de 70 projetos de lei apresenta-
dos por engenheiros, dentre os quais 
23 aprovados e instituídos como lei. 
Destacam-se, por exemplo, as leis que 
tratam da coleta de água da chuva e 
de aquecimento solar para todos os 
prédios públicos novos, a lei da coleta 
de resíduos da construção civil, crian-
do um sistema de rastreabilidade, e do 
tratamento da água da Sanepar. “Além 
da proposição de projetos de lei, como faço 
parte da Comissão de Meio Ambiente e 
da Comissão da Agricultura, necessito 
muito do conhecimento da minha forma-
ção de engenharia agronômica. Não tem 
como fazer um mandato e participar das 
discussões aqui dentro sem a engenharia. 
Você nunca deixa de ser engenheiro. E nós 
aqui somos referência na área de agrono-
mia e meio ambiente, centralizando assim 
decisões em muitos processos”. 

Para Rasca Rodrigues, em relação 
às defesas dos profissionais de enge-
nharia, deve existir a mobilização da 
categoria para que sejam propostos 
aos parlamentares projetos de leis 
que irão tramitar no legislativo. De 
acordo com o deputado, a demanda 

não parte do parlamentar, mas sim da 
base. “Trouxe para meu mandato, este 
que terminaremos no final do ano e o 
que iniciaremos para os próximos quatro 
anos, inúmeras bandeiras do Senge-PR, 
do qual fui presidente. Entre elas está 
a defesa do mínimo profissional para o 
início de carreira. Como disse, a deman-
da deve vir da base, da categoria. Esti-
vemos e estaremos presentes nas lutas que 
nos trouxerem, como na greve dos enge-
nheiros da Sanepar, em que somamos na 
luta. Ocorre é que a categoria conquista 
uma lei junto ao parlamentar. Estamos 
aqui para apoiar todo movimento rei-
vindicatório dos profissionais de enge-
nharia, inclusive os dos quadros estadual 
e municipais”. 

Engenheiros na disputa pela 
Alep e Câmara Federal

A participação de engenheiros, agrô-
nomos e profissionais da geociência 
na política é uma defesa constante do 
Senge-PR. O sindicato busca reverbe-
rar as reivindicações das categorias 
nas esferas públicas impulsionando a 
participação dos seus representados 
nos espaços legislativos e executivos, 
fundamentais para a formulação de 
dispositivos que garantam avanços, 
não apenas aos profissionais de enge-
nharia, mas principalmente para toda 
a sociedade.

Nas eleições deste ano, segundo le-
vantamento divulgado no site do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
foram registradas no Paraná 14 can-
didaturas de profissionais de enge-
nharia, agronomia e geociências, dos 
quais seis associados ao Senge-PR. 

Além do eleito Rasca Rodrigues, 
candidataram-se à Assembleia Legis-
lativa o diretor da regional do Senge 
em Londrina, Nilton Camargo Costa, 
o ex-diretor da regional do sindica-
to em Pato Branco, William Cezar 
Pollonio Machado, e os associados 
Antonio Borges dos Reis, Erivelto 
Luiz Silveira e Osmar Lopes Ferreira. 

Já para a Câmara Federal, foram sete 
candidaturas de engenheiros, sendo 
um dos candidatos o ex-presidente e 
atual diretor do Senge-PR e diretor 
da Federação Interestadual de Sindi-
catos de Engenheiros (Fisenge), Ulis-

ses Kaniak. 

Na última legislatura da Câmara Fe-
deral, cabe ressaltar, foi criada a Fren-
te Parlamentar em Defesa da Enge-
nharia e Agronomia. A iniciativa, que 
busca somar esforços pela garantia 
e ampliação dos direitos dos profis-
sionais de engenharia, contou com 
apoio de 270 parlamentares da Casa. 
A Frente possibilita o aumento da 
capacidade de mobilização dos profis-
sionais de engenharia para que proje-
tos de interesse das profissões possam 
tramitar com mais celeridade. 

“As propostas para os avanços profissionais dos engenheiros na Alep devem partir da categoria, 
mobilizada junto ao sindicato”, defende Rasca Rodrigues. 
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SENGE DEBATE 
O PARANÁ
Sindicato dos Engenheiros é fórum democrático da 
troca de ideias para o benefício dos paranaenses 
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Seis dos oito candidatos ao governo participaram no Sindicato dos 
Engenheiros do Debate Paraná, evento de discussão de políticas 
públicas, valorização dos quadros técnicos de engenharia e de 
compromisso com o desenvolvimento sustentável do Estado

Consolidando a posição de entidade 
de classe comprometida com políticas 
públicas de qualidade para o benefício 
da população e com vistas ao desenvol-
vimento sustentável, o Senge-PR pro-
moveu, nos meses de agosto e setem-
bro, o Debate Paraná, encontro dos 
candidatos ao governo com lideranças 
de entidades que representam os pro-
fissionais de engenharia, arquitetura e 
geociências em território paranaense. 

Dos oito concorrentes ao Palácio 
Iguaçu, seis atenderam ao convite do 
sindicato e dos parceiros Crea-PR, 

CAU-PR e Sindarq/PR para o evento 
realizado ao longo de duas semanas 
na sede do Senge-PR com transmis-
são ao vivo pela internet. O Debate 
Paraná  foi cenário da troca de ideias e 
apresentação de propostas, não apenas 
ao nosso Estado e à nossa população, 
mas também aos engenheiros, arqui-
tetos e outros profissionais que com-
põem os quadros técnicos do Estado e 
que têm participação direta no proces-
so de desenvolvimento.
As entrevistas do Debate Paraná fo-
ram de 19 a 22 de agosto e de 1º a 4 
de setembro, na sede do Sindicato dos 

Engenheiros, em Curitiba, sempre das 
20h às 21h30, com transmissão ao 
vivo pela internet.

Atenderam ao convite das entidades 
de engenharia e arquitetura os can-
didatos Roberto Requião (PMDB), 
Tulio Bandeira (PTC), Gleisi Ho-
ffmann (PT), Bernardo Pilotto 
(Psol), Ogier Buchi (PRP) e Geoní-
sio Marinho (PRTB). 
Beto Richa (PSDB) e Rodrigo To-
mazini, (PSTU) não compareceram 
ao encontro alegando problemas de 
agenda e de saúde, respectivamente. 
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Roberto Requião, PMDB, abriu as entrevistas do Debate Paraná, em 19 de agosto.
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Acesse e assista a íntegra da entre-
vistas do Debate Paraná :
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Geonísio Marinho (PRTB) foi o último entrevistado do Debate Paraná, 
em 4 de setembro.

Bernardo Pilotto (Psol) fechou a primeira etapa do debate, em 22 de agosto. Ogier Buchi (PRP) abriu a segunda fase de entrevistas, em 1º de setembro.

Tulio Bandeira (PTC) participou do Debate Paraná em 20 de agosto. Gleisi Hoffmann (PT) foi a terceira a participar do encontro, em 21 de agosto. 
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O Brasil não dispõe de um Projeto de 
Nação cuja realização possa ser busca-
da pela sociedade e as administrações 
governamentais. Assim, dada a au-
sência de uma linha definida e nítida, 
historicamente nossa trajetória tem 
seguido em verdadeiro zigue-zague. 
E no Paraná também.

Entretanto, caso existisse uma clara 
visão de futuro, poder-se-ia perseguir 
processos de desenvolvimento sub-
metidos a compromissos com a sus-
tentabilidade social, ambiental e eco-
nômica, sendo esse o fio condutor do 
desenvolvimento nacional e estadual. 
No que diz respeito ao nosso Conse-
lho Regional de Engenharia e Agro-
nomia, tem havido um significativo 
esforço no sentido de dar sua contri-
buição ao processo de pensar o desen-
volvimento do Paraná, pesquisando e 
direcionando o olhar às necessidades 
do Estado. Hoje esse olhar está vol-
tado de modo mais amplo para o pas-
sado, o presente e o futuro do nosso 
Estado, tanto no seu conjunto como 
nos seus componentes, ou seja, os 399 
municípios paranaenses. 

Trata-se de um projeto denominado 
Paraná Futuro que desenvolve uma 
ferramenta de trabalho para análises, 
diagnósticos e propostas de desenho 
do desenvolvimento socioeconômico 
paranaense em âmbito estadual, re-
gional e municipal, o qual considera 
aspectos geomorfológicos, geoeco-
nômicos, infraestruturais, produti-
vos, habitacionais e sociopolíticos do 
nosso Paraná.  

Claro está que não se trata de um 
programa ou plano de governo, mas 
sim de subsídios para planejamen-
tos referentes ao Paraná. Pretende, 
assim, ir ao encontro dos anseios da 
população  paranaense, necessitada de 
bens e serviços cuja provisão depende 

direta ou indiretamente das habilida-
des e competências dos profissionais 
registrados no Conselho, represen-
tados pelas entidades de classe e, em 
grande parte, formados nas nossas 
instituições de ensino. Desnecessário 
será enfatizar que esses profissionais 
são treinados e capacitados para pro-
mover inovações e difundir técnicas 
adequadas e indispensáveis à evolução 
da sociedade.

O estudo desenvolvido está apoiado 
em um grande elenco de informações 
sob o formato de uma significativa 
base de dados, a qual pode subsidiar 
a elaboração de estudos e documentos 
para uso não apenas dos profissionais, 
suas empresas, entidades e institui-
ções jurisdicionadas ao Conselho, mas 
também pelos poderes constituídos 
assim como pela sociedade organizada 
em geral. Esses subsídios estão come-
çando a ser tornados públicos no site 
do Crea-PR.

Em resumo, o objetivo geral é pro-
duzir um consistente conjunto de 
estudos e documentos que balizem 
e instrumentem a contribuição do 
Sistema Crea-PR à modelagem, ela-
boração e construção abrangente e 
objetiva de um projeto de destino e 
de caminhares para o Paraná e o seu 
povo, na busca do bem-viver e com 
respeito à qualidade técnica e ao 
meio ambiente.
Assim, os temas setoriais abordados 
são coerentes para a abrangência de 
um formidável elenco de produtos 
de estudos e/ou de políticas públicas 
nas áreas tecnológicas, contidos nos 
três sistemas constitutivos de Esta-
do, de acordo com a sua concepção 
mais atual, ou seja, Território, Socie-
dade e Governo. 

Quanto ao Território, os temas abor-
dados são: Recursos Minerais e Hí-

PARANÁ,
UM OLHAR

 DO FUTURO  

Luiz Carlos Correa Soares é engenheiro eletricista, 
ex-presidente do Senge-PR e um dos fundadores da 
Fisenge. Atual assessor de Assuntos Estratégicos da 
presidência do Crea-PR, coordena o projeto Paraná 
Futuro.

Luiz Carlos Correa Soares
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dricos, Energia, Transportes Espaço 
Urbano, Espaço Rural, Comunica-
ções.Quanto à Sociedade, contem-
pla População, Formação, Trabalho, 
Produto e Renda.

Quanto ao Governo, os temas são Tu-
rismo, Finanças Públicas Municipais, 
Relações Internacionais, estas orien-
tadas para o Mercosul.

O estudo enfoca cada tema setorial 
de maneira ampla e profunda no que 
diz respeito aos aspectos contidos 
nas suas respectivas definições. Para 

tal, seu desenvolvimento contempla a 
visão estadual e considera o contexto 
nacional correlato. E, conforme o caso, 
considera também o contexto interna-
cional. A metodologia perseguida é o 
processo lógico utilizado em muitas 
situações do dia a dia das nossas pro-
fissões. Para sintetizar, podemos recu-
perar ensinamentos do Padre Antônio 
Vieira, para o qual olhar e ver não sig-
nificavam exatamente a mesma coisa. 
Então, devemos olhar e ver aquilo que 
temos, diagnosticar êxitos, dificulda-
des e oportunidades e engenhar o fu-
turo em termos de necessidades e pos-

sibilidades reais.  Em outras palavras, 
devemos perceber claramente aquilo 
que já temos e aquilo que precisamos 
ter e que queremos ter. E, a partir daí, 
ousar, inventar, inovar, engenhar. 

Livro:
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PLANO SUPERIOR para filiados ao SENGE-PR

À partir de

R$ 14,00 mensais 
por pessoa

Sem carência | Isento de taxa de adesão

Promoção especial, com isenção da taxa de adesão, de 1º de setembro a 30 novembro de 2014.

Informações e vendas:
(41) 3512-5911

PARCELAMENTO DOS PROCEDIMENTOS 
não cobertos pelo plano contratado

GARANTIA 
em todos os tratamentos

■  Ampla rede de dentistas em todo Brasil;
■  Atendimento de urgências odontológicas;
■  Busca on-line de dentistas.
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Maior participação das mulheres na vida 
sindical, ampliação do número de sin-
dicatos filiados e a participação efetiva 
e permanente nos debates sobre políticas 
públicas na esfera nacional foram desta-
ques dos últimos seis anos de trabalho na 
Fisenge. Eleito presidente do Sindicato 
dos Engenheiros no Estado do Para-
ná (Senge-PR) para o próximo triênio, 
Carlos Roberto Bittencourt encerra o ci-
clo na Fisenge com a organização do 10º 
Consenge, a maior edição do Congresso 
Nacional de Sindicatos de Engenheiros 
já realizada, e lançando um desafio: a 
construção de um projeto de Nação para 
o Brasil. No Consenge, foi eleita a nova 

diretoria da Federação para a gestão 
2014/17. Assume a Fisenge o engenheiro 
civil, Clovis Nascimento Filho, do Senge-
RJ, que foi secretário-geral da Federação 
na gestão anterior.

Foram dois mandatos na Fi-
senge. Como você avalia esses 
seis anos?

Foram seis anos de construção coletiva 
com uma diretoria comprometida com a 
engenharia e a sociedade. Um dos maiores 
saltos foi o diálogo com a sociedade sobre 

a importância da engenharia e a filiação 
de mais uma entidade à Fisenge, o Sin-
dicato dos Engenheiros Agrônomos do 
Rio Grande do Norte (SEA-RN). Outro 
destaque foi a consolidação da Diretoria 
da Mulher que, hoje, é reconhecida nacio-
nalmente, refletindo sua organização em 
demais entidades. 

O encerramento do seu trabalho 
à frente da Federação culminou 
com a realização da maior edi-
ção do Congresso Nacional de 
Sindicatos de Engenheiros, já 
realizada. Quais os resultados 
desse grande evento?

SEIS ANOS DE AVANÇOS E 
CONQUISTAS NA FISENGE
À frente da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros 
por duas gestões, o engenheiro agrônomo Carlos Roberto Bittencourt, 
encerra o segundo mandato com um legado de conquistas
Por Camila Marins

Carlos Roberto Bittencourt comandou a Fisenge nas gestões de 2008 a 2011 e de 2011 a 2014. Foto: Christina Bocayuva
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Encerramos uma edição histórica de nos-
sos congressos. Isso porque não apenas ba-
temos recorde de participação, como tam-
bém demos um enorme salto político. “Um 
projeto de Nação para o Brasil”  sempre 
foi nosso  debate de fundo e priorizá-lo 
como tema central, certamente, representa 
nosso esforço de apresentar à engenharia e 
à sociedade uma plataforma de propostas 
em prol do desenvolvimento nacional. Ali-
nhamos esse tema central a duas vertentes 
que conduzem a nossa direção: os interes-
ses corporativos e os interesses nacionais. 
Desta forma, o Congresso foi subdividido 
em dois temas: “O papel do Estado brasi-
leiro no desenvolvimento nacional”  e “O 
papel do movimento sindical frente às mo-
dificações do mundo do trabalho”.

Que projeto de Nação a Fisenge 
defende?

A conjuntura aponta a necessidade da de-
fesa e da afirmação de um projeto popular 
de Nação, alinhado às lutas do campo e 
da cidade. Estamos em um ano de eleições 
para presidência da República e temos a 
certeza de que não existe terceira via. O 
que está em jogo em nosso País são dois 
projetos claros, um de comprometimento 
com as lutas sociais e o desenvolvimento 
do País e outro alinhado à agenda neo-
liberal de entrega ao capital financeiro. 
Este último com um adendo ainda mais 
agravante: a influência do fundamentalis-
mo religioso. O discurso da nova política 
facilmente se fragiliza na medida que re-
pete o receituário da década de 90. A nova 
política já está em curso no País, a partir 
do momento que pobres, negros e mulhe-
res ocupam espaços nas universidades e 
no mercado de trabalho. Os cenários são 
diametralmente opostos aos das décadas 
perdidas. Hoje, a maioria dos brasilei-
ros e das brasileiras têm acesso a crédito, 
milhares saíram da linha extrema da po-
breza e estão nas universidades. Esse é o 
projeto que defendemos, com justiça social, 
fortalecimento do mercado interno e dis-
tribuição de renda.

Nos 50 anos do golpe militar, 
a Fisenge fez um importante 
trabalho de recuperação da 
memória com a homenagem ao 

engenheiro Rubens Paiva, feita 
no 10º Consenge. Que mensa-
gem este resgate traz?

Iniciamos as homenagens exatamente no 
mês de abril, quando, lamentavelmente, 
lembramos os horrores dos 50 anos do 
golpe civil-militar. Publicamos naquele 
mês uma edição especial da revista “em 
Movimento”  com uma entrevista com 
o autor da lei 4.950-A/1966, Almino 
Affonso, que revelou que Rubens Paiva foi 
a inspiração para a elaboração da nossa lei 
do mínimo profissional. Nessa publicação, 
contamos um pouco sobre a trajetória de 
Rubens como engenheiro e o seu compro-
metimento com a função social de nossa 
profissão. A partir daí, decidimos nome-
ar nosso congresso com o nome de Rubens 
Paiva e promover uma homenagem à 
família. Rubens, além de engenheiro, foi 
deputado federal e defensor da liberdade 
do povo brasileiro. Desde os tempos de fa-
culdade até o parlamento, Rubens sempre 
defendeu o monopólio estatal do petróleo, 
bem como as riquezas estratégicas do Bra-
sil. Homenagear Rubens Paiva significa 

saudar a luta das brasileiras e dos brasi-
leiros pela democracia do nosso país. 

No 10º Consenge, a necessida-
de de ampliar a participação 
social foi elemento transversal 
na discussão sobre “ O papel 
do Estado brasileiro no desen-
volvimento nacional”. Qual é a 
importância deste debate?

Tivemos a certeza de que a reforma polí-
tica é imprescindível. Não podemos adiar 
mais. O sistema político brasileiro ainda 
é muito conservador e precisa avançar. 
Defendemos o financiamento público de 
campanha para romper com o abuso do 
poder econômico, mas para além dos mu-
ros do parlamento,  compreendemos que 
é necessária uma mudança maior, como 
a democratização dos meios de comuni-
cação e a reforma tributária. O acesso à 
informação não pode ser refém de apenas 
algumas famílias, como são as donas das 
mídias no Brasil. Os avanços de uma so-
ciedade só acontecerão com a participação 
de todas e de todos os brasileiros. A políti-
ca é parte do nosso cotidiano e ignorá-la 
é a forma mais negligente de entregá-la 
para o outro. É responsabilidade de cada 
um contribuir para a política brasileira. 

E  o movimento sindical como 
fica neste processo?

O mundo do trabalho tem passado por 
intensas transformações. Quando falamos 
nessas mudanças, remetemos, por exemplo, 

às formas de contratação e à alta rotativi-
dade nos postos de trabalho. Isso influen-
cia no modo de organização da classe 
trabalhadora e atinge diretamente os sin-
dicatos. Compreendemos que a renovação 
sindical é urgente, mas devemos formular 
a renovação destes quadros para além de 
nomes, e pensar em novas estratégias de 
organização e discursos. O consenso de 
nosso congresso frente a este tema foi a 

“É responsabilidade de 
cada um contribuir para 
a política brasileira”  - 
Bittencourt



aproximação dos jovens e estudantes nas 
instâncias dos sindicatos e a ampliação 
da participação das mulheres. A Fisen-
ge, hoje, possui uma Diretoria da Mulher 
reconhecida nacionalmente, organizada 
pelo Coletivo de Mulheres da Fisenge. A 
participação de mulheres engenheiras nas 
instâncias sindicais é essencial para a for-
mulação de políticas específicas de gênero. 
Por exemplo, em uma mesa de negociação 
com uma empresa, a mulher terá a cla-
reza das reivindicações específicas, como 
garantia de creches, cláusulas sobre acom-
panhamento de filhos ao médico, licença-
paternidade, entre outros.

A Carta do Rio de Janeiro, elabo-
rada no Consenge, traz uma série 
de princípios, entre eles a defesa 
da soberania nacional. Por que 
essa defesa intransigente?

Historicamente, as riquezas estratégicas 
de um país são disputadas pela hegemo-
nia internacional. É claro que essa dis-
puta traz uma série de ataques. Após a 
Guerra Fria, a polarização entre Estados 
Unidos e União Soviética ficou extrema-
mente esvaziada, o que afirmou a posição 
imperialista dos EUA. O elemento que 
conduziu e ainda conduz a geopolítica 
internacional são as riquezas nacionais. 
Tanto que assistimos a inúmeras guerras e 
crises internacionais, especialmente quan-
do falamos em petróleo. Após a descoberta 
do pré-sal, o Brasil tem alavancado saltos 
de crescimento social e econômico e firma-
do posicionamento de soberania interna-
cional. É claro que este deslocamento não 
é isolado e um exemplo é a formação dos 
BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China). 
Mesmo com realidades de mercado inter-
no completamente diferentes, a unidade 
destes países sinaliza a tentativa de des-

montar a hegemonia ao Fundo Mone-
tário Internacional (FMI). Hoje, o que 
acontece em nosso país? Uma égide de 
desmoralização da Petrobras, capitane-
ada pelos meios de comunicação e setores 
conservadores da sociedade. O ataque à 
Petrobras faz parte de uma estratégia que 
abre uma avenida de oportunidades para 
a privatização. Com este entendimento, 
nós, engenheiros e engenheiras reunidos 
no Consenge, defendemos a apropriação 
social do pré-sal brasileiro como forma de 
afirmação da soberania nacional.

Mais uma diretoria eleita e dois 
mandatos encerrados. Qual o 
balanço?

Em primeiro lugar, agradeço a confiança 
de todos e todas que me elegeram presiden-
te da Fisenge por dois mandatos, perme-
ados pela construção coletiva e participa-
ção dos sindicatos. Como frisei no início, 
demos um salto na área administrativa 
com projetos de gestão sindical e avança-
mos na comunicação. Politicamente, um 
dos nossos maiores ganhos foi a amplia-
ção da participação das mulheres na Fi-
senge, por meio da Diretoria da Mulher 
e do Coletivo de Mulheres da Federação. 
As ações da Diretoria e do Coletivo ga-
nharam capilaridade e reconhecimento 
nacional. Temos muito orgulho quando 
essa agenda é reconhecida por outras en-
tidades de classe e movimentos sociais. 
Outro ponto importante foi a filiação de 
mais um sindicato à Fisenge, o Sindica-
to dos Engenheiros Agrônomos do Rio 
Grande do Norte, homologado em nosso 
Congresso. A Fisenge esteve nos prin-
cipais debates nacionais como: energia, 
habitação, transporte, mobilidade ur-
bana, políticas agrária e agrícola, além 
de participação efetiva nas negociações 

coletivas nacionais e na articu-
lação internacional com demais 
entidades. Completamos 20 anos 
de história com a certeza de que 
ainda temos uma tarefa histórica 
em defesa da engenharia nacio-
nal e da sociedade brasileira. 
Essas duas décadas de lutas ali-
mentam nossas esperanças para 
o futuro.

O presidente eleito da Fisenge, Clovis Nascimento Filho e o ex-
presidente, Carlos Roberto Bittencourt. Foto Adriana Medeiros.

NOVA DIRETORIA
DA FISENGE

DIRETOR PRESIDENTE :
Clovis Francisco do Nascimento Filho
DIRETOR VICE-PRESIDENTE:
Roberto Luiz de Carvalho Freire
DIRETOR SECRETÁRIO 
GERAL:
Fernando Elias Vieira Jogaib
DIRETOR FINANCEIRO:
Eduardo Medeiros Piazera
DIRETORA FINANCEIRA
ADJUNTA :
Silvana Marília Ventura Palmeira
DIRETOR DE NEGOCIAÇÃO 
COLETIVA:
Ulisses Kaniak
DIRETORA DA MULHER:
Simone Baía Pereira
DIRETORES EXECUTIVOS 
MEMBROS EFETIVOS:
Giucelia Araújo de Figueiredo
Gilson Luiz Teixeira Neri
Raul Otávio da Silva Pereira
DIRETORES EXECUTIVOS
MEMBROS SUPLENTES:
José Ezequiel Ramos
Francisco Joseraldo Medeiros do Vale
Valter Fanini
Jorge Dotti Cesa
Gunther De Moura Angelkorte
Anildes Lopes Evangelista
Eloisa Basto Amorim de Moraes
Nilton Sampaio Freire de Melo
CONSELHO FISCAL
 MEMBROS EFETIVOS:
Geraldo Sena Neto
Adelar Castiglione Casaroto
Rolf  Gustavo Meyer
CONSELHO FISCAL 
MEMBROS SUPLENTES:
Alírio Ferreira Mendes Junior
Romulus Augustus Batista de Lima
Maria Virginia Martins Brandão
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A Carta do Rio de Janeiro e um con-
junto de propostas para o desenvol-
vimento nacional são o resultado do 
10º Consenge (Congresso Nacional 
de Sindicatos de Engenheiros) que 
reuniu entre os dias 27 e 30 de agosto, 
em Búzios (RJ), perto de 400 profis-
sionais e estudantes de engenharia e 
agronomia de 11 estados brasileiros. 
O documento foi encaminhado aos 
candidatos à Presidência da República 
como contribuição das engenharias a 
um Projeto de Nação para o Brasil.

Na maior edição do Consenge já re-
alizada, foram traçadas as metas em 
defesa da engenharia nacional e orien-
tações para uma nova matriz de de-
senvolvimento econômico para o Bra-
sil, pautadas na distribuição de renda e 
justiça social.

Confira a íntegra do documento:

Acesse para ler as propostas do 10º 
Consenge

UM PROJETO DE NAÇÃO 
PARA O BRASIL
Em documento encaminhado aos candidatos à presidência da 
República, lideranças de sindicatos de engenharia de 11 estados 
brasileiros defendem investimentos nos quadros técnicos, 
compromisso social e reformas política e tributária

Foto: Adriana Medeiros

Na maior edição 
do Consenge já 
realizada, foram 
traçadas as metas 
em defesa da 
engenharia nacional 
e orientações para 
uma nova matriz 
de desenvolvimento 
econômico para 
o País.



Búzios/RJ, 30 de agosto de 2014

CARTA DO RIO DE JANEIRO
Nos 50 anos do golpe civil-militar no Brasil, nós, engenheiras e engenheiros reunidos no 10º Congresso Nacional de 
Sindicatos de Engenheiros saudamos a luta do povo brasileiro por liberdade e soberania. Homenageamos o engenheiro 
e político Rubens Paiva, barbaramente assassinado pela ditadura militar. O direito à memória e à verdade são os pilares 
de uma democracia comprometida com sua história.

Temos avançando muito nos últimos anos e é nosso dever dar continuidade a esse projeto de nação comprometido com 
a universalização dos direitos e a democracia brasileira. Obviamente, nessa conjuntura identificamos impulsos e freios, 
mas o aprofundamento das transformações só avançará com participação social. Nesse sentido, reconhecemos o esforço 
do governo federal ao anunciar a Política Nacional de Participação Social, que reafirma espaços de construção coletiva. 
Diante das travas do parlamento, é preciso mais. Apoiamos a reforma política como uma iniciativa estratégica para gerar 
nova capacidade política de gestão do Estado e de articulação com os agentes sociais. Romper o fisiologismo com o poder 
econômico é imprescindível para a afirmação programática, e não personalista.

A reforma política deve conduzir outras transformações como a reforma tributária, para reorganizar a capacidade fiscal 
do Estado com base em um sistema tributário justo, com incidência progressiva sobre a renda e a riqueza; e a necessária 
democratização dos meios de comunicação, para oferecer condições de igualdade para a realização do debate público de 
projetos e o exercício da pluralidade de ideias. Compreendemos que o papel do Estado no desenvolvimento brasileiro 
exige a socialização da política.

Outro elemento essencial nessa base de princípios é a soberania nacional, que perpassa pela defesa de riquezas estraté-
gicas, como o pré-sal, a produção de alimentos seguros e o necessário investimento na política industrial brasileira. A 
magnitude dos problemas, em especial as desigualdades, considerando o tamanho do país e sua importância econômica 
na geopolítica mundial, exige um Projeto de Desenvolvimento que integre toda a sociedade brasileira. Compreendemos 
que a base econômica desse Projeto passa por dar prosseguimento à constituição de um padrão de produção e de consu-
mo de massa, voltado a oferecer, em condições de igualdade, o acesso a bens e serviços públicos com qualidade e produzir 
condições adequadas de vida no campo e nas cidades.

As transformações do mundo do trabalho têm afetado diretamente o movimento sindical e temos a compreensão de que é 
necessária uma mudança profunda. Isso significa o fortalecimento de políticas para renovação sindical e a ampliação dos 
espaços de poder por mulheres. Renovação sindical pressupõe, também, renovação de formas de organização e diálogo, 
ou seja, tratar a igualdade como princípio, jamais como fim absoluto. As jornadas de junho demonstraram a capacidade 
e diversidade de mobilização da juventude e o fortalecimento do movimento sindical está diretamente ligado às formas 
de aproximação de novos quadros e de afirmação da participação das mulheres. Temos o dever de seguir o caminho de 
construção de identidades coletivas e afirmar a solidariedade de classe.

O imediatismo e a afirmação do individualismo provocados, muitas vezes, pela tecnologia exigem reflexão. Nessa cons-
trução, a engenharia tem papel fundamental., pois acreditamos que as bases do investimento tecnológico devem vir 
acompanhadas por comprometimento social. Nós temos uma tarefa histórica na disputa desse processo, com o objetivo 
de garantir o exercício da função social da engenharia. É de suma importância a formação de novas e novos profissionais 
com a qualidade requerida pela envergadura dos projetos de engenharia que construirão a base material do desenvol-
vimento nacional. Exige a reestruturação dos cursos de engenharia, de forma a privilegiar a produção científica e a 
pesquisa voltada à inovação tecnológica, a valorizar o trabalho em rede e promover uma maior interação, preservada a 
autonomia, entre a universidade e a esfera produtiva.

Todos temos responsabilidades. Nós, engenheiras e engenheiros, compreendemos que o investimento que o país fez e faz 
em nossa formação, e que cada um de nós fez e continua fazendo, deve objetivar, também, a transformação social, a cons-
trução do desenvolvimento da nação. As ciências que constroem o campo de conhecimento das engenharias formam um 
patrimônio cognitivo essencial para pensar e promover o desenvolvimento. Por isso, reafirmamos nosso compromisso, 
como cidadãs e cidadãos e como profissionais, com o desenvolvimento do Brasil. Por isso, formulamos e apresentamos 
este amplo conjunto de propostas, pelas quais lutaremos e que foram objeto de debate e de deliberação neste Congresso.

Estaremos juntos, com os demais trabalhadores, lutando para que o Desenvolvimento do Brasil seja o Projeto da Nação.
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Investimento no plane-
jamento de longo prazo, 
valorização profissional, 
respeito ao piso salarial 
e garantia da qualidade 
do ensino superior técnico 
são as principais deman-
das que profissionais de 
engenharia e agronomia 
de 11 estados brasilei-
ros esperam que sejam 
cumpridas pelo futuro 
governo do Brasil.

Profissionais de engenharia e agro-
nomia defendem que o futuro gover-
no invista no planejamento de longo 
prazo, valorize os quadros técnicos e 
respeite o salário mínimo profissional, 
sem perder de vista o cuidado com a 
qualidade do ensino técnico superior 
nas esferas público e privadas.

Estas são algumas das prioridades 
apontadas por presidentes de sindi-
catos de engenheiros de todo o Bra-
sil no 10º Consenge, em Búzios, Rio 
de Janeiro, evento que reuniu entre 
os dias de 27 a 30 de agosto, perto de 
400 profissionais em debates sobre o 
futuro do País. Questões, diretamente 
ligadas à defesa do interesse público e 
a setores estratégicos de desenvolvi-
mento que têm a participação direta 
dos profissionais representados pelas 
entidades sindicais, integram a Carta 

do Rio de Janeiro que será encaminha-
da a cada um dos candidatos à Presi-
dência da República.

O presidente do Sindicato dos Enge-
nheiros no Estado do Paraná (Senge-
PR) e ex-presidente da Federação 
Interestadual dos Sindicatos de En-
genheiros (Fisenge), Carlos Roberto 
Bittencourt, defende que o governo 
eleito esteja atento à recomposição 
dos quadros de engenharia nas escalas 
federal, estadual e municipal. 
“A valorização profissional é necessária. 
Hoje há a falta de engenheiros princi-
palmente nos governos municipais. Sem 
engenheiros não há projetos e faltando 
projetos os municípios têm dificuldades 
para angariar recursos. É possível pro-
mover convênios com os estados e o go-
verno federal para ter mais engenheiros 
nas prefeituras”.

Presidentes de sindicatos de engenharia e agronomia 
dizem o que esperam do futuro governante do País
Por João Pedro de Amorim Junior

A VOZ DAS
LIDERANÇAS 

Carlos Roberto Bittencourt, presidente do Senge-PR e ex-presidente da Fisenge. Foto: Christina Bocayuva
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Bittencourt entende que outra ação 
necessária de atenção do governo fe-
deral é a melhoria do ensino de enge-
nharia. “Houve um processo de mercanti-
lização da educação e muitas faculdades 
criaram cursos de engenharia sem ter 
condições de oferecer uma boa formação. 
Cabe ao Ministério da Educação exigir 
a qualidade do ensino técnico superior”.

Por último, o presidente do Senge-
PR destaca a mobilidade urbana 
como prioridade de investimento dos 
três poderes. “Os trabalhadores levam 
muito tempo em deslocamentos de casa 
para o trabalho. Muitas vezes, o trans-
porte é de má qualidade. Esta é uma 
questão ligada diretamente às prefeitu-
ras, mas que necessita de ampla atenção 
das três esferas de governo”.

Agricultura e acesso a terra - Para o pre-
sidente do Sindicato dos Engenheiros 
Agrônomos de Santa Catarina (Sea-
gro-SC), engenheiro agrônomo Vla-
demir Gazoni, é preciso que o novo 
governo implante uma política agrí-
cola que atenda à agricultura familiar 
e que dê sustentação à manutenção da 
engenharia como a base do planeja-
mento com a definição de diretrizes de 
governo na área da agricultura.“São 
necessários investimentos direcionados à 
agricultura familiar, principalmente nos 
estados do Sul e do Nordeste, com ações 
que comecem desde o acesso a terra, com a 
promoção da reforma agrária ou através 
de crédito fundiário. Isso passa pelo finan-
ciamento que garanta a sustentabilidade e 
a rentabilidade dos agricultores para que 
tenham resultado social e financeiro”.

Gazoni ressalta ainda que essas me-
didas devem ser acompanhadas de 
ações de valorização profissional dos 
quadros que dão apoio à assistência 
técnica e extensão rural e na parte de 
fiscalização federal, estadual e muni-
cipal dos produtos de origem vegetal 
e animal. Essa valorização profissio-
nal, segundo ele, passa, obrigatoria-
mente, pelo atendimento do Salário 
Mínimo Profissional previsto na lei 
federal 4.950 A.

Carreira de Estado – Na opinião do 
presidente do Sindicato dos Enge-
nheiros no Estado de Minas Gerais 
(Senge-MG), engenheiro eletricis-
ta  Raul  Otávio  da Silva Pereira, 
a grande mensagem a ser enviada ao 
novo governo é a do reconhecimento 
da profissão de engenharia como car-
reira de Estado. “É importante que haja 
o reconhecimento da importância do papel 
do engenheiro nas ações integradoras de 
desenvolvimento do País. Os profissio-
nais de engenharia devem ser valoriza-
dos como agentes condutores da maioria 
das políticas de desenvolvimento que os 
governantes pretendem implementar”, 
observa.

Pereira considera que a aprovação da 
engenharia como carreira de esta-
do é necessária para consolidar este 
processo. “Entendemos que isto é fun-
damental, bem como a inserção de mais 
engenheiros nos quadros das prefeituras 
municipais é importante para que tenha-
mos um corpo técnico qualificado para 
acompanhar as políticas emanadas pelo 
governo federal que desembocam nas ad-
ministrações dos municípios. Por fim, é 
preciso que haja o reforço, a confirmação 
e o reconhecimento definitivo da ampla 
validade da Lei 4950A/66 que trata do 
Salário Mínimo Profissional. É uma lei 
que vez ou outra é discutida. É um as-
sunto que se arrasta e entendemos que é 
importante que haja um posicionamento 
definitivo e firme a respeito disso”.

O Projeto de Lei nº 13/2013 – que 
reconhece a Engenharia, a Agrono-
mia e a Arquitetura como carreiras 
essenciais e exclusivas de Estado é 
de autoria do deputado José Chaves 
(PTB-PE). Já passou pela Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado, ten-
do sido aprovado em agosto de 2013, 
e no momento aguarda votação pela 
Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), o que deverá ocorrer 
depois das eleições de outubro. Uma 
vez retornada à pauta e aprovada pela 
CCJ, se não houver recurso para vo-
tação pelo Plenário do Senado, nem 
mudança posterior no texto aprovado 

Vlademir Gazoni, presidente da Seagro-SC

Raul Otávio Pereira, presidente do Senge-MG
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Ubiratan Félix Pereira dos Santos, 
presidente do Senge-BA

Olimpio Alves dos Santos, presidente do Senge-RJ
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pela Câmara, a matéria será enviada 
direto à sanção presidencial.

As carreiras essenciais e exclusivas de 
Estado estão previstas pela Emenda 
Constitucional 19, de 1998, conhe-
cida como reforma administrativa e 
incluem diplomatas e servidores de 
carreiras jurídicas, de auditoria e de 
gestão governamental, entre outras. 
Para incluir os engenheiros, arquite-
tos e engenheiros agrônomos, a pro-
posta altera a Lei nº 5.194/66, que 
regula essas profissões.

Qualidade no ensino de Engenharia 
– Na opinião do presidente do Senge 
Bahia, engenheiro civil Ubiratan  Fé-
lix Pereira dos Santos, é necessário 
que o governo federal pare de finan-
ciar o ensino privado com recursos 
públicos sem que haja controle de de-
manda por cursos.

“Temos que ir pra cima do governo em 
defesa da qualidade do ensino superior. 
A 18ª maior riqueza do Brasil está nas 
mãos de uma empresa privada de ensino 
que é bancada com recursos públicos do 
Fies e ProUni. Não dá para financiar a 
iniciativa privada que enriquece às custas 
de recursos públicos”, afirma Ubiratan 
Santos, que também é professor da 
área de engenharia no Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Bahia (IFBA).

Ele cita como exemplo o excesso de 
oferta e a falta de demanda em deter-
minados cursos. “Metade dos cursos de 
Direito do mundo estão no Brasil. Isso é 
uma deformação, porque não existe de-
manda, nem mercado que justifique esse 
número. Essas empresas privadas estão 
pegando recursos públicos e abrindo cur-
sos que elas acham mais fácil vender, sem 
ligação com a demanda do nosso País. 
Muitas vezes são criados cursos com baixo 
investimento para a oferta de formação de 
péssima qualidade. 90% dos cursos ofer-
tados por universidades pagas estão nas 
áreas de administração, direito e saúde. 

Os outros 10% representam o resto. O que 
está sendo oferecido não é necessariamen-
te o que o nosso país precisa na formação 
profissional do ponto de vista estratégico. 
A legislação vigente é muito ruim e pri-
vilegia a livre iniciativa na educação de 
quem tem interesse em ganhar dinheiro. A 
viabilidade do negócio do ensino privado 
no Brasil só é possível porque o governo 
coloca recursos públicos à disposição des-
sas instituições em detrimento da expan-
são do ensino de qualidade para todos”, 
critica.

O povo como foco de atenção do governo 
– O presidente do Senge-RJ, Olimpio 
Alves dos Santos, defende a constru-
ção de políticas públicas que resultem 
no benefício direto para a população. 
“É preciso ter uma visão de futuro, sem 
esquecer do passado. É fundamental cons-
truir políticas públicas orientadas à ver-
dadeira democracia que tenha o povo no 
centro da questão e não com arranjos para 
poderosos”.

Olimpio Alves dos Santos entende 
que os investimentos do novo gover-
no devem garantir a infraestrutura 
necessária para que o país se integre 
de forma adequada além de induzir 
o processo de construção social com 
foco na saúde e educação. “É impor-
tante investir na formação técnica que dê 
suporte às cidades, de forma que tenha-
mos melhores espaços de convivência e 
não aglomerados desordenados. Este é um 
debate que tem que ser disseminado para 
toda a sociedade para que ela tenha a ca-
pacidade de construir e participar deste 
processo”.
Mobilidade e Transporte – Na opinião 
do engenheiro civil Rosivaldo Ribei-
ro Santos, presidente do Senge Sergi-
pe, o novo governo deve ter entre as 
pautas prioritárias o investimento na 
infraestrutura multimodal de trans-
portes, com a reativação de ferrovias e 
a navegação de cabotagem, bem como 
o financiamento de projetos de mobi-
lidade nas grandes cidades. “As ferro-
vias devem ser prioritárias para baixar 

Rosivaldo Santos, presidente do Senge-SE

Francisco Joseraldo Ribeiro do Vale, 
presidente do SEA-RN

Fernando Rodrigues de Freitas, presidente do 
Senge Pernambuco

Orlando Zardo Júnior, presidente do Senge-ES

José Ezequiel Ramos, presidente do 
Senge Rondônia
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o custo no transporte de mercadorias. Do 
ponto de vista das cidades a implantação 
de sistemas de metrôs é muito importan-
te, mas não apenas quando o caos já está 
instalado. Infelizmente vemos hoje muitos 
prefeitos implantando soluções paliativas, 
sem projetos de futuro”.

Conhecimento - O engenheiro metalúr-
gico João Thomaz Costa, presidente 
do Senge Volta Redonda, considera 
que o futuro governo tem que investir 
no fortalecimento do quadro de técni-
co para ampliar a geração de riquezas 
dentro do próprio país. “O Brasil hoje 
ainda é exportador de produtos primá-
rios. Muitos especialistas brasileiros de 
diversas áreas que poderiam estar auxi-
liando no crescimento do país, acabam 

saindo daqui por falta de apoio. É impor-
tante que o governo fortaleça seus quadros 
técnicos, invista no conhecimento para que 
o país cresça. Outros países levam nossos 
profissionais, assim como compra.”

Valorização dos quadros públicos – O 
presidente do Senge Rondônia, en-
genheiro eletricista José Ezequiel 
Ramos, entende que o novo gover-
no tem que garantir a valorização 
das empresas públicas e dos quadros 
técnicos, principalmente nos setores 
estratégicos para o desenvolvimen-
to. “Entendemos que o Estado deve ter o 
controle sobre setores estratégicos de forma 

que não fiquem vulneráveis a apropria-
ções políticas ou de interesses privados. A 
empresa pública deve ser forte e ter quadro 
próprio de carreira valorizado e de qua-
lidade para devolver à sociedade o serviço 
que ela espera, com a aplicação do recurso 
público da melhor forma possível”.

Ainda no contexto do investimento 
nos quadros técnicos, o presidente do 
Senge Pernambuco, Fernando Ro-
drigues de Freitas, considera que 
as sugestões apresentadas pelos en-
genheiros ao futuro governo podem 
servir de orientação no processo de 
desenvolvimento.

“Ao investir na melhoria dos quadros téc-
nicos do Brasil o governo terá como re-

sultado a qualidade de serviços principal-
mente de cunho social”.

Para o presidente do Senge Espírito 
Santo, engenheiro eletricista Orlando 
Zardo Júnior, a formação profissio-
nal de qualidade é o primeiro passo 
para a construção de projetos de efi-
cientes e de longo prazo.

“Temos que formar profissionais prepara-
dos para atender às novas demandas do 
País. Essa formação tem que estar inte-
grada a empresas públicas e privadas para 
garantir a geração de conhecimento e a 
inovação tecnológica. A formação, quan-

do é localizada e respeita as diversidades, 
cria novas demandas de ciência e tecno-
logia. Temos que formar com conteúdos 
dirigidos aos potenciais locais”.

Passado, presente e futuro – Francisco 
Joseraldo Medeiros do Vale, enge-
nheiro agrônomo e presidente do Sin-
dicato dos Engenheiros Agrônomos 
do Rio Grande do Norte (SEA-RN), 
defende que o futuro governo aprovei-
te projetos de êxito e aprenda com os 
erros de gestões anteriores. “Não po-
demos desperdiçar tempo e dinheiro para 
reiventar a roda. Temos que aproveitar o 
tempo e as inteligências com vistas ao pro-
gresso e ao bem da coletividade. É preciso 
que os ministérios planejem juntos e não 
separadamente, como caixinhas de cada 
partido, uns destruindo os outros”.

Respeito - O presidente do Senge Pa-
raíba, Rubens Tadeu, diz que a enge-
nharia tem que ter o seu papel respei-
tado nas três esferas de governo.

“Nos programas de governo hoje ouvimos 
falar de mobilidade, de alimentação, de 
infraestrutura, entre outros temas que en-
volvem diretamente a engenharia. 
A engenharia tem que ter o seu papel res-
peitados pelos governos”, afirma.

“É importante que haja o 
reconhecimento da importância 
do papel do engenheiro 
nas ações integradoras de 
desenvolvimento do País”

Rubens Tadeu, presidente do Senge Paraíba

João Thomaz Costa, presidente do 
Senge Volta Redonda
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PESSOAS 
DESAPARECIDAS
É preciso memória para mudar esta história
Por João Pedro de Amorim Junior



27
Revista do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná

“Quanto mais negro for 
o cidadão, mais pobre ou 
mais parecido com gay, 
mais vulnerável a ser 
preso ou ser assassinado 
e desaparecer. Construir 
a memória coletiva é 
cultivar a verdade”, 
afirma Vera Paiva, filha 
de Rubens Paiva, preso 
político desparecido há 
43 anos.

   Uma história conhecida: Rubens 
Paiva, engenheiro, casado, pai de cinco 
filhos. Deputado federal, cassado pela 
ditadura dois anos após ter sido eleito. 
Desapareceu em 22 de janeiro de 1971 
de dentro do DOI-CODI, no Rio de 
Janeiro. Seu corpo nunca foi encontra-
do.

Uma história anônima: Jovem estu-
dante de geociências morador em uma 
república na cidade histórica de Ouro 
Preto, Minas Gerais, na época da di-
tadura. Denunciado à polícia por um 
colega de quarto fugiu para o meio do 
Cerrado e desapareceu. 

Histórias desconhecidas: Milhares de 
brasileiros, não brancos, que viviam 
no caminho das obras da Transama-
zônica e Belém-Brasília. Índios mas-
sacrados por um padrão de desenvol-
vimento a serviço do agronegócio e de 
interesses militares. 

Famosos ou anônimos com o mesmo 
destino: desaparecidos, vítimas da 
arbitrariedade, um resquício da dita-
dura que ainda nos dias de hoje leva 
o medo, principalmente às considera-
das minorias. 

“Quanto mais negro for o cidadão, mais 
pobre ou mais parecido com gay, mais 
vulnerável a ser preso ou ser assassinado 
e desaparecer. Não é por acaso que temos 
casos em que um pai beijando o filho re-
sultou em morte por ação de homofóbicos”, 
afirma psicóloga social, professora da 
USP há mais de 30 anos, Vera Paiva.

Filha de Rubens Paiva, engenheiro, 
deputado federal, preso político assas-
sinado no DOI-CODI do Rio de Janei-
ro, na tarde de 21 de janeiro de 1971, 
Vera defende que a sociedade não omi-
ta casos de violência; que se recupere a 
memória e se fale a verdade sobre his-
tórias que não podem continuar a se 
repetir, mas ainda se repetem. “Cons-
truir a memória coletiva é cultivar a 
verdade”, afirma.

“O caso de Rubens Paiva é emblemático. 
Para o Brasil virar a página de algo que 
começou lá atrás é necessário recuperar a 
memória daqueles que viveram a ditadu-
ra sem compreender exatamente o que es-
tavam vivendo. Gente que não é culpada 
por não entender pelo que passou, porque 
vivia um momento de censura e de publi-
cações parciais que os convenciam a não 
enxergar”, reforça Vera Paiva. 

Para ela, a Comissão da Verdade - ins-
tituída pelo governo federal - é uma 
conquista, embora tardia. Entre as 
muitas histórias que ouviu, as que 
destaca são as de anônimos  tirados 
do mapa pela ditadura. “Vi histórias 
de memória e verdade, não necessa-
riamente apenas de casos extremos, 
aqueles de grande repercussão. A vio-
lência sistemática tem que ser narra-
da.”

A do jovem desconhecido, morador da 
república de estudantes de Ouro Pre-
to, foi para além do sumiço do rapaz. 

Segundo conta Vera Paiva, a polícia 
foi na cidade natal do estudante, pren-
deu e torturou o pai dele, que era co-
merciante. “O pai voltou à loja, mas a 
população deixou de frequentar o estabe-
lecimento. Davam a volta no quarteirão 
para não passar na frente. São histórias 
que não são contadas, de assassinatos 
e torturas de pessoas que nunca fizeram 
parte de organizações políticas ou algo 
que o valha”. alerta. 

Vera ressalta que muitas são as justifi-
cativas para mortes de minorias. Ma-
ta-se porque é bandido, ou até mesmo 
em nome do ‘desenvolvimento’. “O que 
foi feito, por exemplo, nas obras da Tran-
samazônica e Belém-Brasília, construídas 
pelos militares? Onde estão os engenheiros 
que podem testemunhar sobre o genocídio 
indígena cometido nessas obras? Não fo-
ram 500 desaparecidos, nem 5 mil presos 
e torturados. Foram milhares de brasilei-
ros. Milhares de índios, não brancos, que 
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no caminho foram massacrados por um 
padrão de desenvolvimento a serviço do 
agronegócio e de interesses militares”. 

Narradora de histórias conhecidas ou 
não, Vera Paiva tem na própria expe-
riência de vida e de família a principal 
causa de uma luta permanente.

“Saímos do Rio de Janeiro do dia para a 
noite. Os militares convenceram a minha 
mãe que meu pai seria solto se deixásse-
mos o Rio. Fomos embora. As colegas de 
classe da minha irmã disseram que ela 
sumiu. Então a professora chamou as 
amigas da minha irmã e disse: ‘vocês não 
falem mais o nome dela’. Nos apagaram 
da vida delas. Minha irmã, aluna da 7ª 
série, desapareceu da classe no meio do se-
mestre e ninguém falou mais nisso.
 A experiência de quem viveu a ditadura 
de todos os lados precisa ser contada.”

Por que a gente ainda não virou a pá-
gina? 

“Porque o povo brasileiro continua sub-
metido às mesmas arbitrariedades, co-
metidas por minorias facistas. Meu pai 
participou da resistência democrática e 
foi transformado, pelos militares, num 
estereótipo de inimigo comum. A perse-
guição a subgrupos foi feita a partir da 
tática facista em que você mente e iguala 
todo mundo ao seu propósito. É a mesma 
tática sexista-machista de hoje. Estamos 
num contexto em que, há pouco, assisti-
mos revoltas nos Estados Unidos porque 
mataram um menino negro. Aqui morrem 

dra de toque de nossa vida econômica, a 
mola propulsora do nosso progresso pode, 
no momento, se resumir num único anseio: 
mais energia. Energia que nos permita 
plantar as chaminés fumegantes de uma 
indústria pesada, energia que representa 
a elevação do padrão de vida dos nossos 
irmãos. Contribuindo para que rodem as 
novas turbinas e novos motores estaremos 
trabalhando diretamente para dar uma 
vida condigna ao povo brasileiro que não 
merece continuar abandonado à própria 
sorte”...

A declaração de amor à engenharia 
do então formando Rubens Paiva , se 
consolidou mais tarde no Congres-
so Nacional quando inspirou o então 
deputado, Almino Affonso a elaborar 
a principal lei dos engenheiros e das 
engenheiras, do Salário Mínimo Pro-
fissional (4.950-A).

A defesa da categoria feita por Rubens 
Paiva é até hoje o grande pleito dos 
engenheiros e engenheiras de todo o 
Brasil que contribuem diretamente 
para o desenvolvimento do nosso país.

vários por dia. O exemplo da impunidade 
desses torturadores faz com que a nossa 
polícia seja heroína quando é bandida”, 
afirma Vera Paiva .

Do pai, Vera traz a lembrança de luta 
em nome de um Brasil para os bra-
sileiros. 
Formado em engenharia civil pela 
Universidade Mackenzie, de São Pau-
lo, Rubens Paiva fez parte do Centro 
Acadêmico da universidade e foi um 
dos líderes do Movimento “O Petro-
leo é Nosso”, que culminou com a 
criação da Petrobras. 

“Para ele, a causa do desenvolvimento 
nacional era extremamente importante, 
desde que era estudante de engenharia. 
Ele fazia parte de um grupo, de uma eli-
te universitária, que era empreendedora e 
dedicada em transformar o Brasil nos ter-
mos do próprio Brasil”, diz Vera. 

Como político Rubens Paiva teve a 
base eleitoral em Santos, tendo sido 
eleito pela massa do movimento estu-
dantil, dos portuários, da classe média 
e de eleitores do Vale do Ribeira, re-
gião onde fez várias obras como enge-
nheiro. Foi eleito em 1962 e cassado 
na primeira lista em 1964. “Ele era um 
político engenheiro”, segundo a filha.

Orador da turma, na solenidade de co-
lação de grau da Escola de Engenha-
ria da Universidade Mackenzie, em 22 
de dezembro de 1954. Rubens Paiva, 
declarou o compromisso à profissão 
que escolheu:

“Engenharia é a arte de organizar e di-
rigir o trabalho do homem e utilizar os 
materiais e as energias da natureza em 
função do bem comum. Na obra do enge-
nheiro, com as responsabilidades que lhe 
atribui aquela definição primeira senti-
mos que se diferencia, de forma inequívo-
ca, a predominância dos valores eminen-
temente sociais e humanos. Difícil seria 
determinar a origem da atividade intensa 
que nos aguarda. Sabemos, entretanto, 
que para atender os reclamos da Pátria 
é preciso sentir os seus problemas. A pe-

“A violência 
sistemática 
tem que ser 
narrada”  - 
Vera Paiva

 Vera Paiva durante homenagem no 10º Consenge. 
Foto: Adriana Medeiros
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O texto transcrito a seguir é a íntegra do chamamento 
à população feito por Rubens Paiva, transmitido pela 
Rádio Nacional, na madrugada do dia 1º de abril de 
1964 (com o Golpe Militar em andamento desde o dia 
anterior). Em seu apelo, o então deputado federal por 
São Paulo, defendeu a legalidade representada pelo pre-
sidente João Goulart.

“OUVIR A VOZ DO NOSSO 
PAI FOI UMA EMOÇÃO 
INACREDITÁVEL”

“Meus patrícios, me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infe-
licitado por este governo facista e golpista que neste momento vem traindo o seu mandato se pondo ao lado das forças de reação. 
Desejo conclamar todos os trabalhadores de São Paulo, todos os trabalhadores portuários e metalúrgicos da baixada santista, de 
Santos, da capital e das cidades industriais de São Paulo, em especial. A todos os universitários que se unam em torno dos seus 
órgãos representativos, obedecendo à palavra de ordem do Comando Geral dos Trabalhadores, do Fórum Sindical de Debates, 
dos sindicatos, da União Nacional dos Estudantes, das Uniões Estaduais e dos grêmios estudantis para que todos, em greve 
geral, deem a sua solidariedade integral à legalidade que ora representa o presidente João Goulart. O nosso presidente que, ao 
tomar medidas tão reclamadas por todo o nosso povo e que nos conduzirão indiscutivelmente à nossa emancipação política e 
econômica definitiva, realmente prejudicou os interesses de uma pequena minoria de nossa terra. Pequena minoria, entretanto, 
que detém um grande poder. Detém todo o poder econômico deste país, os órgãos de divulgação, os grandes jornais e as estações 
de televisão. 
É indispensável, portanto, que todo povo brasileiro esteja atento às palavras de ordem que emanarem daqui da Rádio Nacional 
e de todas as outras rádios integradas nesta cadeia da legalidade. Julgamos indispensável que todo o povo se mobilize tranquila 
e ordeiramente em defesa da legalidade, prestigiando a ação reformista do Presidente João Goulart que neste momento está com 
o seu governo empenhado em atender a todas as legítimas reivindicações do nosso povo. 
É indispensável que se processe de uma vez por todas a divisão da riqueza brasileira entre todos os seus habitantes. Não é 
possível que tenhamos marginalizados mais da metade dos habitantes deste país, mais da metade dos habitantes do Brasil, 
sem condições de trabalho, sem saber de manhã para que local se dirigir para ganhar o seu pão e alimentar a sua família. É 
uma estrutura de reforma, exatamente com as medidas preconizadas pelo governo federal que teremos condições realmente de 
integrar todos os brasileiros neste processo. Com isso lucram os trabalhadores, que terão melhores condições de emprego; com isso 
lucram os industriais, que terão a quem vender os seus produtos; com isso lucram os comerciantes e toda a população deste país. 
O que se diz que o governo pretende acabar com o direito de propriedade, estabelecer o confisco de tudo o que existe como pro-
priedade privada é uma grande mentira, uma grande farsa. O que se pretende realmente, trabalhadores e estudantes de São 
Paulo, é tornar este governo incompatibilizado com a opinião pública sob uma onda de mentiras de uma imagem deformada. 
O Presidente João Goulart em suas reformas visa tão somente dar ao povo brasileiro uma participação na riqueza deste país. 
Este momento nacional é um momento decisivo em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua re vo-
lução dentro do processo da legalidade democrática, prestigiando o Presidente da República e esta legalidade. É indispensável, 
entretanto, para isso, que o Presidente e o governo contem com toda a mobilização da opinião pública, com todos os trabalhado-
res, estudantes, intelectuais e o povo em geral, para que pacífica e ordeiramente digam um basta a esses golpistas que pretendem, 
cada vez mais, prestigiar a pequena minoria privilegiada.
Está lançado inteiramente para todo o país o desafio: de um lado a maioria do povo brasileiro, desejando as reformas e dese-
jando que a riqueza se distribua, ao lado da legalidade do Presidente João Goulart. Os outros são os golpistas que devem ser 
repelidos e desta vez definitivamente para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiar”.

Confira o áudio na íntegra:



30
Revista do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná

O período da Constituinte brasileira 
de 1987 e 1988 marcou uma impor-
tante transição entre regimes polí-
ticos. O País rompia com o modelo 
autoritário e iniciava uma lenta cami-
nhada em direção à democratização 
de suas instituições públicas e priva-
das. O momento de passagem permi-
tiu o florescimento de diversos gru-
pos setoriais que buscavam orientar a 
nova ordem político-jurídica nacional. 

Estes organizavam-se em torno de 
grandes temas como trabalho, meio 
ambiente, gênero, cor, religião, orien-
tação sexual entre outros.

Transversalmente a todos os temas, 
as reflexões e ações para definir o mo-
delo econômico a ser assumido eram 
prementes. Existiam posições mino-
ritárias que buscavam o controle do 
Estado na economia, inspirados em 
diferentes regimes como o cubano, o 
soviético ou o português da Revolu-
ção dos Cravos. Contudo, a real dis-
puta que prevalecia era sobre o grau 
de intervenção e regulação do Estado 
brasileiro na economia de mercado. 
Perdurou aquela que fundamentava 
a ordem econômica na livre iniciativa 
privada e que permitia, em situações 
excepcionais de segurança nacional 
ou relevante interesse coletivo, a ex-
ploração direta de atividade econômi-
ca pelo Estado. 

O espaço assegurado para o poder 
público exercer atividade econômica 
ficou reduzido às empresas estatais, 
que podem concorrer no merca-
do com qualquer empresa do setor 
(exemplo do Banco do Brasil no sis-
tema financeiro) ou que prestam ser-
viços públicos essenciais (exemplos 
como Sanepar, Cohapar, Cohab, nas 
áreas de saneamento e habitação, res-
pectivamente). 

A diferença apresentada não é tênue 
e o seus sentidos alteram a forma de 
gestão a ser aplicada na empresa, 
independentemente se for uma so-
ciedade de economia mista ou uma 
empresa pública.

As empresas estatais que exploram 
atividade econômica stricto sensu têm 
um maior grau de independência e 
autonomia de funcionamento para dar 

respostas mais céleres as dinâmicas do 
mercado concorrencial, que tem como 
elemento central o lucro. As empresas 
que executam serviços públicos de-
senvolvem atividades pertinentes ao 
campo peculiar do Estado prestacio-
nal. Agem no planejamento e na im-
plementação de políticas públicas que 
visam a atender aos direitos sociais 
constitucionalmente garantidos. 

Tal fato torna imperativo que obser-
vem as normas que regem a adminis-
tração, sendo que o grau de autonomia 
e independência gerencial é reduzido.
 Em outras palavras, as normas que 
regem as empresas estatais que explo-
ram atividade econômica stricto sensu 
são as mesmas que se aplicam às em-
presas privadas. As empresas presta-
doras de serviços públicos são guiadas 
por normas que orientam a adminis-
tração pública. Aquelas podem criar 
cargos com base nas decisões do Con-
selho de Administração da empresa e 
podem realizar compras de produtos 
com um procedimento simplificado 
para atender à velocidade do mercado. 
Estas precisam de lei específica que 
criem os cargos e empregos públicos, 
incluindo-se os cargos em comissão, e 
precisam seguir com os ritos das nor-
mas que regem as licitações.

Os objetivos distintos de ambas em-
presas estatais se traduz em tempos 
diferentes de condução da gestão, 
pois os vetores que guiam os interes-
ses apontam para direções diversas: 
um para o livre mercado concorren-
cial que se orienta pelo lucro e outro 
para o serviço público que reflete um 
agir do Estado em direção às políticas 
sociais. Compreender os vetores per-
mite que se cumpra com as definições 
constitucionais de 1988 e se aprofun-
de o processo de democratização das 
instituições nacionais.

EMPRESAS 
ESTATAIS E 

A ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

NO BRASIL

Eduardo Faria Silva, assessor Jurídico da presidên-
cia do Senge-PR, é professor da Universidade Posi-
tivo e Doutor em Direito pela UFPR.

ARTIGO
Fo

to
: A

lex
sa

nd
ro

 T
. R

ib
ei

ro



31
Revista do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná

SENGE
JOVEM

A construção de um futuro melhor para todos começa agora. 

// VENHA PARA O SENGE JOVEM E SEJA 
PROTAGONISTA DA HISTÓRIA DA ENGENHARIA

O Senge Jovem é a porta aberta do Sindicato aos futuros engenheiros de qualquer idade e universidade. A inscrição é gratuita, aberta a 
estudantes de qualquer modalidade de engenharia sem o pagamento de taxa ou anuidade.
No Senge Jovem você tem o suporte do sindicato para vagas de estágio e a oportunidade de fazer cursos de atualização, participar de palestras e 
seminários gratuitos ou financiados em parte pelo Senge-PR. E ainda tem descontos em uma lista de serviços conveniados ao Sindicato.
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Cerca de 7,5 milhões de pessoas se 
matricularam em cursos superiores 
no Brasil em instituições públicas e 
privadas em 2013, segundo dados do 
último Censo da Educação Superior, 
divulgados pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisa (Inep). 

O número representa um aumento de 
mais de 700% nas matrículas em curso 
superior, se comparado aos dados do 
Inep de 1995, que registrou cerca de 
1,2 milhão de matrículas, um ano an-
tes da aprovação da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), 
considerada o marco legal da reforma 
educacional implantada no país, e que 
liberalizou a oferta de ensino superior 
à iniciativa privada. 

Temos muito mais pessoas ingressan-
do em cursos superiores, pouco mais 
de quinze anos depois da LDB. De 
forma descontextualizada, é isso que 
os números apontam. No entanto, os 
dados não explicitam a expansão do 
número de instituições públicas ante 
a estrondosa multiplicação das facul-
dades e universidades privadas. No 

contexto da transformação do ensino 
em mercadoria o que mais preocupa é 
a qualidade do ensino e o futuro dos 
novos profissionais. 

De acordo com a professora univer-
sitária e presidente do Instituto Mu-
nicipal de Administração Pública de 
Curitiba (Imap), Liana Maria da Frota 
Carleial, um dos riscos da proliferação 
de faculdades particulares e da priva-
tização do setor é a falta de acompa-
nhamento do Ministério da Educação 
(MEC) à qualidade do ensino, sobre-
tudo quando cerca de 40% dos estu-

De serviço público 
ao ingresso de ações 
na bolsa de valores, 
a educação superior 
no Brasil, desde a 
sua flexibilização e 
abertura para o capital 
privado, em 1996, tem 
se consolidado como 
um dos mercados mais 
promissores no País, 
do ponto  de vista 
financeiro.

O NEGÓCIO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR NO BRASIL 
Qual o custo da mercantilização do ensino e os reflexos 
na formação dos profissionais de hoje e do futuro?
Por Alexsandro T. Ribeiro

Liana Maria da Frota Carleial, professora universitária e presidente do 
Instituto Municipal de Administração Pública de Curitiba (Imap)
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dantes do ensino privado contam com 
apoio de programas governamentais 
de inclusão ao ensino superior, como 
o Programa Universidade Para Todos 
(ProUni) e o Programa de Financia-
mento Estudantil (Fies).  

“A educação é uma função do Estado, ou 
seja, um serviço público. Quando se pri-
vatiza, entrega-se à iniciativa privada 
de um determinado mercado de educação. 
Mas continua sendo um serviço públi-
co e uma concessão. O grande problema 
é o acompanhamento da qualidade das 
escolas privadas, pois elas têm a conces-
são para prestar serviços e não a conces-
são fazer o que querem. Tem que ter um 
acompanhamento da qualidade do ensino, 
principalmente por causa dos recursos pú-
blicos destinados aos estudantes por meio 
de programas do governo federal”. 

Se o crescimento recente de matricu-
lados foi grande, o de número de fa-
culdades foi ainda maior, sobretudo se 
comparado ao número de universida-
des. Em 1995, a estrutura de ensino 
público superior do Brasil era forma-
da por 72 universidades e 111 facul-
dades federais, estaduais e municipais. 
Em 2013, de acordo com o Inep, as 
universidades públicas eram 111 e as 
faculdades 140. 

No que diz respeito à oferta de ensino 
superior privado houve uma explosão 
no número de estabelecimentos nos 
últimos 18 anos. O Brasil tinha 63 
universidades, 101 faculdades parti-
culares, em 1995. Em 2013, o número 
de unidades particulares de ensino su-
perior pulou para 84 universidades e 
1.876 faculdades. 

No Paraná, de acordo com o Censo, 
as opções existentes em 1995 para fa-
zer curso superior estavam restritas a 
menos de uma dúzia  de instituições. 
Eram apenas uma universidade fede-
ral, um centro de educação tecnoló-

gica, quatro universidades estaduais, 
duas particulares e três faculdades 
privadas. 

Em 2012, as possibilidades de escolha 
amentaram exponencialmente entre 
as instituições públicas e privadas. Os 
vestibulandos na busca por uma vaga 
em curso superior poderiam escolher 
entre 14 universidades, sete centros 
universitários e 173 faculdades. 

Para Liana Carleial, o aumento no 
número de matrículas e instituições 
aliado à falta de fiscalização na quali-
dade gera o problema da não absorção 
dos novos profissionais pelo mercado, 
acarretando a uma contínua corrida 
por novas formações, para comple-
mentar a formação precária. “O risco 
do aumento exagerado no ingresso na 
educação superior é o que pode gerar fu-
turamente uma queda na expectativa, pois 
essas pessoas não terão o retorno espera-
do da educação, uma vez que a formação 
não foi adequada. Então hoje o aluno 
pode estar achando isso ótimo e no futu-
ro ter um grave problema, pois como irá 
vai adequar as necessidades do mercado à 

uma formação mal feita? Num momento 
ou outro ele vai ser excluído do mercado”.

Segundo o diretor do Senge-PR e 
professor do Departamento de Trans-
portes da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), engenheiro civil José 
Ricardo Vargas de Faria, o MEC tem 
atuado na fiscalização da qualidade 
do ensino superior, por meio de ava-
liações como o Exame Nacional de 
Desempenho (Enade), que avalia tam-
bém a estrutura das instituições e o 
corpo docente. 

“O Enade é um sistema de fiscalização 
que tem funcionado. Tanto é assim que há 
cursos em universidades públicas que es-
tão à perigo de não abrir novas turmas, 
pois tiveram notas baixas no exame. E 
isso numa universidade federal. Então, os 
cursos de fato têm essa avaliação”.

Os dados do Enade nos últimos anos 
apontam que, apesar de em menor nú-
mero em comparação às unidades de 
ensino privadas, são as instituições 
públicas as que estão mais bem avalia-
das. De acordo com os dados do exa-

“O risco do aumento exagerado 
no ingresso na educação superior 
é que pode gerar futuramente 
uma queda na expectativa”- 
Liana Carleial
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me de 2012, dentre as 100 instituições 
com os cursos que tiveram a maior 
pontuação no conceito Enade, 52 são 
públicas e 48 são privadas. Em 2011, 
na mesma listagem, 42 entidades pri-
vadas estavam entre as 100 primeiras, 
contra 58 entidades públicas. 

Nos cursos de engenharia os dados 
são mais acentuados. Em 2003, segun-
do o Censo da Educação Superior, dos 
mais de 25 mil concluintes em cursos 
de engenharia, cerca de 60% eram de 
instituições públicas. Em 2012, inver-
teu-se essa proporção. Dos mais de 
62 mil concluintes, aproximadamente 

60% eram de instituições privadas. 

Na avaliação dos cursos de engenha-
ria, no entanto, a liderança no Enade 
é das entidades públicas. Em 2011, 
entre as 100 primeiras colocadas em 
engenharia – exceto agronomia -, 77 
eram instituições públicas de ensino 
superior. Em 2010, no exame que ava-
liou os cursos de agronomia, todas as 
100 primeiras instituições eram públi-
cas. Desta forma, se por um lado há 
um aumento do número de concluin-
tes em cursos de engenharia em ins-
tituições privadas, são as instituições 
públicas as mais bem avaliadas no 
Enade. 

Na opinião de José Ricardo Vargas de 
Faria, um dos fatores determinantes 
para a qualidade do ensino é a estru-
tura do corpo docente da instituição. 
Nas instituições públicas, segundo o 
Censo da Educação Superior 2013, 
os doutores são a maioria no quadro 
docente, ocupando 50% dos postos. Já 
nas instituições particulares, cerca de 
metade dos professores são mestres. 

“A regra do MEC é que você tem que ter 
70% de mestres e doutores nas universida-
des. Mas não diz a quantidade de cada. 
Se tiver, dentre 100 professores, 69 mes-
tres e 1 doutor, atinge a meta de 70% de 
mestres e doutores. Por outro lado, o siste-
ma de contrato que predomina nas parti-
culares é de professor horista. Pode-se até 

ter mais doutores no quadro, mas que dão 
em média menos aulas que os com mes-
trado, devido ao custo. Do ponto de vista 
financeiro, uma instituição está pagando 
muito pouco por doutor, e o aluno está sen-
do formado muito pouco por doutor”. 
De acordo com o professor do Depar-
tamento de Transportes da UFPR, 
além do número reduzido de doutores 
em sala de aula, a falta de investimen-
to em pesquisa nas instituições parti-
culares contribuem para a reprodução 
do saber, e não para a construção do 
conhecimento.
“A proliferação das instituições e das ofer-
tas de vagas apontam para uma preocu-
pação quantitativa das entidades, o que 

coloca em questão a qualidade do profis-
sional que é formado. É uma crítica à ló-
gica mercantil da educação. Você tem que 
fazer render aquele recurso, e para isso 
corta atividades extracurriculares, como 
pesquisa, e outras que são importantes na 
vida de um estudante. É isso que acon-
tece nas faculdades que só trabalham na 
perspectiva do ensino, que têm uma condi-
ção menor de formar o aluno crítico, com 
capacidade de análise, e que acaba sendo 
mais um operador de conhecimentos téc-
nicos em aplicações em casos específicos”. 

Engenheiro civil, José Ricardo Vargas de Faria, 
diretor do Senge-PR e professor do Departamento 
de Transportes da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR)

Iolanda Bueno, coordenadora de Tecnologia na Edu-
cação da Universidade Tecnológica Federal do Pa-
raná (UTFPR)

“A regra do MEC é que você tem 
que ter 70% de mestres e doutores. 
Mas não diz a quantidade de 
cada”  - José Ricardo
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EAD: FACILIDADE NO ACESSO, 
PERIGO NA QUALIDADE  

Quando se coloca a educação no mes-
mo patamar de qualquer produto co-
mercializável, como uma mercadoria, 
faz com que ela seja exposta às regras 
do mercado, e que siga a tendência de 
concentração e centralização, presen-
te em vários setores da economia. 

Na educação isso fica visível com a 
formação de conglomerados e oligo-
pólios que crescem cada vez mais no 
setor, como a Kroton Educacional, 
que integra instituições como a Uni-
versidade Norte do Paraná (Unopar), 
Faculdades Pitágoras, Unic (Univer-
sidade de Cuiabá), Unime (Univer-
sidade Metropolitana de Educação e 
Cultura). 
A fusão da Kroton com a rede Anhan-
guera, em julho de 2014, resultou num 
grupo com 125 campi, 1,5 milhão de 
alunos e valor de mercado de R$ 24 
bilhões, segundo reportagem recente 
da Revista Exame. A união dessas em-
presas formou o maior grupo de edu-
cação do mundo em número de alunos 
e em valor de mercado. 

Um dos carros-chefes do grupo e de 
inúmeras instituições que vêm sur-
gindo nos últimos anos é a Educação 
à Distância (EAD), que ganhou foça 

no País a partir de 2007 como polí-
tica de governo, com a consolidação 
dos referenciais de qualidade do en-
sino à distância, editados pelo MEC. 
Em 2007, de acordo com o Censo da 
Educação, foram registrados cerca de 
370 mil matrículas em cursos EAD. 
Em 2012, o número saltou para mais 
de 1,1 milhão, entre as quais 932 mil 
instituições privadas. 

Segundo a coordenadora de Tecno-
logia na Educação da Universida-
de Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR), Iolanda Bueno de Camargo 
Cortelazzo, a educação à distância não 
é fato novo no Brasil,  tendo surgido 
no início do século XX, porém, como 
sistema unidirecional de comunicação. 
“O movimento era de ensino mesmo. As 
próprias teorias de aprendizagem eram 
voltadas para o movimento professor/
aluno. O formato que temos hoje, de edu-
cação com participação plural e cruzada, 
é fruto do avanço dos meios de comunica-
ção. Então o EAD se intensifica nos últi-
mos anos. Em 2007, com os referenciais 
de qualidade, tivemos um parâmetro para 
o EAD. Toda política de educação à dis-
tância do governo hoje tem por base esses 
referenciais de qualidade”. 

De acordo com Iolanda, o sistema 
adotado no Brasil requer que parte 
do ensino seja presencial, com o aluno 

frequentando os polos de ensino, co-
nectados com as centrais, que trans-
mitem as aulas. “Tem alguns momentos 
telepresenciais, em que o aluno está com o 
tutor presencial em algum polo da insti-
tuição. Esse é o modelo que o Brasil ado-
tou. Então você tem o tutor que fica na 
sede de onde é distribuída a informação, 
e os tutores presenciais que acompanham 
os alunos em cada polo. Portanto, não se 
preocupa apenas com a reprodução, pois 
existe a multidirecionalidade, que é quan-
do se tem um professor falando com vários 
polos, e esses polos se enxergando através 
do professor e do ambiente virtual, provo-
cando a comunicação entre os polos”.

Apesar dos avanços tecnológicos, o 
modelo mercantilista do EAD no Bra-
sil é visto com maus olhos como um 
sistema de formação de profissionais, 
sobretudo pela dificuldade de fiscali-
zação em todos os polos das institui-
ções pelo MEC, e pela falta de instru-
mentos que regulem a qualidade do 
ensino. Os referenciais de qualidade 
de 2007 não têm caráter de lei. 

“É inegável a possibilidade de acesso que 
o EAD oferece para que as pessoas possam 
ingressar no ensino superior, principal-
mente em um país como o Brasil, com ter-
ritório grande. Porém, tem que se atentar 
à qualidade desse ensino e como isso está 
em andamento, para que não seja uma 
venda de diplomas. Se você tem um curso 
de EAD onde não tem tutor, não tem o 
acompanhamento do aluno, certamente ele 
está entregando um diploma, nada mais 
que isso”, critica Liana.  

Para o professor da UFPR e diretor 
do Senge-PR, José Ricardo Vargas de 
Faria, o problema do EAD não está 
no conceito do uso de tecnologias 
para possibilitar o ensino à distância, 
mas sim no modelo mercantil aplicado 
atualmente no País. “Hoje, o que se faz 

“A proliferação das instituições e 
das  ofertas de vagas apontam para 
uma preocupação quantitativa das 
entidades, o que coloca em questão 
a qualidade do profissional que é    
formado”- José Ricardo
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em termos de educação à distância não 
dá pra se dizer que viabiliza a formação 
de um bom profissional. Lembro-me dos 
cursos técnicos do Instituto Monitor, em 
que o aluno recebia um pacote com teoria 
e kit para atividade prática. Esses cursos 
EAD que estão se proliferando não têm 
nem essa parte prática. Nessa perspectiva, 
oferecem menos do que aqueles. 
A realidade é que há uma perspectiva 
efetiva de se usar a educação à distância 
para ampliar a formação, melhorar e am-
pliar o acesso ao ensino superior. Porém, o 
ensino à distância virou uma nova merca-
doria maior na educação. Mas não é uma 
responsabilidade do ensino, da técnica, 
mas do modelo aplicado atualmente. Da 
lógica da produção, hoje não tem como 
formar um profissional nesses termos”. 

Uma simples pesquisa nos sites de 
busca na internet revela uma série de 
instituições oferecendo, com autori-
zação do MEC, cursos de graduação 
à distância em várias modalidades de 
engenharia, como de Produção, Civil e 
Elétrica. Crítica do EAD, a professora 
e presidente do Instituto Municipal 
de Administração Pública de Curitiba 
(Imap), Liana Carleial, considera que 
a mistura do formato de educação à 
distância com a engenharia seria “o 
pior dos mundos”. 

“Alguém que está no interior do Pará e 
que precisa ter uma formação, isso seria 
possível via EAD se ao menos tivesse um 
acompanhamento e uma tutoria. O ensino 
e a atividade têm uma coisa muito inte-
ressante que é você ver o crescimento do 
aluno, acompanhar isso e não tem preço. 
É uma interação que a distância  não per-
mite. Agora, que a EAD tem uma função 
de mercado, de atender teoricamente a 
formação do aluno para o mercado, isso 
pode ser. Porém, se não for de qualidade, 
o aluno, ao tentar entrar no mercado, vai 
bater com a cara na porta”. 
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TIPOS DE INSTITUIÇÕES 
SEGUNDO O MEC

FACULDADES
Todas as instituições são credencia-
das no MEC obrigatoriamente como 
faculdades. São instituições que ofe-
recem número menor de cursos de 
graduação. As faculdades não têm 
autonomia para abertura de cursos, 
que devem ser autorizadas pelo MEC. 
Segundo o Censo da Educação Supe-
rior de 2013, existem 140 faculdades 
públicas e 1.876 privadas no país. 

CENTROS UNIVERSITÁRIOS 
São instituições pluricurriculares, que 
abrangem uma ou mais áreas do co-
nhecimento, comprovada pela quali-
ficação do seu corpo docente e pelas 
condições de trabalho acadêmico ofe-
recidas à comunidade escolar. Têm 
autonomia para criar, organizar e ex-

tinguir, em sua sede, cursos e progra-
mas de educação superior. De acordo 
com o Censo de 2013, existem no país 
10 centros universitários públicos e 
130 privados. 

UNIVERSIDADES 
De acordo com o MEC, as universida-
des devem oferecer obrigatoriamente 
atividades de ensino, pesquisa e ex-
tensão. São instituições pluridiscipli-
nares de formação dos quadros profis-
sionais de nível superior, de pesquisa, 
de extensão e de domínio e cultivo do 
saber humano. Atualmente o Brasil 
conta com 111 universidades públicas 
e 84 privadas. 
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Eventos, realizados 
em Curitiba e 
nas oito regionais 
do sindicato pelo 
Estado, marcaram o 
início da gestão para 
o triênio 2014/17.

Em Cascavel, a diretoria do Senge-PR é com-
posta por Moanir Stábile Filho, Harry Fockink, 
Hélcio Alexandre Rodrigues Zilotti, Luiz Carlos 
Balcewicz, Luiz Fernando Salgado e Reni Heerdt

A diretoria da regional de Ponta Grossa é formada 
por Adriana Baumel, Manoel  Martins, Helena de 
Geus Schleder e Luciane Curtes Porfírio Silva 

Engenheiro civil Nelson Müller Júnior :
Diretor da regional de Cascavel

Engenheira civil Margolaine Giacchini :
Diretora da regional de Ponta Grossa

Mais de mil pessoas prestigiaram as 
cerimônias de posse das diretorias 
estadual e das regionais do Sindicato 
dos Engenheiros no Estado do Paraná 
(Senge-PR), que assumiram a lideran-
ça da entidade para os próximos três 
anos de atuação da entidade. 
Os eventos reuniram diversas autori-
dades municipais, estaduais e lideran-
ças das entidades de classe do Paraná 
e de todo o Brasil. 

Eleita sob o mote Ação e Desenvolvi-
mento, a diretoria que assumiu a ges-
tão do Senge-PR propõe um plano de 
atuação na entidade que vislumbre a 
ampliação das conquistas da entidade, 
promovendo o diálogo entre o passa-

do, o presente e futuro do Senge-PR, 
atuando no fortalecimento da insti-
tuição e intensificação das lutas pelos 
profissionais de engenharia, e nos de-
bates de políticas públicas de interesse 
social em setores estratégicos. 

Após a posse em Curitiba, o presidente 
do Senge-PR, Carlos Roberto Bitten-

court, percorreu o estado, participan-
do das cerimônias de empossamento 
das regionais do Sindicato em Ponta 
Grossa, Campo Mourão, Londrina, 
Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá, 
Francisco Beltrão e Pato Branco.  

Confira na sequência as fotos das 
novas diretorias do Senge-PR. 

Membros da diretoria estadual, do conselho fiscal e do conselho consultivo do Senge-PR 
durante a cerimônia de posse da gestão Ação e Desenvolvimento. Foto: Joka Madruga

NOVA DIREÇÃO FORTALECE O 
SENGE EM TODO O ESTADO 

Mais de mil pessoas participaram dos 
eventos de posse nas regionais



39
Revista do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná

A diretoria de Pato Branco é composta por Rosa-
ne Dalpiva Bragatto, Deonildo Bagatini Junior, 
Giovani de Bortoli Pagnoncelli
e Otto Bruno Becker

Engenheiro eletricista José Quirilos Assis Neto: 
Diretor da regional de Foz do Iguaçu

Assumem a diretoria da regional de Foz do Iguaçu 
Rogério Diniz Siqueira, Pablo Braga Machado, 
Alexandre Gonçalves Leite, Gilson Branco Gar-
cia, Gilson Nakagaki, Jorge Oscar Darif, Laurin-
do Renó Costa e Newton Rogério Rutz da Silva

Em Maringá, compõem a diretoria da regional 
Sandra Mara Cardoso, Angelo Libério Robertina, 
Domingos Rigolon, Erni Limberger, Marcelo 
Ricardo Dias, Sérgio Inácio Gomes, Cristiane 
Galassi e Feliciano Luis Meza Llanos

Engenheiro civil Ricardo Sandino Farias Frego-
nese : Diretor da regional de 
Francisco Beltrão

A diretoria de Francisco Beltrão é composta por 
Eduardo Portelinha, João Fernando Guarienti, 
Celso Rizzi e Orley Jayr Lopes

Engenheiro eletricista Nilton Camargo Costa: 
Diretor licenciado da regional de Londrina

Integram a diretoria de Londrina Osvaldo 
Campos Junior, João Verçosa Silva, Almir Del 
Padre, Edgar Matsuo Tsuzuki, Julio Cotrim, 
Iara Jaime de Pina, Wilson Sachetin Marçal e 
Paulo Guilherme Ferreira Ribeiro

Engenheiro agrônomo Rudmar Luiz Pereira dos 
Santos: Diretor da regional de Pato Branco

Engenheiro civil Samir Jorge:
Diretor da regional de Maringá

A diretoria de Campo Mourão é composta 
por Salvador Sarto, Sebastião Carlos Mauro, 
Claudinei Antonio Minchio, Eduardo Augustinho 
dos Santos, Expedito Goulart Brasil, Roberto 
Menezes Meirelles e Losani Perotti

Engenheiro agrônomo Manoel Genildo Pequeno: 
Diretor da regional de Campo Mourão
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Hoje é quase senso comum que a me-
lhor organização do espaço urbano 
se dá em cidades com maior densida-
de demográfica, ou seja, aquelas que 
têm uma quantidade maior de pes-
soas morando em uma determinada 
porção da cidade. 
É certo que a concentração de pesso-
as em determinados pontos promove 
maior  interação entre as diversas 
atividades urbanas, possibilita uma 
enorme economia de energia em des-
locamentos de pessoas e cria inúme-
ros processos de sinergia de ordem 

social e econômica. 
Esse “senso comum” se consolidou a 
partir da crise de petróleo dos anos 
80, quando o mundo se deu conta que 
o combustível fóssil era uma fonte fi-
nita de energia consumida em larga 
escala com os transportes urbanos 
baseados no uso do automóvel.
No entanto, é muito importante res-
saltar que promover a densificacão 
do tecido urbano não significa verti-
calizar as edificações da cidade num 
processo orientado exclusivamente 
pela visão do mercado imobiliário. 
Quem vende imóveis, quer construir 
cada vez mais em menos espaço, com 
vistas ao aproveitamento econômico 
dos terrenos urbanos, principalmente 
naquelas porções das cidades conside-
radas “nobres” ou de elevado preço.
Promover a densificação responsável 
de uma cidade é uma ação que exige 
construir ou estabelecer uma relação 
ótima entre quantidade de pessoas 
e infraestrutura urbana. Para isso, 
infraestrutura deve ser entendida 
também como a disponibilidade de 
equipamentos e serviços públicos (es-
pecialmente o transporte coletivo), de 
sistema viário, de áreas verdes e de 
espaços públicos, tudo isto associado 
a uma distribuição racional dos edifí-
cios sobre os terrenos de forma a ga-
rantir a melhoria da paisagem urbana 
e a salubridade das edificações.
 A degradação urbana, que tem hoje a 
cidade de São Paulo como um exem-
plo emblemático, se dá justamente 

DENSIFICAÇÃO RESPONSÁVEL X 
VERTICALIZAÇÃO URBANA 

Valter Fanini

Vice-presidente do Senge é graduado em engenharia civil 
pela UFPR, com pós-graduação em Administração Pú-
blica pela FGV e mestrado em Desenvolvimento Econômi-
co pela UFPR. Na Comec foi responsável por projetos de 
desenvolvimento de vários municípios da Região Metro-
politana de Curitiba, idealizando e fiscalizando inúmeras 
obras de mobilidade.

Foto: Joka Madruga

ARTIGO
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pelo descontrole no processo de den-
sificação de uma cidade. A receita para 
o caos urbano está na cessão ou ven-
da de potencial construtivo sem que 
isso seja acompanhado da ampliação 
dos espaços públicos de lazer; em 
não verificar a capacidade de trans-
porte do sistema viário; não prever 
o suporte de fornecimento das redes 
de energia elétrica, água e esgoto e 
ignorar os impactos ambientais e na 
paisagem urbana. 
Em Curitiba, todas as alterações efe-
tuadas no zoneamento, a partir da 
década de 90, não foram sustentadas 
em estudos que levassem em conta o 
aumento da população e das ativida-
des econômicas conferidas pelo maior 
adensamento em extensas áreas, in-
clusive o centro da cidade, de forma 
a atender as demandas geradas por 
deslocamento de pessoas e cargas, a 
necessidade de espaços de lazer e o 
funcionamento das redes de serviços 
públicos. O modelo aplicado por aqui 
foi o de primeiro autorizar a verticali-

zação e a densificação para depois ver 
no que ia dar.
A cidade caótica é o produto dessa 
equação resolvida no chute. Uma ci-
dade que demandará cada vez mais 
‘superpostes’ em ruas estreitas para 
conduzir eletricidade; redes de sane-
amento que não serão capazes nem de 
trazer água e nem de levar o esgoto 
doméstico e aquela que antecipa a sua 
dependência de uma rede de metrô de 
difícil construção. Enquanto isso, seus 

habitantes são aprisionados em apar-
tamentos sem ter onde caminhar ou 
tomar sol, já que o sol nunca chegará 
às suas moradias.
Nem 20% do potencial construtivo 
autorizado pela atual lei de zonea-
mento de Curitiba nas áreas passíveis 
de verticalização foi utilizado. Corre-
dores como a Linha Verde; a Marechal 
Floriano; a Avenida das Torres, entre 
outras, permanecem praticamente va-
zias de edifícios. Mesmo assim, não 
paramos de escutar os rumores do se-
tor imobiliário demandando a abertu-
ra e novas áreas para a verticalização.
É predatório o processo de verticali-
zação orientado exclusivamente pela 
visão de mercado. Escolhe-se o bairro 
da vez, que é batizado com um nome 
em inglês ou francês e vende-se a ilu-
são de que entregará a todos a qua-
lidade urbanística de determinados 
setores da cidade. 
Ao contrário do que se promete, a 
densificação sem responsabilidade 
acaba por liquidar as boas condições 

de acessibilidade, geralmente em tor-
no do centro da cidade, por extinguir 
as edificações de bom padrão, por 
comprometer a qualidade ambiental, 
paisagística e urbanística, por preca-
rizar os equipamentos e serviços pú-
blicos e por saturar o sistema viário.
O Plano Diretor de Curitiba deve 
firmar um compromisso com a den-
sificação responsável da cidade. Isto 
significa, antes de tudo, verificar quais 
serão os efeitos sobre a cidade desses 

corredores e áreas passíveis de verti-
calização ainda por serem ocupadas 
com edifícios. 
O compromisso do Plano Diretor 
está na elaboração de estudos que 
correlacionem o  zoneamento de uso 
e ocupação do solo com as demandas 
que serão geradas pela efetivação 
deste zoneamento. E que estes estu-
dos resultem em planos setoriais de 
mobilidade urbana, de criação de es-
paços públicos, de redes de serviços, 
de sistema de transporte público e, 
acima de tudo, do modelo de finan-
ciamento para a implementação de 
tudo isso na cidade.
O processo de verticalização gera ex-
cedentes econômicos que devem ser 
apropriados pelas cidades para o aten-
dimento das demandas que a própria 
verticalização gera e não ser transfor-
mado exclusivamente em lucro empre-
sarial ou em lucro dos proprietários do 
solo urbano. Do contrário continuará 
valer a velha máxima: privatiza-se o 
lucro e socializa-se o prejuízo.

“Promover a densificação responsável de uma 
cidade é uma ação que exige uma relação ótima 
entre quantidade de pessoas e infraestrutura
urbana”  - Fanini
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CÉREBROS POR 
TRÁS DA MÁQUINA
Renault investe na contratação de engenheiros para crescer no mercado
Por João Pedro de Amorim Junior
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Até o fim do ano, a Renault do Bra-
sil pretende aumentar os seus qua-
dros de profissionais de engenharia 
com vistas ao processo de expansão 
da empresa e também para novos 
projetos.“Neste ano precisamos contra-
tar cerca de 100 engenheiros, número que 
equivale a cerca de 20% do total que te-
mos hoje”, afirma o diretor da Renault 
Tecnologia América (RTA), Sebas-
tien Samuel. 

A meta é atingir 8% de participação 
no mercado até 2016. A Renault é a 
quinta maior montadora do país, com 
6,6% da fatia de mercado de veículos, 
o que corresponde a 236.000 unida-
des vendidas em 2013. No primeiro 
semestre deste ano, a empresa abra-
çou 6,9% do mercado nacional.

No caminho dos objetivos a serem 
atingidos, a Renault tem como prio-
ridade o atendimento à norma federal 
Inovar-Auto, que estabelece metas 
arrojadas de redução de consumo e de 
emissão de poluentes e que devem ser 
atendidas pelas montadoras até 2017. 

A contrapartida ao cumprimento dos 
regulamentos estabelecidos pelo go-
verno está em compensações fiscais. 
O chamado Programa de Incentivo à 
Inovação Tecnológica e Adensamen-
to da Cadeia Produtiva de Veículos 

Automotores pretende criar condi-
ções de competitividade e incentivar 
as empresas a fabricar carros mais 
econômicos e mais seguros, investir 
na cadeia de fornecedores e em enge-
nharia, tecnologia industrial básica, 
pesquisa e desenvolvimento e capaci-
tação de fornecedores.

“A prioridade número 1 é atender à re-
gulamentação nacional do Inovar-Auto 
com compromisso da redução do consu-
mo e emissão de poluentes até janeiro de 
2017. É desafio tecnológico no qual esta-
mos trabalhando”, afirma o diretor da 
Renault Tecnologia América (RTA).

Engenheiro mecânico por formação, 
Sebastien Samuel gerencia 900 enge-
nheiros distribuídos na unidade brasi-
leira da Renault e também na Argen-
tina, Colômbia, Chile e México, que 
juntas formam a RTA. Na Renault 
do Brasil, em São José dos Pinhais, 
na Grande Curitiba, há 550 profissio-
nais de engenharia, dos quais 300 dos 
quadros diretos da montadora e ou-
tros 250 integrantes de empresas ter-
ceiras parceiras nos projetos em de-
senvolvimento. São profissionais de 
diversas áreas da engenharia, como 
engenheiros mecânicos, engenheiros 
eletricistas, engenheiros químicos, 
engenheiros de produção, engenhei-
ros de materiais, entre outros.

Na opinião de Samuel, neste mo-
mento faltam engenheiros para aten-
der ao setor automobilístico. Prova 
disso é que mesmo com a abertura à 
contratação de profissionais a mon-
tadora ainda tem dificuldades para 
suprir a demanda.

“Quando temos currículos disponíveis 
contratamos. Depois disso, o comple-
mento da formação em engenharia é 
feito dentro da empresa. A exigência 
mínima é o domínio da língua inglesa”, 
completa Samuel.

Para ele as universidades brasileiras 
na área de engenharia são muito boas, 
mas mesmo assim há poucos profis-

Caíque Ferreira, diretor de Comunicação da Renault do Brasil.
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Meta da montadora 
é a de aumentar 
em 20% o quadro 
de profissionais 
de engenharia até 
o final de 2014. 
Contratações 
serão para atender 
à demanda no 
Complexo Ayrton 
Senna, em São José 
dos Pinhais, na 
Grande Curitiba. 
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sionais disponíveis para atuar nas 
montadoras. “A formação é muito boa, 
o nível dos candidatos é alto, porém te-
mos poucos profissionais disponíveis. Na 
Argentina, por exemplo, a demanda por 
engenheiros é menor do que no Brasil, 
já que lá o número de projetos também 
é menor”.

De acordo com o engenheiro francês, 
nas outras praças em que a Renault 
atua, em especial na Europa, há em-
presas de engenharia parceiras que 
garantem a oferta de mão de obra es-
pecializada. “Na França há empresas de 
engenharia parceiras da Renault. Lá, se 
temos necessidade de profissionais conse-
guimos supri-la”, observa.

Mas o salário pago pela Renault aos 
engenheiros dos seus quadros é atra-
ente? “O pacote é muito interessante”, 
diz Sebastien Samuel, sem especificar 
valores ou se a montadora cumpre o 
que prevê a Lei Federal 4.950A/66, 
que define o Salário Mínimo Profis-
sional de Engenharia equivalente a 6 
Salários Mínimos, para seis horas di-
árias e 8,5 salários mínimos para uma 
jornada de oito horas de trabalho. 

“A Renault como empresa tem muitos be-
nefícios. Aqui no Paraná somos uma das 

mais atraentes em termos de pacote de 
remuneração”, reforça o diretor de 
Comunicação da empresa, Caí-
que Ferreira.

O pagamento do Piso Profissional 
a engenheiros é prioridade para o 
Senge-PR que defende vencimentos 
equivalentes a 9 salários mínimos 

que trabalha oito horas por dia deve 
receber o equivalente a nove vezes o 
salário mínimo nacional.

FORMAÇÃO E TREINAMENTO

 O diretor de Comunicação da Re-
nault do Brasil, engenheiro mecâni-
co Caíque Ferreira, disse que depois 
da contratação, a empresa investe em 
torno de três anos na complementa-
ção da formação dos profissionais 
para que possam atuar como enge-
nheiros completos na função para a 
qual forem designados. “O profissio-
nal não chega formado. Dentro da em-
presa há um investimento nesse profis-
sional dentro de um processo matricial. 
Internamente há várias interações e o 
profissional é conectado à engenharia 
Renault Mundo. Quem entra passa a 
fazer parte desta rede mundial de enge-
nharia”, observa. 

O processo de produção da Renault 
do Brasil tem foco principal nos mer-
cados brasileiro e latino-americano.

“Temos pesquisas que direcionam isso. 
A área de produto faz o briefing e diz: 

“Quando temos currículos 
disponíveis contratamos. 
Depois disso, o complemento 
da formação em engenharia 
é feito dentro da empresa”  – 
Sebastien Samuel

Sebastien Samuel, diretor da Renault Tecnologia América (RTA). 
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para oito horas de trabalho. Isto por-
que, o cálculo para definição do SMP 
para uma jornada acima de seis horas 
diárias é obtido sobre a sétima e oitava 
horas de trabalho pelo percentual de 
50% sobre a hora normal. Por isso, o 
entendimento é o de que o engenheiro 

‘engenharia, este carro terá que ser assim 
no quesito desempenho’. Este produto tem 
que custar tanto, os concorrentes são tais 
e o desempenho esperado é este. E é da 
engenharia a definição sobre qual tecno-
logia será empregada para obter o resul-
tado esperado”.
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GOSTO BRASILEIRO 

Segundo Caíque Ferreira, os proje-
tos e processos com a participação 
de engenheiros são voltados para o 
atendimento não apenas ao gosto dos 
consumidores mas também no que 
diz respeito às adequações das carac-
terísticas técnicas dos veículos como 
suspensões, motores entre outras. 

“O conceito que a gente trabalha cada 
vez mais é o de plataformas mundiais e 
produtos locais. Não dá para pegar um 
carro da Europa e vender no mercado 
brasileiro. Cada mercado tem as suas 
características e necessidades sob a ótica 
do consumidor. Por isso, temos aqui um 
centro de pesquisas para entender o que o 
cliente quer. Uma vez conhecida a von-
tade do consumidor trabalhamos com a 
engenharia local, no Complexo Ayrton 
Senna (CAS), em São José dos Pinhais, 
e o Centro de Design em São Paulo 

principais sistemas dos veículos, que 
vão desde a própria base (que define 
o segmento: pequeno, médio e gran-
de); além do motor e câmbio, arqui-
tetura eletrônica e sistemas de freios 
e direção. 

Logan e Sandero e, por exemplo, são 
montados sobre uma mesma platafor-
ma. O modelo Duster também com-
partilha da plataforma dos dois ‘pri-
mos’, mas tem montagens específicas 
em outras partes. A base de monta-
gem é compartilhada para sistemas e 
componentes, como por exemplo, os 
motores de vidro elétrico, que são os 
mesmos para todos os veículos.

“No Brasil não podemos pensar em ven-
der um carro que não seja flex. Então te-
mos que ter uma engenharia de motores 
capaz de produzir para o cliente brasilei-
ro. Outro exemplo é a relação de marcha. 
Para o cliente europeu não há problemas 

finições técnicas que são específicas do 
nosso mercado. A engenharia participa 
do desenvolvimento dos projetos mun-
diais, globais e também das adequações 
locais. O Duster quando foi lançado no 
Brasil, por exemplo, teve o interior com-
pletamente novo desenvolvido pela enge-
nharia daqui. O Sandero também teve 
novas soluções desenvolvidas localmente. 
Temos o aprendizado contínuo sobre o 
que o mercado quer. Isso vai desde a esco-
lha de cores, forrações, acabamentos entre 
outros. Nossa engenharia tem condições 
de atender às necessidades locais e aplicar 
novas tecnologias ou desenvolver os pro-
dutos adequados ao mercado brasileiro”, 
explica Ferreira.

PLATAFORMAS COMPARTI-
LHADAS

O foco da Renault do Brasil está no 
compartilhamento de plataformas 
locais para a montagem dos veícu-
los na unidade da montadora em São 
José dos Pinhais e futuramente tam-
bém na Nissan, localizada em Resen-
de, no Rio de Janeiro que integra o 
mesmo grupo.

Na unidade da Renault em São José 
dos Pinhais são montadas as cami-
nhonetes Frontier e também os veícu-
los Livina, ambos da Nissan, empresa 
comprada pela Renault em 1999 e in-
tegrante da aliança Renault-Nissan). 
Na fábrica de Resende são fabricados 
os veículos March, da Nissan.

Neste contexto, os engenheiros têm 
participação decisiva na condução 
do processo produtivo de forma a 
atender às demandas do mercado. O 
compartilhamento de plataformas dá 
a possibilidade de a montadora deci-
dir a melhor estratégia na produção 
dos veículos.

“Por exemplo: O próximo Frontier, onde 
será feito? Pode se fazer em  São José 
dos Pinhais, em Resende e em Córdoba 
na Argentina. Quanto custa para fazer 
aqui? O que é preciso investir na linha 
de montagem? Talvez na unidade de São 

“Para o motorista europeu 
não há problemas em ter uma 
relação de marchas mais 
longa, mas o brasileiro gosta 
de um carro ‘mais esperto’, 
com relação de marchas mais 
curta”  - Caíque Ferreira

(RDAL) para oferecer no Brasil o produ-
to que o cliente deseja”, afirma Ferreira. 
O RDAL (Renault Design América 
Latina) é o primeiro estúdio de design 
da marca no continente americano.
As chamadas plataformas, nomencla-
turas que antigamente remetiam às 
bases ou chassis, hoje representam os 

em ter uma relação de marchas mais lon-
ga, mas o brasileiro gosta de um carro 
‘mais esperto’, com relação de marchas 
mais curta. A suspensão tem que suportar 
o nosso piso, mas não pode ser dura. 
Também são levadas em conta as con-
dições de temperatura, ocorrências de 
alagamentos, entre outros pontos e de-



José dos Pinhais seja mais barato, porque 
há toda uma linha predisposta para pica-
pes”, explica Ferreira. 
De acordo com o executivo, com a en-
genharia o processo é o mesmo. 

“Decidimos que vamos fazer um novo 
carro. Em qual dos cinco centros de enge-
nharia da Renault no mundo esse carro 
será produzido? Em qual mercado vou 
vender? Brasil! Mas a unidade brasilei-
ra tem capacidade para fazer esse carro 
novo em termos de conhecimento técni-
co e disponibilidade de horas/homem 
de trabalho? Como temos novos projetos 
e planos futuros foi decidido que temos 
que contratar mais engenheiros. Nesse 
momento precisamos de engenheiro por 
causa de horas de trabalho. A formação 
específica será dada aqui dentro”, refor-
ça Caíque Ferreira.

No que diz respeito ao desenvolvi-
mento de tecnologia e expertise lo-
cal, o Brasil é destaque na produção 
de motores flex e ajustes de suspen-
são e de faróis. 

“Na iluminação, por exemplo, a peça 
parece igual, mas a necessidade de 
iluminação no Brasil é diferente. Na 
Europa, onde há ruas melhor sina-
lizadas, o feixe de luz é mais curto e 
mais aberto. No Brasil a necessidade 
é que o feixe de luz seja mais longo e 
não tão aberto”, explica o engenheiro.

INOVAR-AUTO: INCENTIVO 
AO DESENVOLVIMENTO COM 
BENEFÍCIO FISCAL

O interesse da Renault em ampliar os 
investimentos no desenvolvimento de 
tecnologia local não nasceu ao acaso. 
O foco da montadora também está no 
atendimento ao que prevê o Inovar-
Auto (Programa de Incentivo à Ino-
vação Tecnológica e Adensamento da 
Cadeia Produtiva de Veículos Auto-
motores) e nos benefícios decorrentes 
desse enquadramento. 

Criado em 2012 pelo governo federal, 
o Inovar-Auto é o programa de estí-

mulo ao setor automotivo brasileiro, 
com incentivos às empresas que in-
vestirem desenvolvimento da produ-
ção nacional.

O programa também apoia a inova-
ção, a segurança, a proteção ao meio 
ambiente, a eficiência energética e a 
qualidade dos veículos e das autope-
ças. Os incentivos fiscais do Inovar-
Auto serão aplicados até 31 de de-
zembro de 2017.

Para usufruir dos benefícios, é preciso 
passar pelo processo de habilitação, 
a ser solicitado junto ao Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC) e concedido 
por ato conjunto dos ministros do 
Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC) e da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação (MCTI). 

A habilitação terá validade de 12 me-
ses e poderá, ao final de cada período, 
ser renovada por solicitação da em-
presa, pelo período de 12 meses, com 
limite de validade em 31 de dezembro 
de 2017.

Montadoras de veículos e fabricantes 
de autopeças com unidades de produ-
ção nas regiões Centro-Oeste, Nor-
deste ou Norte do Brasil podem ser 
beneficiadas com um regime diferen-
ciado de tributação, concedido como 
incentivo fiscal pelo governo federal, 
com a contrapartida de investimentos 
em inovação tecnológica.

As empresas habilitadas ao Inovar-
Auto farão jus a crédito presumido 
do IPI. Este poderá ser apurado 
com base nos dispêndios realizados 
em cada mês-calendário relativos 
a: insumos estratégicos; ferramen-
taria; pesquisa; desenvolvimento 
tecnológico; inovação tecnológica; 
recolhimentos ao Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT), na forma da 
legislação específica; capacitação de 
fornecedores; e engenharia e tecno-
logia industrial básica.

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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Com a formatura prevista para 1998, 
em Engenharia Mecânica pela Uni-
versidade Federal do Paraná,  Rob-
son Medeiros da Rocha decidiu, um 
ano antes, seguir à França fazer inter-
câmbio e estágio na própria Renault, 
já sabendo do início da instalação da 
empresa em São José dos Pinhais. 

De volta ao Brasil, em janeiro de 99, 
ele entrou na Renault enquanto ain-
da terminava os estudos. Nesses 15 
anos passou por diversos setores da 
montadora e hoje responde pelo La-
boratório de Emissões, a menina dos 
olhos da Renault com vistas ao cum-
primento das regras do Inovar-Auto.

Robson Medeiros da Rocha considera 
a preparação técnica de engenharia, 
aliada à experiência, as chaves para 
a ascensão na carreira. “Você sempre 
estará diante de problemas e terá que 
buscar do conhecimento de engenharia 
para resolver. Porém, para colocar um 

laboratório deste em funcionamento, por 
exemplo, é preciso ir muito mais a fun-
do do que a própria universidade ensina. 
Tem que aprender muito mais de estatís-
tica, entender os processos de medição, os 
equipamentos e o que tem por trás deles. 
Você acaba indo para além da engenharia 
mecânica, como é o caso de quem traba-
lha aqui. Tem que entender um pouco de 
eletrônica, como os analisadores funcio-
nam... É um aprendizado constante. O 
engenheiro não pode parar. A teoria é a 
base de tudo. Saber aplicá-la é a experi-
ência que vai dizer. Diante dos problemas 
em campo é que você vai poder aplicar o 
raciocínio lógico e achar soluções viáveis, 
que é o que se espera do engenheiro.”

Ele iniciou a carreira na Renault na 
área de Engenharia de Processos na 
montagem de motores, onde ficou 
por quatro anos. “Participei de toda a 
instalação da fábrica e aprendi muito 
com isso. Primeiro, porque a minha 
formação era em Engenharia Mecâ-

O engenheiro mecânico Robson Medeiros da 
Rocha entrou na Renault antes de se formar e 
acompanhou a instalação da fábrica.

ENGENHEIRO
PRATA DA CASA

“Você sempre 
estará diante 
de problemas 
e terá que 
buscar do 
conhecimento 
de engenharia 
para resolver”  
- Robson 
Medeiros 
da Rocha

Foto: Rodolfo Buhrer



49
Revista do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná

nica Geral e eu não sabia especifica-
mente só de motores, então tive que 
aprender sobre o próprio produto em 
que eu estava trabalhando. Tive que 
entender dos processos de fabricação, 
participando das áreas de engenharia 
e fabril. Depois disso fui fazer a par-
te de Gestão de Projetos e equipes 
com vistas ao produto final. Nesta 
área aprendi a importância da inter-
relação pessoal o que não é tão óbvio 
quando se faz engenharia.  Aprendi 
também a gestão de risco de um pro-
jeto, respeito aos cronogramas e criar 
backups para resolver problemas. 
Depois da Gestão de Projetos, setor 
em fiquei sete anos, acabei indo para 
a Engenharia de Desenvolvimento de 
Produto puro, onde tive mais contato 
com a técnica do produto motor. Os 
desenvolvimentos que aconteceram 
na época foram o 1.0 do Clio atual e 
o 1.6 que hoje equipa o Sandero. Foi 
um outro foco, porque eu tive que 
aprender um pouco mais da técnica 
motor e entender o funcionamento. 
Como supervisor, tive que trabalhar 
as opções que a equipe tinha e moti-
vá-la para obter o melhor resultado. 
O papel do engenheiro nisso tudo é 
o de saber se adaptar e estar aberto a 
novas discussões, novos conhecimen-
tos e trabalhar por um melhor produ-
to final”, afirma Robson Medeiros da 
Rocha, responsável pelo Laboratório 
de Emissões da Renault do Brasil.

RENAULT NO BRASIL 
O início das operações do Com-
plexo Ayrton Senna (CAS), em 
São José dos Pinhais, foi em 1998. 
Somados os investimentos iniciais 
até os mais recentes, foram apli-
cados na operação brasileira da 
montadora cerca de R$ 6 bilhões. 
Os investimentos mais recentes, 
para aumento da capacidade de 
produção, somaram R$ 500 mi-
lhões (de um total de 1,5 bilhão 
para o período 2010-2015, con-
cluídos antecipadamente em qua-
se dois anos. Em abril deste ano 
foram anunciados mais R$ 500 
milhões para o período 2014-2019 
para o desenvolvimento e produ-
ção de dois novos veículos).

Obras realizadas em tempo recor-
de (apenas 2 meses) aumentaram 
a capacidade de produção do CAS 
de 280 mil para 380 mil veículos 
por ano, somadas as capacidades 
da fábrica de veículos de passeio, 
que após a ampliação passou de 
220 mil unidades anuais para 320 
mil, e a de veículos utilitários le-
ves, cuja capacidade de produção é 
de 60 mil veículos por ano.

Os investimentos contemplaram 
também a construção de um novo 
Centro de Preparação Logística 
(35.000 m² e 12 metros de altura).  

O CAS reúne as três fábricas da 
marca no Brasil - a de automó-
veis (onde são produzidos Duster, 
Novo Logan, Novo Sandero e San-
dero Stepway), a de comerciais le-
ves (que produz linha Novo Mas-
ter e os modelos Livina e Frontier, 
pela Aliança Renault-Nissan) e 
a de motores. No Brasil, além de 
comercializar os modelos produ-
zidos aqui, também são comercia-
lizados os veículos Clio, Fluence 

e Kangoo Express, produzidos na 
Argentina. 

Lá também está o Renault Tecno-
logia Américas (RTA), que conta 
com mais de 900 engenheiros (550 
no Brasil). Instalado em 2007, tem 
o objetivo de desenvolver produ-
tos voltados às necessidades e 
ao perfil do consumidor latino-
americano. Graças ao trabalho do 
RTA, a Renault se destaca no Pro-
grama Brasileiro de Etiquetagem 
Veicular com seis modelos nota  
“A” em consumo de combustível, 
certificados pelo Inmetro.

No Brasil, a  empresa também 
conta com o Renault Design Ame-
rica Latina (RDAL), localizado na 
cidade de São Paulo. É o primei-
ro estúdio de design da marca no 
continente americano.

A Renault é a quinta maior monta-
dora do País. Tem perto de 6.000 
empregados diretos e gera outros 
cerca de 25.000 empregos indire-
tos. Tem uma rede comercial com 
mais de 275 pontos de venda.

Em 2013 emplacou mais de 
236.000 carros, alcançando 6,6% 
de participação de mercado, com 
crescimentos bem acima da mé-
dia do mercado desde 2010. No 
primeiro semestre de 2014 a par-
ticipação de mercado da Renault 
está em 6,9% e o objetivo é 8% até 
2016.

No mundo a Renault tem mais de 
um século de história, está presen-
te em 118 países dos cinco conti-
nentes e conta com mais de 120 
mil empregados. Produz desde 
automóveis pequenos e médios e 
vans (furgões).
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Fotos: Rodolfo Buhrer

RELAÇÃO ANTIGA 

A relação da Renault com o público 
brasileiro remonta à década de 60, 
quando os modelos Gordini e Inter-
lagos circulavam pelas ruas e estra-
das do País. 

O Gordini era o sucessor do Dau-
phine, com uma mecânica mais refi-
nada. Com motor de 845 cilindradas 
e câmbio de quatro marchas, desen-
volvia 40 CV de potência. O aumento 
da potência no motor Ventoux CHT 
foi obra de Amédée Gordini, piloto e 
respeitado construtor de motores e 
carros de competição nos anos 50 e 
60, que emprestou o nome ao carro.

Velocidade máxima: 
125 km/h de máxima
Aceleração de 0 a 100 km/h: 28,7s

Willys Interlagos, o primeiro auto-
móvel esportivo produzido no Bra-
sil, é a versão brasileira do Alpine 
Renault A108 (de linhas semelhan-
tes ao A110). Foi produzido em três 
versões: Berlineta, Coupé e Conver-
sível. O nome é uma alusão ao autó-
dromo de Interlagos e visava ressal-
tar a esportividade do modelo.
A carroceria era produzida fibra de 
vidro estratificada e resina de polies-
tireno. O Interlagos tinha suspensão 
independente, motor traseiro de 4 
cilindros em linha e refrigeração 
líquida.
Velocidade máxima: 160 km/h;
Aceleração de 0 a 100 km/h: 14,1s

Gordini foi lançado pela Renault em 1958 na Europa e, mediante licenciamento, 
pela Willys Overland em 1962 no Brasil.

Willys Interlagos, primeiro automóvel esportivo produzido no Brasil, 
é a versão brasileira do Alpine Renault A108.
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No mundo inteiro, as leis regulando 
jornada, salário, direitos e deveres 
sempre nasceram como fruto de lon-
gas disputas. Nas primeiras fábricas 
da Revolução Industrial a jornada não 
era limitada, os salários eram uma 
decisão unilateral do empregador, a 
insalubridade imperava, inexistia pro-
teção social e o diálogo era zero.
Greves, protestos, manifestações, sin-
dicatos de trabalhadores, associações 
de ajuda mútua e partidos operários 
desempenharam um papel decisivo na 
conquista das primeiras leis do siste-
ma que hoje conhecemos como Justiça 
do Trabalho.
No Brasil, os primeiros passos no sen-
tido de formalizar leis que proteges-
sem os trabalhadores remontam às 
mobilizações operárias dos imigran-
tes europeus no final do século 19. 
Getúlio Vargas desempenhou papel 
fundamental ao propiciar condições 
para a construção do conjunto legal 
de proteção ao trabalho que segue 
em vigor até hoje (CLT). Àquela 
época, no entanto, os conflitos eram 
evitados, greves eram proibidas e a 
Justiça decidia conflitos coletivos. 
Tal cenário foi intensificado durante 
o regime militar.
A partir do processo de redemocrati-
zação e luta contra o regime militar 
(décadas de 70 e 80), o processo de 
Negociação Coletiva ganha destaque. 
Os sindicatos organizam-se a fim de 

SEJA PATRÃO OU 
EMPREGADO   

A garantia dos seus direitos 

depende de você

negociar com a classe patronal em pé 
de igualdade. 
Com a Constituição de 1988, alguns 
preceitos válidos atualmente foram 
garantidos: Liberdade Sindical, Ga-
rantia do Direito de Greve, Estabi-
lidade no Emprego para Dirigentes 
Sindicais, Negociação Coletiva, Dis-
sídio.
A Negociação Coletiva é, portanto, 
direito garantido por Lei. A Nego-
ciação Coletiva comporta o entendi-
mento entre as partes, ou seja, é um 
método voltado para a administração 
de conflitos, mesmo que não se alcan-
ce um acordo.  O objetivo da negocia-
ção é o comum acordo, pela via da au-
tocomposição, a fim de que as partes 
envolvidas supram conflitos por meio 
do diálogo, que culmina na comple-
mentação legislativa, exteriorizada 
pelas convenções e acordos coletivos 
de trabalho. 
O movimento dos trabalhadores nos 
processos negociais tem na greve um 
de seus principais instrumentos para 
o estabelecimento da correlação de 
forças visando à construção das ba-
ses e conteúdos para o acordo. A di-
vergência e a disputa sobre a alocação 
dos recursos entre o empregador e os 
trabalhadores podem resultar em im-
passe e extrapolar para conflitos que 
levem os trabalhadores a promoverem 
a interrupção do trabalho. 
Nesse sentido, ao falarmos de greve 

Leandro Grassmann
Diretor-secretário do Senge-PR é engenheiro 
eletricista da Copel. Graduado em engenharia 
elétrica pela UTFPR, em 1994, é pós-graduado 
em Teleinformática e Redes de Computadores pela 
UTFPR, em 1997 e em Gestão de Negócios pela 
UFPR, em 2001.  No sindicato está à frente nas 
negociações trabalhistas. 
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de engenheiros, encontramos uma 
resistência histórica. A função de en-
genharia sempre esteve associada à 
função de gerenciar obras, recursos 
e pessoas. Portanto, os engenhei-
ros sempre foram vistos e sempre se 
portaram como “patrões”. Essa visão 
torna-se obsoleta com a industrializa-

ção do Brasil, principalmente a partir 
da década de 50. Atualmente a função 
de engenheiro é tão proletária quan-
to qualquer outra, por mais que ainda 
exista resistência por parte de alguns 
profissionais. Engenheiros recebem 
salários, registram cartão ponto, rece-
bem e acatam ordens de seus superio-
res,  são contratados e demitidos por 
critérios alheios à sua vontade, assim 
como qualquer outro funcionário.  Se 
não há distinção de tratamento, por-
que ainda são vistos como “patrão”? 

A consequência desta visão distor-
cida, construída ao longo da histó-
ria e longe da realidade atual, é que 
muitos engenheiros não buscam seus 
direitos, não lutam por melhorias e 
omitem-se quando o assunto é nego-
ciação coletiva. Querem os benefícios 
coletivos mas não engajam-se indivi-

dualmente para tal. Urge mudar este 
conceito!
Apesar da dificuldade histórica em 
mobilizar engenheiros, os Sindicatos 
que representam a categoria tem se 
mostrado ativos nas negociações e 
relações trabalhistas.
Os Sindicatos de Engenheiros pos-
suem expertise e assessorias que 
possibilitam a troca de experiências 
e informações com os sindicatos ma-
joritários em grandes empresas. Com 
isso, é possível ampliar a representa-

tividade do movimento sindical e a 
capacidade de conquistar direitos e 
melhorias. 
Prova disso é que o movimento sin-
dical vem conseguindo recuperar 
perdas salariais e conquistar aumen-
tos salariais em 95% das negociações 
coletivas (Dieese). 

É certo que ainda existem muitos de-
safios a vencer. Faz-se necessário for-
mar novos líderes sindicais, ampliar a 
participação dos sindicatos nas gran-
des empresas, obter respeito de alguns 
empresários, mudar a visão elitista e 
patronal de alguns engenheiros. E é 
nesse contexto que a relação sindica-
to-engenheiro se fortalecerá na me-
dida em que mais e mais engenheiros 
entenderem a necessidade de filiar-se 
a um sindicato e ajudar a lutar pelos 
seus próprios direitos.

“Atualmente a função de engenheiro é tão 
proletária quanto qualquer outra, por mais que 
ainda exista resistência por parte de alguns 
profissionais”  - Leandro Grassmann

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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