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EDITORIAL

da sociedade.
Esta sexta edição da Revista Di-
ferencial traz em seu conteúdo 
um tema de intenso debate que 
é a construção da Usina Hidre-
létrica Belo Monte. Uma grande 
obra de engenharia, sem sombra 
de dúvidas, inserida no coração 
da Amazônia. Em nosso olhar 
sobre Belo Monte procuramos 
abordar, não apenas a questão 
energética, mas também os seus 
impactos sociais, ambientais e o 
interesse real sob a ótica da so-
berania nacional. A matéria traz 
pareceres do professor do Insti-
tuto de Eletrotécnica e Energia 
da Universidade de São Paulo 
(USP), Célio Bermann, um dos 
mais respeitados especialistas 
do País na área energética, ex-
assessor do Ministério das Mi-
nas e Energia nos anos de 2002, 
2003 e 2004 e também de um dos 
coordenadores nacionais do Mo-
vimento dos Atingidos por Bar-
ragens (MAB), Robson Formica, 
além do professor de Direitos 
Humanos da Universidade Fede-
ral do Pará (UFPA) e coordena-
dor do curso de Ética e Desen-
volvimento daquela instituição, 
Assis da Costa Oliveira, que dá 
exemplos do impacto social da 
grande obra da usina. A repor-
tagem se completa com imagens 
da região de Altamira-PA, feitas 
pelo fotojornalista Joka Madru-
ga, como parte do projeto Águas 
para a Vida, que retrata os atin-
gidos por barragens.
A Segurança Alimentar é outro 
tema de grande relevância que 
abordamos nesta edição. A ro-
tulagem de produtos hortifruti-
granjeiros passou a ser obrigató-
ria no Paraná, desde de julho de 
2015, por determinação da reso-
lução n.º 748/2014 da Secretaria 
Estadual de Saúde. Saiba por que 
isso é importante em uma entre-
vista especial do diretor do Sen-
ge, engenheiro agrônomo Mar-
cos Andersen, que faz parte da 

“É fundamental que o engenheiro, 
no exercício de sua profissão, tenha 
sensibilidade para perceber o im-
pacto social do seu trabalho, e que 
com isso, volte-se constantemente 
para aquela parcela da sociedade 
que é carente de ações de engenharia 
e de políticas públicas.”  Esta afir-
mação, da engenheira agrônoma 
e diretora do Senge-PR, Mary 
Stela Bischof, feita aos futuros 
engenheiros durante palestra 
que fez na Jornada Senge Jovem 
traduz o que pensamos e orienta 
os rumos de nossa entidade.
Vislumbramos o futuro com os 
pés no presente, como é carac-
terístico de quem decidiu pela  
formação técnica. Ao optar por 
ser voluntários no sindicato que 
representa a categoria dos en-
genheiros buscamos fazer valer 
a nossa experiência profissional 
em nome do bem comum, do in-
teresse coletivo e pelo desenvol-
vimento ordenado e sustentável 
pautado em políticas públicas 
que atendam as reais demandas 

Divisão de Alimentos do Centro 
Estadual de Vigilância Sanitária.
Nos fortalecemos nas adversi-
dades e aprendendo a lidar com 
momentos de crise em que se 
multiplicam aqueles que pregam 
o retrocesso político, econômico 
e social do nosso País. No mo-
mento em vivenciamos a disse-
minação da intolerância nas rela-
ções, principalmente por meio de 
redes sociais e outros canais con-
vergentes de comunicação, é ne-
cessário refletir. Trouxemos este 
importante debate para o Senge 
com palestras do professor-dou-
tor em Antropologia Jurídica e 
Direito das Relações Sociais pela 
UFPR, Ricardo Prestes Pazello 
e do deputado federal paranaen-
se Aliel Machado, também deta-
lhadas nas páginas a seguir.
Ao tratarmos de questões de 
amplo interesse em nossa revis-
ta, sem perder o foco na defesa 
principal do Senge-PR que tem 
como referência os trabalhado-
res como um todo, em especial 
nos profissionais de engenharia e 
a sociedade brasileira, fortalece-
mos a estrutura da comunicação 
sindical. Procuramos, com isso, 
seguir o exemplo criado pelo 
grande escritor e sindicalista 
Vito Giannotti, que nos deixou 
em julho deste ano. O nosso “Vi-
tão” fez escola e deixará saudade. 
Mas a boa semente que plantou 
seguirá dando frutos, originando 
debates e fortalecendo aqueles 
que defendem a inclusão social, 
a dignidade no trabalho e o bem-
estar da sociedade brasileira.

A Vito Giannotti, a nossa 
melhor homenagem. A todos, 

uma excelente leitura.

Carlos Roberto Bittencourt
presidente do Senge-PR

Foto: Joka Madruga
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UHE Belo Monte: causas, efeitos e 
polêmicas que envolvem a construção da 
terceira maior usina hidrelétrica do Mundo 
no coração da Amazônia
(Imagem de Capa: Vista aérea do canteiro de obras da Usina de Belo 

Monte  - Foto: André Villas-Bôas/ISA)
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QUEM VÊ CARA NÃO 
VÊ CONTAMINAÇÃO
Um passo em direção à segurança alimentar, programa de rotulagem 
de produtos hortifrutigranjeiros abre novos horizontes para o mercado 
de trabalho de agronomia. 
Por Alexsandro Teixeira Ribeiro
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Você sabe de onde vêm as fru-
tas, legumes e verduras que 
sua família consome diaria-
mente? Diferentemente dos 
produtos industrializados, os 
hortifrutigranjeiros são co-
mercializados nos mercado va-
rejista sem qualquer indicação 
do produtor e de sua origem. 

Tais informações, básicas para 
que o consumidor possa se 
informar cada vez mais sobre 
aquilo que põe à mesa, começa-
ram a ser obrigatórias no Para-
ná, desde de julho de 2015, por 
determinação da resolução n.º 
748/2014 da Secretaria Esta-
dual de Saúde, que regulamen-
ta a rotulagem de produtos 
hortifrutigranjeiros.

Inédito no Brasil, o programa 
de rotulagem é dividido em 
três fases, cada uma ampliando 
a obrigatoriedade de informar 
sobre o produtor e a origem 
em cada produto. Banana, la-
ranja, maçã, morango, uva, to-
mate, cebola, cenoura, repolho 
e couve-flor são os produtos 
contemplados na primeira fase, 
iniciada em julho. 

Em dezembro, a medida co-
meçará a valer para abacaxi, 
goiaba, mamão, melancia, abo-
brinha, aipim, alface, batata, 
chuchu, pepino e pimentão, e 
em junho de 2016, ampliada 
para todos os demais produtos. 

Em entrevista à Revista Dife-
rencial, o diretor do Senge-PR 
e engenheiro agrônomo da Di-
visão de Alimentos do Centro 
Estadual de Vigilância Sani-
tária, da Secretaria da Saúde, 
Marcos Valério de Feitas An-
dersen, comenta sobre os be-
nefícios da rotulagem para os 
consumidores e das possibili-
dades da ampliação do merca-
do de trabalho para os profis-
sionais da agronomia. 

Para Andersen, a medida é 
um primeiro passo rumo a um 
projeto de rastreabilidade dos 
produtos hortifrutigranjeiros. 
Com isso, ao longo do tempo, 
será possível maior controle 
da produção e fiscalização de 
produtos que apresentem altos 
índices de resíduos de agro-
tóxicos. Desde 2008, o Brasil 
ocupa a posição de maior con-
sumidor mundial de agrotó-
xicos e o Paraná é o segundo 
estado maior consumidor de 
venenos no País. 

Quais são as principais 
motivações do progra-
ma e o que ele permite 
ao consumidor cobrar?

O Brasil hoje é o maior consu-
midor mundial de agrotóxico. 
Como uma das medidas no 
controle do uso de defensivos 
agrícolas, desde 2001, a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) implantou o 
Programa de Análise de Resí-
duos de Agrotóxicos em Ali-
mentos (PARA), que mapeia 
os resíduos de agrotóxicos, e 
tem identificado aqui no Para-
ná muitas violações aos índices 
máximos aceitáveis de resídu-
os de defensivos. 

Só para se ter uma ideia, o úl-
timo resultado do programa 
apontou que 100% das amos-
tras de pimentão e de abobri-
nhas apresentaram violações, 
bem como em 80% do moran-
go cultivado. E isso não está 
melhorando ao longo do tem-
po, muito pelo contrário. 

Com isso, o Ministério Públi-
co de Defesa do Consumidor, 
que acompanha as pesquisas, 
vinha pressionando as entida-
des públicas e as representati-
vas dos agricultores e do setor 
varejista a tomarem medidas 

De acordo com Andersen, a rotulagem é o primeiro passo para 
a rastreabilidade dos produtos, que permitirá uma maior fisca-
lização, dentre outros, do uso de agrotóxicos.

Foto: Senge-PR



10
Revista do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná

de informação e controle dos 
elevados índices de resíduos. 
E isso desembocou na resolu-
ção n.º 748/2014 da Secretaria 
Estadual de Saúde que regula-
menta a rotulagem de produ-
tos hortifrutigranjeiros. Com 
o rótulo nós temos a identifica-
ção da origem do produto, ou 
seja, quem foi o produtor. 

Essa é uma primeira fase de 
um projeto que vislumbra a 
rastreabilidade do produto, 
ou seja, não apenas identifica 
a origem, mas as condições 
de produção. Na fase atual, o 
rótulo não é apenas uma obri-
gação do produtor, mas de 
outros atores do mercado que 
cumprem o papel de distribui-
ção, bem como o varejo, que 
nas gôndolas de venda deverão 
informar aos consumidores a 
origem do produto.  Vencida a 
fase da obrigatoriedade da ro-
tulagem dos produtos, o próxi-
mo passo será o de ampliar as 
informações, adicionando nos 
rótulos se o produto contém 
agrotóxico ou não, se a água 
foi analisada, se o produtor é 
certificado com boas práticas 
agrícolas, enfim, informações 
que interessam ao consumidor.  

Então, com isso, o con-
sumidor passará a co-
nhecer o nome da em-
presa que produziu 
aquele produto horti-
frutigranjeiro. Isso tam-

bém é um benefício e 
uma responsabilidade 
maior para o agricultor? 

Sim. Hoje há uma invisibilida-
de, você não sabe quem pro-
duziu, de onde vem, nem se é 
produzido no Brasil ou se foi 
importado. Então o produtor, 
ou quem o importa o produto 
passam a aparecer. Isso é uma 
oportunidade para os agri-
cultores, na medida em que 
deixam de ser desconhecidos, 
para estar presentes com sua 
marca no mercado. Com isso 
também aumentam as respon-
sabilidades do produtor, que 
terá que primar pela qualidade 
do produto e consequentemen-
te com a sua marca. A tendên-
cia é que eles ampliem a sua 
fatia de mercado. 

Junto a isso também tem a 
questão da responsabilidade 
quanto ao uso do agrotóxico. 
Mesmo com o programa da 
Anvisa, de identificação dos 
produtos agrícolas que apre-
sentam elevados índices de 
resíduos de agrotóxicos, sem 
a identificação da origem, mui-
tas vezes não conseguíamos 
saber de onde vinha aquele 
produto. Agora começamos a 
ter esse acesso, e se der uma 
implicação relacionada a uma 
determinada cultura comer-
cializada, temos um nome para 
responsabilizar, afinal de con-
tas, não é possível conseguir 

uma intervenção sem saber da 
origem. 

Claro que na outra ponta ainda 
temos uma legislação não mui-
to dura quanto às penalidades 
ao uso excessivo de agrotóxi-
cos como em outras localida-
des. Comparados aos progra-
mas mundiais de fiscalização 
aos índices de defensivos agrí-
colas, o do Brasil é muito bom. 
São doze culturas monitoradas 
em nosso País. Na Europa são 
treze em todo o Velho Conti-
nente. Já nos Estados Unidos 
avançou-se mais, com monito-
ramento de mais de 700 pro-
dutos. 

Mas a principal diferença está 
no pós-monitoramento. En-
quanto que na Europa e nos 
Estados Unidos o produtor 
pode responder criminalmente 
pelo uso excessivo de agrotó-
xicos, aqui as análises são de 
orientação. Até pode haver 
multas, mas o produtor não 
pode ser processado criminal-
mente por isso. 

Além dos índices de 
agrotóxicos, há uma 
preocupação na exten-
são do programa com 
outros agentes conta-
minantes?

Com certeza, pois o agrotóxico 
é apenas um deles. São vários 
os componentes que podem 

Inédito no Brasil, o programa de rotulagem é 
dividido em três fases, cada uma ampliando a 
obrigatoriedade de informar sobre o produtor 
e a origem em cada produto. 
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causar a contaminação, como 
metais pesados, bactérias, 
agentes em água contaminada 
e a própria higiene do manipu-
lador dos produtos. À medida 
que podemos identificar de 
onde vem o produto, podemos 
monitorar os aspectos de sua 
produção. 

Os passos seguintes passam 
por processo e programas de 
boas práticas agrícolas, com 
certificação da qualidade da 
água utilizada na produção, 
cobrança de análises físico-
químicas e microbiológicas. E 
isso não existe hoje. Qual é o 
produtor que tem analisada a 
água que usa ou que faz a aná-
lise da  adubação orgânica e do 
seu composto? Quase nenhum. 

É possível você certificar os 
produtores que cumprem com 
as práticas e também que o 
produto, no mínimo, atende 
às formas determinadas pela 
lei. Com a continuidade desse 
programa também será pos-
sível identificar os profissio-
nais que atuam num sistema 
de gestão chamado Análise de 
Pontos Críticos e Controle, em 
que cada passo do processo de 
produção, de colheita, embala-
gem até o mercado tem proce-
dimentos e quem faz isso terá 
que registrar em caderno de 
campo, como um histórico do 
processo. 

Hoje esses históricos 
dos procedimentos de 
produção não são obri-
gatórios?

Para algumas culturas que ob-
jetivam exportação até há al-
gumas obrigatoriedades. Mas 
para a grande maioria não, até 
porque não existe o reconheci-
mento da origem do produto 

já que no mercado misturando 
tudo na gôndola fica igual. 

Para importação é ainda mais 
solto. Do ponto de vista da sa-
nidade vegetal tem algumas 
obrigações, como controle de 
certas doenças ou de insetos, e 
o produto tem que apresentar 
certificado fitossanitário, iden-
tificando que está entrando no 
país sem trazer nenhuma pra-
ga ou doença. 

Isso já não existe do ponto de 
vista da saúde, da não conta-
minação por micotoxinas e por 
agrotóxicos. No Brasil não há 
uma exigência, e a população 
não sabe disso. Muito da le-
gislação e do posicionamento 
quanto as cobranças no âmbito 
da qualidade são reflexos do 
grau de informação da popula-
ção e do que ela quer. 

Exemplo disso é a recente 
aprovação de lei, na Dinamar-
ca, instituindo uma agricultu-
ra 100% orgânica naquele país. 
É uma resposta ao clamor da 
população local somada a uma 
política preventiva de saúde, 
ciente dos inúmeros malefí-
cios decorrentes da ingestão 
de altos índices de agrotóxi-
cos, como câncer, carcinogê-
nese, mutagênese, problemas 
no aparelho digestivo e respi-
ratório e doenças endócrinas e 
que cairiam depois no sistema 
de saúde. Ou seja, é muito mais 
barato criar essas obrigatorie-
dades de produção orgânica do 
que manter o sistema de saúde 
depois. 

Mas a realidade hoje está na 
contramão disso. Existe uma 
legislação de produtos orgâni-
cos que para o produtor ven-
der ele tem que ter uma certifi-
cação, um caderno de registro 
da produção, além de uma série 

Regras para exportação são mais duras que para a importação 
de produtos com agrotóxicos, afirma Andersen. 

Foto: Senge-PR



12
Revista do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná

de obrigatoriedades que não 
existem para os produtores 
que utilizam, por exemplo, ve-
nenos. É essa contradição que 
começamos a mudar com o ró-
tulo, é o primeiro passo, ao me-
nos é o que idealiza o projeto 
como um todo.

Para o engenheiro agrô-
nomo, abrem-se novos 

horizontes de mercado 
com a rotulagem e pos-
teriormente com a ras-
treabilidade dos produ-
tos?

Com o programa surge para 
o engenheiro agrônomo uma 
grande oportunidade. Primei-
ro com a valorização do recei-
tuário agronômico, recomen-
dando apenas os produtos que 
tenham registro. Isso, princi-
palmente tendo em vista que, 
com a possibilidade de mapear 
a origem do produto, quem co-
meter violações pode ser iden-
tificado e responsabilizado. 

Um outro aspecto é o da assis-
tência aos produtores nas boas 
práticas agrícolas, de certifica-
ção e de produção integrada, 
que é ter o controle e o incen-
tivo à diminuição do número 
de tratamentos e princípios 
ativos. Isso tudo estabelecido 

em norma do Ministério da 
Agricultura, pela qual o pro-
dutor declara no final que seu 
produto é originário da produ-
ção integrada. Assim abre-se 
um leque no mercado de con-
sultoria. 

E também se acentua a pro-
fissionalização no setor, pois, 

a partir do momento que os 
agricultores passam a efetiva-
mente participar do mercado 
com a sua marca, há a maior 
necessidade de profissionais 
capacitados que o ajudem a 
atingir boa qualidade dos pro-
dutos. 

Hoje todos os produtos hor-
tifruti são iguais na gôndola. 
Mas quando a marca começa a 
ser veiculada, o agricultor terá 
que melhorar uma série de 
aspectos dos produtos, e essa 
profissionalização da cadeia 
precisa de informação. É aí que 
entra o profissional de agro-
nomia, que é aquele que pode 
estar junto dos agricultores e 
das cooperativas orientando 
todos os aspectos da produção 
e programas de gestão dessa 
produção, cujo o objetivo final 
é melhorar a qualidade do pro-
duto e dar mais segurança para 
os consumidores. 

Na Europa e nos Estados Unidos o produtor pode 
responder criminalmente pelo uso excessivo de 
agrotóxicos, aqui as análises são de orientação. 



13
Revista do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná

Se em 2014 os acordos sa-
lariais, segundo relatório do 
Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socio-
econômicos (Dieese), garanti-
ram aos trabalhadores aumen-
to real em mais de 90% das 
negociações, em 2015 o princi-
pal desafio dos sindicatos tem 
sido a manutenção de direitos 
e a   garantia da reposição da 
inflação. 

A desaceleração da economia, 
a alta da inflação, com aumento 
de quase 4% do INPC no acu-
mulado de junho de 2015 em 
comparação ao mesmo período 
do ano anterior e a retração do 
crescimento de postos de tra-
balho são alguns dos elemen-
tos que formam um cenário 

pouco animador para discus-
sões salariais e de ampliação 
de direitos dos trabalhadores. 

No entanto, mesmo diante de 
um cenário que se mostra ad-
verso, o Senge-PR vem garan-
tindo significativos avanços 
aos profissionais de engenha-
ria nas negociações salariais. 
Entre janeiro e agosto de 2015 
o sindicato contabilizou em 
favor dos seus representados 
a ampliação de benefícios, au-
mento real nos salários e acor-
dos de participação nos resul-
tados de empresas. 

Em cerca de 20 das negocia-
ções salariais que o Sindicato 
dos Engenheiros participou 
até o mês de agosto de 2015, a 

SENGE AMPLIA CONQUISTAS 
DOS ENGENHEIROS 

Nas negociações 
trabalhistas, sindicato 
vence desafio imposto pelo 
cenário econômico adverso 
e garante aos profissionais 
de engenharia a reposição 
da inflação e a ampliação 
de benefícios e de direitos 
adquiridos

Por Alexsandro T. Ribeiro

Na Cohab, manutenção dos direitos e reajuste salarial só foi conquistado com pressão dos Sindicatos e dos trabalhadores após aprovação de indicativo de greve. Foto: Senge-PR
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entidade conquistou aumento 
real de salários em três nego-
ciações, aumento da partici-
pação nos lucros e resultados 
em quatro e ampliação de be-
nefícios previstos em acordos 
e convenções de trabalho em 
seis acordos e convenções. 

De acordo com o diretor de 
Negociações do Senge-PR, Le-
andro Grassmann, o resultado 
é fruto da intensificação e am-
pliação da participação da enti-
dade nas negociações salariais, 
um dos objetivos da atual ges-
tão, bem como da mobilização 
da categoria junto ao sindicato. 

“Uma das principais bandeiras 
da atual diretoria do Senge é a 
de ampliar as negociações sala-
riais. Em pouco mais de um ano 
de gestão temos avançado na luta 
pelos direitos dos engenheiros, 
mesmo num cenário econômi-
co pouco animador. Os avanços 
que obtivemos - e consideramos 
a manutenção das conquistas fa-
tores positivos, já que o momento 
é considerado de crise - se devem 
tanto às ações aprimoramento da 
assessoria jurídica e ao acompa-
nhamento da direção nas discus-
sões salariais. Vivenciamos passo 
a passo deste processo verificando 
o comprometimento e a mobiliza-
ção dos engenheiros, com a par-
ticipação em assembleias sempre 
reiterando as posições do Senge 
nas negociações”, afirma. 

O aumento da base de atuação 
do sindicato nas negociações 
também tem apresentado re-
sultados positivos. Em 2013, 
o Senge-PR participava de 25 
negociações salariais anual-
mente, das quais 19 referentes 
a acordos coletivos de trabalho 
(quando o sindicato negocia 
direto com a empresa), e seis 
convenções coletivas de tra-
balho (relativo às negociações 

entre sindicatos que 
representam os trabalhadores 
e entidades patronais). Entre 
2014 e 2015, novas frentes 
foram abertas pelo Senge-
PR, ampliando a participação 
para 30 acordos e convenções 
anuais, e consequentemente 
aumentando o número de pro-
fissionais de engenharia bene-
ficiados com as negociações. 

Na avaliação do diretor de Ne-
gociações do Senge, o aumen-
to da base de atuação do sin-
dicato  fortalece a entidade e a 
categoria abrindo mais espaço 
para defender os interesses 
dos profissionais de engenha-
ria. “Quanto mais abrimos portas 
para que o Senge possa defender 
as reivindicações dos engenheiros, 
maior será o fortalecimento e a 
representatividade do sindicato 
e da categoria que ele representa. 
Temos visto isso nas negociações 
e nas discussões com as empresas 
e nas conquistas dos acordos e 
convenções. Os resultados obtidos 
são o reflexo da atuação de uma 
entidade séria com uma história 
de oitenta anos de luta pela valo-
rização dos engenheiros”. 

Aumento real e abono salarial 

– A conquista de aumento real 
para os engenheiros no acordo 
coletivo do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia 
(Crea-PR) é destaque entre as 
negociações do Senge realiza-
das neste ano de 2015. Os en-
genheiros que atuam no Con-
selho conquistaram, além do 
reajuste da inflação, aumento 
real nos rendimentos com a 
recomposição nas tabelas de 
planos de cargos e salários. 
Com as negociações deste ano, 
os engenheiros do Crea-PR al-
cançaram aumento de R$ 100 
e R$ 300 reais, dependendo do 
nível na tabela. 

No abono salarial, o desta-
que nas negociações foi para 
o acordo dos trabalhadores 
da Companhia Paranaense de 
Gás (Compagas). Nas negocia-
ções do Senge os profissionais 
de engenharia da empresa con-
quistaram abono linear de pou-
co mais de R$ 11 mil, além de 
valor proporcional de 86% do 
salário nominal. Já na Sanepar, 
o abono conquistado nas nego-
ciações do acordo de trabalho 
foi de 110% do salário nominal 
do trabalhador, acrescido de 
valor linear de R$ 1.992,08. 

Para o diretor de negociações do Senge, Leandro Grassmann, o aumento da base de negocia-
ção do Sindicato fortalece a categoria e a entidade.

Foto: Senge-PR
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Participação nos Resultados 
– Além dos acordos e conven-
ções, o Senge também atua 
ativamente nas negociações de 
Programas de Participação nos 
Resultados (PPR) das empre-
sas. Nas discussões na Sane-
par neste ano a atuação firme 
do Sindicato dos Engenheiros 
junto ao Coletivo Intersindi-
cal foi decisivo para o aumen-
to dos valores de distribuição 
do PPR. Enquanto a empresa 
oferecia reajuste linear de pou-
co mais de R$ 5 mil a título de 
participação nos resultados, 
o Senge e demais sindicatos 
pressionaram a Sanepar nas 
negociações, conquistando um 
aumento de R$ 400 no PPR, 
que fechou o valor linear de R$ 
5.478,60. 

Mobilização que faz a dife-
rença - Em meio a um cenário 
de recessão nas contas públicas 
estaduais e municipais, a luta 
pela manutenção dos direitos 
conquistados em anos ante-
riores e a reposição da inflação 
e poder de compra dos traba-
lhadores têm sido as principais 
defesas das entidades sindicais 

Em assembleia do Senge, engenheiros da Sanepar aprovaram acordo de Programa de Par-
ticipação nos Resultados (PPR). Aumento do valor só foi possível com pressão dos sindicatos. 

Foto: Senge-PR

nas negociações de empresas 
públicas das esferas estadual e 
de municípios. 

Na Companhia de Habitação 
Popular de Curitiba (Cohab-
-CT), as conquistas pela repo-
sição inflacionária e a manu-
tenção do acordo de trabalho 
só foram garantidas após três 
meses de negociação dos sindi-
catos, três propostas da empre-
sa recusadas pelos funcionários 
em assembleia e a aprovação de 
indicativo de greve. A pressão 
dos sindicatos e a mobilização 
dos trabalhadores foram fun-
damentais para reverter a pro-
posta de retirada de benefícios 
por parte da empresa. 

Já nas negociações com as em-
presas do governo do Estado 
uma das finalizadas neste ano 
foi com a Sanepar, que além do 
abono de 110% do salário e va-
lor linear de R$ 1.900, foram 
conquistados pelos sanepa-
rianos reajustes salariais e de 
benefícios, além de garantia do 
pagamento ao piso profissio-
nal do engenheiro incluído no 
acordo de trabalho. 
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ALÉM DAS NEGOCIAÇÕES, SENGE BUSCA 
DIREITOS DOS ENGENHEIROS NA JUSTIÇA

Quando se encerram os avanços 
por vias das negociações diretas, 
um dos recursos que cabe ao sin-
dicato é buscar na justiça a garan-
tia dos direitos dos seus represen-
tados. 

De acordo com o coordenador ju-
rídico do Senge-PR, Guilherme 
Bednarczuk, a via jurídica tem 
sido uma das opções dos traba-
lhadores não apenas nas negocia-
ções, mas principalmente na ga-
rantia pelos direitos individuais 
e coletivos não necessariamente 
previstos em acordos e conven-
ções coletivas. 

“Diariamente a assessoria jurídica 
do Senge atende a diversos pedidos 
de informações sobre ações trabalhis-
tas, administrativas e previdenciá-
rias. Cada vez mais os engenheiros 
têm ingressado com ações para con-
quistar na Justiça os seus direitos, 
tanto em ações coletivas quanto em 
individuais. Em conjunto com os es-

critórios que prestam assessoria para 
o Senge, temos orientado os profissio-
nais de engenharia em atendimentos 
semanais no sindicato e também in-
gressado com ações judiciais. Só neste 
ano, por meio da assessoria do Senge, 
ingressamos com 18 ações, entre civis 
públicas, reclamatórias trabalhistas e 
reclamação no juizado especial pre-
videnciário”. 

Dentre as ações citadas pelo ad-
vogado ingressadas pelo Sindica-
to neste ano duas são pela garan-
tia dos direitos dos engenheiros 
do serviço público estadual. In-
gressadas em julho, as ações bus-
cam o pagamento de progressões 
salariais por antiguidade, e a con-
versão em dinheiro da licença-
prêmio dos servidores que não 
gozaram desse direito, e que não 
o utilizaram para contagem de 
tempo para aposentaria. 

Em 2014, o Senge ingressou 
com 39 ações judiciais, dentre as 

quais 20 na área trabalhista, sen-
do 9 coletivas, 14 ações na esfera 
federal e três na área cível. No 
mesmo ano, as ações ingressadas 
por meio da assessoria jurídica 
do Senge que finalizaram o jul-
gamento resultaram em mais de 
R$ 100 mil em indenizações para 
engenheiros. 

Segundo  Bednarczuk, a assesso-
ria jurídica do Sindicato é mais 
uma das frentes em defesa dos 
profissionais que o Senge dispõe 
para seus representados. “A as-
sessoria jurídica do Sindicato dos 
Engenheiros está à disposição de 
todos os associados que buscam es-
clarecimentos sobre seus direitos ou 
para ingressar com ações judiciais. O 
departamento jurídico é uma ferra-
menta importante que os engenheiros 
devem utilizar para garantir o que 
lhes é de direito, e para isso o Senge 
conta com convênio com escritórios 
de advocacia especializados nas áre-
as do Direito Administrativo, Previ-
denciário, Trabalhista, Tributário e 
Cível”.  

Agende o seu atendimento  - 
Se você é associado ao Senge e 
tem dúvidas quanto a assuntos 
administrativos, previdenciários, 
trabalhistas, tributários e cível, 
agende atendimento com a as-
sessoria jurídica do Sindicato. O 
atendimento é realizado na sede 
do Senge em Curitiba, apenas 
mediante marcação prévia, que 
pode ser feita pelo telefone (41) 
3224-7536, ou pelo e-mail ju-
ridico@senge-pr.org.br. Caso 
você more em outra cidade, envie 
suas questões por e-mail ou pelo 
site do Senge em www.senge-pr.
org.br que a assessoria do Sindi-
cato esclarecerá suas dúvidas. 

Bednarczuk: Apenas neste ano, o Senge já ingressou com 18 ações judiciais pela garantia
dos direitos dos engenheiros. Em 2014, foram 39 ações.

Foto: Reprodução RIC TV
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CARREIRA NO ESTADO: 
SOBRE O DIREITO À 

PROGRESSÃO PARA 
OS ENGENHEIROS

Andressa Miranda Barboza Szesz é advogada, espe-
cializanda em Direito do Trabalho e Previdenciário 
e integrante do escritório Trindade e Arzeno Advo-
gados Associados, que presta assessoria jurídica ao 
Senge-PR. 

Andressa Miranda Barboza Szesz

ARTIGO

Foto:  Arquivo

raná revela violação ao prin-
cípio da legalidade. Isso por-
que, há previsão legal (Lei 
nº 13.666/2002) impondo a 
atuação estatal quanto à im-
plementação das progressões 
funcionais aos servidores pú-
blicos estaduais. 

A previsão do princípio da 
legalidade consta, na Consti-
tuição Federal, no inciso II do 
artigo 5º, garantindo que “nin-
guém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei”. Ade-
mais, preceitua o princípio da 
legalidade, insculpido no art. 
37 da Constituição Federal 
que a Administração Pública 
é vinculada à letra da lei, de 
modo que o disposto na legis-
lação não é apenas um permis-
sivo, mas um dever, uma impo-
sição à Administração. 

Assim, se ao particular é per-
mitido fazer tudo que a lei não 
proíba, igual liberdade não foi 
concedida à Administração 
Pública. A mencionada dire-
triz constitucional, a contrário 
senso, veda que diante da exis-
tência de lei regendo a matéria, 

Através da Lei Estadual nº 
13.666/2002 se estabeleceu 
o Quadro Próprio do Poder 
Executivo (QPPE), no qual os 
engenheiros do Estado do Pa-
raná foram enquadrados como 
agentes profissionais. 

O art. 8º da referida Lei, ao 
tratar do desenvolvimento 
profissional dentro das car-
reiras do QPPE, dispôs que o 
mesmo dar-se-ia pelos institu-
tos da progressão, promoção 
e mudança de função. O art. 
9º, por sua vez, dispôs que a 
progressão do servidor está-
vel ocorreria por antiguidade, 
avaliação de desempenho e por 
titulação, sempre que atendi-
dos os requisitos preestabele-
cidos na Lei nº 13.666/2002. 

Ocorre que, comumente o 
Estado do Paraná e demais 
órgãos da Administração Pú-
blica descumprem a determi-
nação legal imposta, ao não 
conceder as progressões devi-
das aos servidores, ou mesmo 
que concedidas, não há obser-
vância do prazo legal. 

A inércia do Governo do Pa-
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às determinações legais. 
Felizmente, no Paraná, o Tri-
bunal de Justiça tem enten-
dimento pacífico quanto ao 
direito dos servidores às pro-
gressões funcionais, sejam elas 
por antiguidade, merecimento 
ou titulação, eis que, em razão 
de disposição legal, a adminis-
tração pública não possui dis-
cricionariedade em implemen-
tá-las ou não. 

Por fim, é válido destacar que, a 
partir do novo modelo estatal, 
a saber, o Estado Democráti-
co de Direito, à Administração 
Pública foi atribuída a respon-
sabilidade de aproximar-se da 
sociedade, cumprindo o seu 
papel vital de visar o interesse 
público em qualquer circuns-
tância. E uma das maneiras 
para se atingir tal objetivo é a 
valorização do serviço publico, 
através da proteção dos direi-
tos dos servidores pertencen-
tes ao quadro de carreiras do 
Poder Executivo, o que resul-
tará na consequente melhora 
do serviço prestado à toda a 
população.    

a Administração Pública reste 
indiferente ao seu cumpri-
mento e, por outro lado, exige 
sempre um respaldo legal para 
os atos administrativos. 
Desta feita, diante da omissão 
constante do Estado do Para-
ná, no tocante à implementa-
ção das progressões funcio-
nais e promoções, milhares de 
servidores públicos recorrem 
ao Poder Judiciário visando a 
garantia de um direito advin-
do de lei. 

Por sua vez, o Estado do Pa-
raná alega que as evoluções 
funcionais não são implemen-
tadas aos vencimentos dos 
servidores em razão da indis-
ponibilidade orçamentária do 
erário e da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, alegações estas 
que não se sustentam, uma vez 
que de acordo com os princí-
pios da Administração Pública 
(art. 37, Constituição Fede-
ral), tem-se que a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal não pode 
ensejar o desrespeito do ente 
público quanto ao princípio da 
legalidade e descumprimento 
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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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Foto: André Villas-Boas/ISA - Sítio Pimental da UHE Belo Monte, em Altamira-PA
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A POLÊMICA 
BELO MONTE
Por João Pedro de Amorim Junior
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O site oficial garante também 
que, nesse meio tempo, Alta-
mira e outros dez municípios 
do Pará já sentem os efeitos 
positivos levados pelo empre-
endimento gigantesco da usi-
na. 

A usina vai ocupar uma área 
de cinco municípios paraenses: 
Altamira, Anapu, Brasil Novo, 
Senador José Porfírio e Vitória 
do Xingu. O Consórcio Nor-
te Energia, responsável pela 
obra, tem como participantes a 
Chesf, Queiroz Galvão, Galvão 
Engenharia, Mendes Júnior, 
Serveng-Civilsan, J. Malucelli, 
Contern Construções, Cetenco 
Engenharia e Gaia Energia e 
Participações.

Na propaganda institucional 
os empreendedores de Belo 
Monte projetam o melhor dos 
mundos, o cumprimento pleno 
das chamadas condicionantes à 
construção da usina, o atendi-
mento a milhares de domicílios 
com a energia a ser produzida 
e baixo impacto social e am-
biental.

Entretanto, a distância que se-
para o sonho do possível e o 
que foi prometido daquilo que 
realmente foi feito faz parte da 
vida real moldada em um ce-
nário de falta infraestrutura e 
de grande pressão social. Alta-
mira teve a população aumen-
tada com a vinda de milhares 
de operários para Belo Monte. 
A falta de planejamento para 
atender às novas demandas 
tem como reflexo direto a vio-
lência e uma série de outras 
mazelas que afligem os mora-
dores da região. 

Belo Monte é um dos temas da 
reportagem fotográfica Águas 
Para Vida, do fotojornalista 
Joka Madruga, que nos mostra 

Construída por um consórcio 
privado com investimentos R$ 
25,8 bilhões (valores que cons-
tam no site da Norte Energia 
S/A ), sendo a maior parte dos 
recursos provenientes de um 
banco público, a UHE Belo 
Monte foi planejada para gerar 
no pico 11.233,1 MW e, como 
energia firme média, 4.571 
MW.  Segundo os empreende-
dores, é uma hidrelétrica a fio 
d’água, que gera menos ener-
gia quando a vazão é pequena 
e não tem os enormes reserva-
tórios como o de Itaipu.

No Portal Brasil, o governo fe-
deral informa que, em novem-
bro deste ano (2015), começa 
a funcionar uma usina menor, 
que representa 3% da capaci-
dade total de Belo Monte. Diz 
ainda que a primeira das 18 
máquinas da unidade maior 
entrará em operação em março 
de 2016. 

O empreendimento 
de grande impacto 
socioambiental construído 
em tempo recorde no coração 
da Amazônia dá vida a um 
projeto enraizado desde a 
época da ditadura e divide 
opiniões quanto à sua 
verdadeira necessidade
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ção a Belo Monte é justamente a 
alegação de que será construída 
apenas uma usina no Rio Xingu. 
Isso não é verdade. Não digo isso, 
por desconsiderar uma resolução 
do Conselho Nacional de Políti-
ca Energética (CNPE) que, há 
alguns anos, decidiu que só uma 
usina seria construída”, afirma o 
professor Célio Bermann, um 
dos mais respeitados especia-
listas do País na área energé-
tica, ex-assessor do Ministério 
das Minas e Energia nos anos 
de 2003 e 2004.
 
Professor do Instituto de Ener-
gia e Ambiente da Universida-
de de São Paulo (USP), com 
doutorado em Planejamento 
de Sistemas Energéticos pela 
Unicamp, Bermann é um dos 
40 cientistas responsáveis pela 
construção do Painel de Es-
pecialistas (Análise Crítica do 
Estudo de Impacto Ambiental 
do Aproveitamento Hidrelétri-
co de Belo Monte) entregue ao 
governo federal.
Sobre a construção de mais 
usinas no Xingu, além de Belo 
Monte, Bermann disse que é 
um tema que já foi tratado em 
debate público do qual eu par-
ticipou. “Perguntei a respeito, na 

ocasião, ao presidente da Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE), 
vinculada ao Ministério das Mi-
nas e Energia, Maurício Tomals-
quim, meu colega de academia. 
O questionei sobre a garantia de 
não haver mais usinas no Xingu 
mencionando trecho da famosa le-
tra de Samba da Benção, do poeta 
Vinícius de Moraes:

‘Ninguém vai me dizer que tem
Sem provar muito bem provado
Com certidão passada em cartó-
rio do céu
E assinado embaixo: Deus
E com firma reconhecida!’

Ele ficou completamente sem jeito 
mas acabou reconhecendo que uma 
decisão do CNPE não é pétrea, 
pode ser modificada. Mas essa 
insistência de governo e interesses 
relacionados com a construção da 
usina tem se mantido há bastan-
te tempo. O grande problema da 
usina que foi construída, apesar 
de todos os estudos críticos e con-
trários à construção apresentados 
desde o Licenciamento Ambiental, 
entre eles o painel de especialistas, 
um esforço científico que reuniu 
40  pesquisadores brasileiros, que 
foi desconsiderado.”

a seguir um pouco das histó-
rias dos atingidos pelas obras 
desta que, com o represamento 
do Rio Xingu, será a tercei-
ra maior usina hidrelétrica do 
Planeta em geração de energia, 
atrás da usina chinesa de Três 
Gargantas e de Itaipu.

“Na viagem a Altamira-PA pude 
vivenciar angústias e sonhos dos 
pescadores, ribeirinhos, indígenas, 
garimpeiros, crianças, jovens, mu-
lheres, idosos. Gente que só deseja 
ter a certeza de um futuro feliz”, 
afirma Madruga sobre a expe-
riência de ter no foco de sua 
câmera pessoas vivendo ago-
niadas, oprimidas, exploradas 
e abandonados à própria sorte. 

Cães versus urubus 
“É de se indignar com o descaso 
das empreiteiras e governos envol-
vidos em relação a esse povo.
Senti o cheiro de ralo nas ruas, 
por causa da ausência de sanea-
mento básico. Vi urubus brigarem 
com cães por restos de lixo em 
ruas sem asfalto. Ouvi os desaba-
fos de quem perdeu e de quem vai 
perder o pouco que conquistaram 
durante toda uma vida. Toquei 
nas águas do rio Xingu, majesto-
so e imponente, que será escravi-
zado em detrimento do lucro para 
uns poucos. Mas há aqueles que 
resistem. Que lutam e organizam 
o povo em busca de seus direitos. 
O monstro é grande, mas os luta-
dores são maiores”, destaca Joka 
Madruga. 

Entre verdades e falácias
O embrião de Belo Monte nas-
ceu em pleno governo militar 
com a usina batizada à época 
de Kararaô. “O projeto de Belo 
Monte teve início nos anos 70 
(então Usina Kararaô) com um 
programa de cinco aproveita-
mentos hidrelétricos na bacia do 
Rio Xingu. Por isso hoje, uma 
das falácias que existe em rela-

O fotojornalista Joka Madruga é autor do projeto Águas para a Vida, pelo qual retrata 
a realidade das populações atingidas por obras de grandes usinas. Belo Monte faz parte 
deste contexto.

Foto: Francisco Kelvim
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do à votação, bem na época em 
que toda a mídia estava envol-
vida na cobertura do chamado 
mensalão. O governo apresenta 
o projeto de Belo Monte modi-
ficado e que passa. Em dois dias 
foi aprovado pelo Congresso 
Nacional, pelos deputados e se-
nadores que foram votados pela 
população. 
Foi aprovado em meio a uma 
cortina de fumaça, apesar de 
todo um movimento de crítica 
cientificamente fundamentada 
em evidências e previsões do 
que viria a acontecer e que não 
foi levado em consideração, nem 
no processo de licenciamento 
ambiental, muito menos nas 
condicionantes que a empresa 
vencedora da licitação teria que 
responder, uma vez iniciada a 
construção da usina.

Suspensão de Segurança
Vivemos o momento em que a 
licença para a operação de Belo 
Monte, para fechar o reserva-
tório e iniciar a produção de 
energia elétrica foi solicitada 
pelo Consórcio. Mais uma vez 
o Ministério Público Federal 
entra com uma tentativa de in-
terrupção da obra (foram mais 
de 20) e todas elas foram des-
consideradas.

A legislação hoje no Brasil, 
através de uma lei chamada de 
Suspensão de Segurança per-
mite que “em nome do desenvol-
vimento do País”  seja mantida 
uma obra mesmo em flagrante 
desrespeito às questões sociais 
e ambientais. Por conta dessa 
lei, mais de 20 ações civis pú-
blicas foram derrubadas pelo 
Supremo Tribunal Federal, 
mesmo tendo sido aprovadas 
em primeira instância. É uma 
legislação que aguça a autocra-
cia.

Uma usina com as caracte-
rísticas de Belo Monte – com 
um superdimensionamento da 
ordem de 11.233 MW de ca-
pacidade instalada e que, por 
conta da concepção do projeto, 
só vai operar com 39% de sua 
capacidade (quando em mé-
dia as usinas hidrelétricas no 
Brasil trabalham com 50% da 
capacidade) - só pode se viabi-
lizar economicamente quando 
foram construídas pelo menos 
mais três usinas acima do Rio 
Xingu para regularizar a va-
zão.

Para onde vai a energia?
Outra falácia que o jogo de 
interesses acaba sempre apon-
tando é a de uma conta de 
que a usina terá a capacidade 
de produzir energia a não sei 
quantos domicílios. Vamos ser 
bem claros em relação a isso. 
Não é possível, nem a critica, 
nem os interesses favoráveis à 
construção da usina, dizerem 
para onde vai a energia. Nem 
que irá a não sei quantos mi-
lhões de domicílios, como não 
pode também ser evidenciado 
que a energia de Belo Monte 
irá prover as indústrias ele-
trointensivas. 

Por que? Simplesmente por-
que o sistema elétrico funciona 

Na opinião de Célio Bermann, 
vivemos a prática política da 
autocracia, baseada em pro-
cessos decisórios em que não 
escutam a crítica e o contra-
ditório, apenas decidem e em-
purram como trator uma deci-
são já tomada. 

Seguem as considerações do 
professor sobre Belo Monte, 
em entrevista feita, por telefo-
ne, para a Revista Diferencial. 

A construção da usina
Quem decidiu pela construção 
da usina teve uma forte resis-
tência, já no primeiro projeto 
quando a usina chama-se Ka-
raraô. Em fevereiro de 1989, na 
ocasião da realização  do 1º En-
contro dos Povos Indígenas do 
Xingu em Altamira (PA), houve 
o episódio em que  a índia Tuíra, 
da tribo Caiapó, levantou-se da 
plateia e encostou a lâmina de 
seu facão no rosto do diretor da 
Eletronorte, engenheiro Muniz 
Lopes. É claro que não houve 
tentativa de ferir o engenheiro, 
apenas foi uma forma de de-
monstrar a insatisfação da po-
pulação indígena com o projeto.

Vários anos depois, em 2005, o 
projeto de Belo Monte é leva-

Imagem histórica da índia Tuíra e o diretor da Eletronorte, engenheiro Muniz Lopes, no 
1º Encontro dos Povos Indígenas do Xingu em Altamira (PA), em 1989.

Foto: Protásio Nene/Agência Estado
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Modelo de consumo
Isso acaba definindo a forma 
de como hoje o País participa 
do processo de globalização. É 
um modelo que precisa ser re-
visto e modificado, já que hoje 
somos produtores de grãos 
e de minerais de baixo valor 
agregado. É disso que o Brasil 
depende hoje.
O problema é que a crise eco-
nômica e a crise política advêm 
da forma como se conduz a 
questão energética e também 
outras questões; a forma como 
se trata as questões de ordem 
lógica e racional. Este projeto 
de Belo Monte é irracional. 

Não corresponde à lógica da 
engenharia. É um erro a cons-
trução da usina e é importan-
te lembrar que 80% desse ab-
surdo estão sendo financiados 
com recursos do BNDES.

É fundamental pensar em uma 
forma referenciada dos pontos 
de vista social e ambiental. É 
inadmissível que 50 mil pesso-
as tenham sido deslocadas, ex-
pulsas para dar lugar ao proje-
to sem que fossem cumpridos 
os benefícios sociais que foram 
inicialmente estabelecidos.

Midiatização
Você vê as imagens desta re-

de uma forma particular. Sabe-
se onde a energia está sendo 
produzida, mas se desconhece 
para onde ela vai se dirigir.

Esse é um problema ao qual 
podemos aplicar o cálculo pro-
babilístico. Se a gente for ver, 
quem consome energia elétrica 
no Brasil atualmente 24% são 
do setor residencial; 50% da 
produção seguem ao setor in-
dustrial (dentro desse porcen-
tual da indústria 30% são para 
seis consumidores eletrointen-
sivos: cimento; fabricação de 
aço; alumínio; ferro-liga; pe-
troquímica; papel e celulose). 
São seis setores da indústria 
que consomem 30% da eletri-
cidade do País.

Então existem 24% de proba-
bilidade da energia a ser pro-
duzida na Usina de Belo Monte 
ir para as residências, 50% de 
ir para a indústria e 30% para 
satisfazer a demanda desses 
seis setores eletrointensivos, 
dos quais quatro são produto-
res de commodities dirigidas 
à exportação, produtores de 
bens de baixo valor agregado, 
que geram poucos empregos 
e com limite de formação de 
renda porque ela é restrita ao 
interesse do mercado interna-
cional.

Professor Célio Bermann: “Este projeto de Belo Monte é irracional. Não corresponde à 
lógica da engenharia.”  

Foto: Arquivo pessoal

Construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte vista do rio Xingu.

Foto: Joka  Madruga
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para a população? Pelas fotos 
que mostra está dando casa, 
saneamento básico, quando o 
registro fotográfico real prova 
que não é isso.

Hoje a questão é midiatizada. 
É fácil elaborar um texto mos-
trando o que se quer mostrar 
em páginas coloridas e gran-
diosas, ao mesmo tempo que 
do outro lado, um trabalho 
vigoroso de crítica científica 
ao que está acontecendo é des-
considerado.

Sou signatário de mais um 
abaixo-assinado para que o 
Ibama não conceda a licença 

de operação, mas a gente vê 
manifestações até mesmo de 
técnicos e da direção do insti-
tuto que dizem que não veem 
razões para negar a licença de 
operação da usina.

Operação da usina
Uma vez concedida a licença 
a usina deverá iniciar a ope-
rar com algumas máquinas. A 
previsão é de se ter na casa de 
força principal 20 máquinas. E 
depois mais algumas turbinas 
em parte, como por exemplo, 
no desvio do rio em que foi 
feito o barramento e que prati-
camente inutiliza do ponto de 
vista hídrico a Volta Grande 
do Xingu. 

Aliás, vale a pena lembrar 
que também em outro even-
to eu ouvi do representante 
do consórcio construtor que, 
conforme os estudos ambien-
tais, iria ser assegurada uma 
vazão mínima de 700 metros 
cúbicos por segundo no trecho 
conhecido como Volta Grande 
do Xingu. Vamos lembrar que  
o Rio Xingu chega a alcançar 
21mil a 22 mil metros cúbicos 
por segundo durante a cheia e 
700 metros cúbicos por segun-
do no período de seca.

O problema é que registros 

portagem, feitas in loco pelo 
fotógrafo, e enxerga tanta bar-
baridade. Ao mesmo tempo, se 
eu entro no site da NESA S/A 
(Norte Energia) do Consór-
cio Belo Monte vejo um livro 
com 80 páginas muito bem fei-
to mostrando os benefícios da 
obra. 

Então ficamos defronte a uma 
situação em que perguntamos 
quem está falando a verdade. É 
o movimento social? É o movi-
mento ambientalista? É quem 
chama a atenção para os erros 
cometidos? Ou é a empresa que 
se mostra a melhor das empre-
sas que está dando benefícios 

: UHE Belo Monte vista da Rodovia Transamazônica

Foto: Joka  Madruga

Palafitas em área que será alagada em Altamira-PA.

Foto: Joka Madruga
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tinha a ver com as usinas.

Planejamento energético 
Para cuidar do planejamento 
energético nacional foi criada 
a EPE, empresa com sede no 
Rio de Janeiro, encarregada de 
elaborar a cada ano um plano 
decenal, com previsão de de-
manda e de obras necessárias 
para assegurar a energia no 
País. O último plano decenal 
faz a previsão de 2014 a 2023. 
Tive a oportunidade de reunir 
os meus alunos da USP para 
examinar em detalhes o pla-
no decenal preliminar. Foi nos 
dado 30 dias para avaliar o pla-
no e apresentar sugestões para 
que fosse modificado. A isso 
se chamou consulta pública. E 
nós fizemos o seguinte exercí-
cio comparando a versão que 
foi tornada pública para efeito 
do cumprimento do rito admi-
nistrativo com aquela finaliza-

da com a assinatura do Minis-
tro das Minas e Energia.

Das 340 páginas do Plano, 
houve uma modificação em 
apenas duas. Uma das páginas 
reconsiderando a forma de ava-
liação do benzeno no processo 
de refino (até que ponto deve 
ser utilizado) de combustíveis 
e a outra em relação ao modelo 
de transporte de gás natural. 
Todas as demais considerações 
estudadas e apresentadas em 
quadros, tabelas gráficos, ne-
nhuma foi considerada. Mais 
uma evidência de como a deci-
são é de um lado só no setor 
energético e que o planeja-
mento nesse aspecto, que de-
veria ter espaço para discussão 
e debate de alternativas, não é 
verificado.

Discussão de alternativas 
O que a população não tem 

já demonstraram que no mês 
de outubro, em que os índices 
pluviométricos caem bastante 
na região, a vazão mínima não 
ultrapassou 340 metros por 
segundo. Então como é que se 
garante algo que vai contra os 
registros históricos?
Há também questionamentos 
sobre a alteração do regime hi-
drológico decorrente da cons-
trução de usinas hidrelétricas 
na região Amazônica. O que 
aconteceu no Rio Madeira, em 
que duas usinas foram cons-
truídas (Jirau e Santo Antô-
nio), é apenas uma amostra 
de problemas que podem apa-
recer. A cheia do Rio Madeira 
atingiu a remansos na Bolívia.  
Na ocasião em que isso acon-
teceu, entre fevereiro e março 
de 2014, no chamado de índice 
pluviométrico nunca ante al-
cançado, o governo apressou-
se a afirmar que a cheia nada 

Criança ao lado de piranhas no rio Xingu, em área que será afetada pela hidrelétrica de Belo Monte e pela mineradora Belo Sun.

Foto: Joka Madruga
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excedente. Estamos ainda no 
início deste processo que já 
acontece há muito tempo em 
países da Europa.

Essa perspectiva de ter uma 
matriz mais próxima das ne-
cessidades locais significa, evi-
dentemente, uma possibilidade 
de mudar os padrões de consu-
mo. 

Energia hidrelétrica: custos 
e benefícios
A energia hidrelétrica deveria 
considerar no seu custo a ne-
cessidade de possibilitar à po-
pulação deslocada (os afetados 
pelas barragens) condições, se-
não melhores, ao menos iguais 
às que tinham antes, mas isso 
não acontece. Esse investimen-
to deveria estar internalizado 
no custo da energia. 
Se isso fosse feito a energia 
hidrelétrica iria custar mais 
caro e uma vez desta forma, a 

necessidade do uso racional da 
energia seria maior.

O que acontece é que a ener-
gia é oferecida a um preço de 
custo que beneficia as indús-
trias eletrointensivas e acaba 
trazendo como consequência 
uma irracionalidade, quando 
deveria haver uma definição 
clara, lógica, de quem deveria 
realmente ser beneficiado por 
esta forma de energia.

Não temos, infelizmente, pos-
sibilidade de imaginar soluções 
a curto prazo neste processo. 
Há a necessidade de a gente 
evoluir no aprendizado polí-
tico. Isso de forma a permitir 
que as propostas que levem em 
consideração a energia, a for-
ma que ela é produzida, para 
quem? e para que? possam ser 
efetivamente efetivadas.

oportunidade de ser informa-
da a respeito, como também 
de participar de uma forma 
mais ativa do debate no setor 
energético, é que a necessidade 
de energia domiciliar poderia 
ser satisfeita de forma bastan-
te plausível com as chamadas 
energias renováveis e alterna-
tivas, eólicas, solar, entre ou-
tras, com gerenciamento local 
por meio da geração descen-
tralizada. Hoje estamos dando 
os primeiros passos nesse sen-
tido, em alguns órgãos da Ane-
el, mas ainda falta muito.

A produção descentralizada de 
energia possibilita, por exem-
plo, que uma residência, um 
condomínio, um bairro, bus-
quem alternativas energéticas 
e as gerenciem, seja eólica, so-
lar, de forma complementar à 
energia que ela recebe da con-
cessionária. E, dependendo da 
situação, vendendo a energia 

Dona Maria, ribeirinha do Xingu.

Foto: Joka Madruga
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ção, dentro da grade curricular 
do ensino fundamental, de uma 
matéria sobre energia. 
O segundo ponto importante, 
e isso é uma tarefa da acade-
mia, seria popularizar o assun-
to energia  de forma que saia 
do terreno dos especialistas, 
acadêmicos, técnicos e se torne 
um tema mais acessível a toda 
a população. É um trabalho de 
informação que exige a aplica-
ção da teoria na prática.

Na academia (USP) dou aula 
para quem irá se formar em 
engenharia elétrica. Uma das 
preocupações que tenho no 
dia a dia e que procuro passar 
aos futuros engenheiros, é a de 
disseminar o entendimento de 
que empreendimentos de usi-
nas hidrelétricas têm como im-
pacto a expulsão de cidadãos 
de suas terras. É importante 
que o profissional de engenha-
ria tenha o envolvimento no 
processo de produção de ener-

gia como um todo, inclusive 
com o entendimento dos seus 
efeitos, com o lado dos atingi-
dos.

No Paraná, há o exemplo da 
usina de Salto Caxias e no Rio 
Grande do Sul, da usina de 
Itá, no Rio Uruguai, em que o 
Movimento dos Atingidos por 
Barragens teve participação 
preponderante na garantia da 
melhor qualidade de vida das 
populações atingidas gerando, 
inclusive, economia para as 
concessionárias de energia. 

Foram processos exemplares 
que poderiam ser mais divul-
gados, mas que não foram. O 
corpo técnico do setor elétrico 
parece que tem vergonha de 
passar adiante essa informa-
ção. É uma vergonha que deve 
e precisa ser superada para o 
bem de todos.

Aprendizado e mudança de 
mentalidade
O aprendizado que eu tenho 
nesse processo é o da necessi-
dade de aproveitar os momen-
tos de crise para modificar as 
formas de condução deste pro-
cesso e ter possibilidade de re-
verter essa situação que, se não 
for revertida, vai propiciar que 
o processo de desequilíbrio e 
desigualdade social se amplie 
ainda mais.

Na busca por soluções e para 
a ampliação do debate para a 
transformação do quadro atu-
al tenho trabalhado com algu-
mas propostas, entre elas, a de 
se ter o assunto energia inclu-
ído no ensino fundamental, de 
forma a propiciar que o futuro 
cidadão tenha as informações 
necessárias e disponíveis todas 
as questões relacionadas ao uso 
racional e os problemas de pro-
dução de energia em suas diver-
sas matrizes. Seria a incorpora-

Entardecer no rio Xingu.

Foto: Joka Madruga
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A VIOLÊNCIA QUE ACOMPANHA 
AS GRANDES OBRAS

Exploração sexual, tráfico de dro-
gas, mortes. A explosão da vio-
lência é efeito imediato e direto da 
invasão de uma determinada área 
por milhares operários vindos dos 
mais diversos rincões para atuar 
em grandes obras. 
Somado ao vertiginoso aumento 
populacional da cidade polo dessas 
obras há a falta de infraestrutura 
e a ausência do poder público. As 
vítimas? O povo da terra que é de-
salojado de suas casas e obrigado 
a viver com estranhos dentro do 
que seria o seu território.

Na entrevista a seguir, conduzida 
pelo fotojornalista Joka Madruga, 
o professor de Direitos Humanos 
da Universidade Federal do Pará 
(UFPA) e coordenador do curso 
de Ética e Desenvolvimento da-
quela instituição, Assis da Costa 
Oliveira, nos fala da realidade de 
um local em que políticas públicas 
que deveriam ser obrigações de 
governo são privatizadas e as res-
ponsabilidades transferidas ao em-
preendedor da iniciativa privada. 

“No Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA-RIMA) do empreendimento 
(Usina de Belo Monte) diziam que 
iriam empregar 16 mil trabalhadores. 
Ano passado havia 33 mil e neste ano 
são 28 mil operários. Passaram muito 
a estimativa que tinham planejado. O 
EIA RIMA não previa esse impacto”, 
afirma o professor Assis da Costa 
Oliveira.

Houve aumento da violência em 
Altamira após o início das obras 
de Belo Monte?
O processo de influência de Belo 
Monte começa em 2010 e os índi-

ces que temos acompanhado com 
informações do Conselho Tutelar, 
Vara da Infância e Juventude e da 
polícia, casam bem com o período 
posterior à concessão da licença 
prévia de construção. Passamos 
de 30 processos por ano de cri-
mes sexuais. É um padrão fruto 
do aumento da população, mas 
sobretudo, da questão da preca-
rização das condições de vida, da 
não preparação do território para 
as pessoas ocuparem esses espaços 
e os serviços públicos darem conta 
da demanda.

No que diz respeito aos serviços 
públicos, os governos nas esfe-
ras federal, estadual e munici-
pal, têm feito investimentos ou 
têm transferido para a empresa 
essa obrigação? Como está a 
questão de políticas públicas de 
combate à violência?
O empreendedor (a Norte Ener-
gia) tem uma série de ações volta-
das à segurança pública, como por 
exemplo a melhoria da infraestru-
tura das polícias civil e militar, com 
carros e estrutura física. Essas são 
questões que estão sendo, de cer-
ta forma, atendidas. Há demora, 
mas estão sendo atendidas. Uma 
coisa é você dar condições estru-
turais para o setor de segurança, 
outra é entender que os profissio-
nais estão numa região em que o 
aumento do custo de vida gerado 
tem como reflexo a evasão desses 
profissionais. A Polícia Rodoviária 
Federal tinha 33 profissionais em 
2012 e em 2013 esse número caiu 
para 11, a maioria pediu transfe-
rência pelo alto custo e baixa qua-
lidade de vida na região.
É um reflexo que se observa tam-

bém na Defensoria Pública, por 
exemplo, que saiu de um quadro 
permanente de profissionais para 
um mutirão feito a cada 15 dias e 
depois voltam para Belém. A Po-
lícia Civil está criando uma infra-
estrutura para manter delegados 
vindos de fora na própria sede sem 
ter que alugar imóveis. Uma coisa 
é esta questão do custo de vida ter 
impactado fortemente na capaci-
dade dos órgãos públicos de terem 
recursos humanos para atender a 
essas demandas.

O combate à violência não se resu-
me apenas à repressão. É necessá-
rio fazer o atendimento às vítimas 
e a prevenção. São medidas que 
não foram previstas e para as quais 
não há estrutura estatal de aten-
dimento. Deveria haver mais um 
Conselho Tutelar em Altamira 
porque o que existe está sobrecar-
regado. A legislação prevê que é 
necessário um conselho para cada 
100 mil pessoas. O IBGE aponta 
que a cidade tem 104 mil habitan-
tes, mas sabemos que já ultrapas-
samos 160 mil pessoas.

Você tem uma série de novos bair-
ros em Altamira que são áreas com 
pouco atendimento em segurança, 
iluminação precária e uma dinâmi-
ca de crescimento próprio. Os pri-
meiros estabelecimentos coletivos 
no Jatobá, por exemplo, foram dois 
bares criados como extensão das 
casas e que permanecem lá. Isso 
envolve drogas, prostituição, entre 
outros problemas. 
Você diz que as pessoas foram 
reassentadas sem condições de 
serviços básicos?
Sim, essas pessoas foram retiradas 
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de um local que apresentava uma 
série de deficiências e transferidas 
para outro local deficiente. Isso 
gera uma série de consequências 
com carências nas áreas de saúde, 
educação, lazer, entre outras. São 
violações de direitos. 
No que diz respeito à violência se-
xual verificada nesses locais temos 
como o maior número de casos o 
estupro. Muitos processos estão 
parados por conta da impunidade. 
Em locais de grandes empreen-
dimentos esses casos de violência 
sexual são visíveis.

Em Altamira temos uma comis-
são municipal de enfrentamento 
à violência sexual. Fazemos um 
trabalho nas escolas junto com os 
alunos e os pais. A aposta é que as 
escolas virem núcleos de sensibi-
lização da comunidade para este 
problema. 

A ação também exige investigação 
policial para desbaratar grupos 
que promovem a exploração sexu-
al, tráfico de drogas e de pessoas. 

Como identificar sinais de abu-
so nas vítimas?
É bom separar o abuso da explo-
ração. Em casos de abuso há refe-
renciais do ponto de vista da  psi-
cologia que auxiliam a identificar 
quem é vítima, como mudanças 
de comportamento, marcas físicas, 
entre outros. 
No caso de exploração sexual é 
mais complicado. A vítima de ex-
ploração muitas vezes não se en-
xerga nessa situação. Um exemplo 
clássico é o da Boate Xingu. De 
18 mulheres resgatadas, 11 assi-
naram termos de compromisso 
reconhecendo que estavam em 
situação de exploração, mas que 
desejavam voltar para o mesmo 
cenário, para as casas de prosti-
tuição. As sete que voltaram para 

seus estados de origem não se sabe 
onde estão. Não houve acompa-
nhamento, nem monitoramento.

Uma coisa é, no campo dos Di-
reitos Humanos, reconhecer a 
condição de trabalhadoras dessas 
mulheres. Mas no Brasil essa di-
nâmica de trabalho, em casas de 
prostituição, é crime. Além dis-
so, as redes de exploração sexual 
precarizam as condições de vida 
dessas mulheres e muitas acabam 
morrendo.

Acompanhei a ação de uma For-
ça Tarefa pela periferia da cida-
de e quando chegou nas boates 
maiores elas estavam fechadas. 
Isso mostra que foram avisa-
das da ação. Vocês têm conhe-
cimento se há conivência neste 
processo de exploração?
O divisor de águas da rede de pro-
teção foi o caso da abordagem na 
Boate Xingu, que nos deu a di-
mensão e o panorama da explora-
ção sexual, do tráfico de pessoas 
e condições de escravidão. Houve 
operações policiais em boates e a 
maioria dessas casas tinha autori-
zação de funcionamento concedi-
do pela própria polícia civil, mas 
tinham casos de prostituição. O 
que isso nos mostrou foi a exis-
tência de casos de suborno para a 
emissão de alvarás.

Esses locais passaram a ser mo-
nitorados e a emissão da licença 
de funcionamento passou a ser 
integral, com a necessidade de au-
torizações de mais órgãos como 
vigilância, meio ambiente, polícia, 
entre outros.
Porém, tais operações não ocor-
rem com regularidade e o foco 
está nos alvarás. São ações impor-
tantes, mas para flagrar situações 
de exploração sexual é necessário 
ter provas robustas como quebras 

de sigilos bancários, telefônicos, 
imagens de vídeo, movimentações 
financeiras, entre outras. 
Para que haja uma investida mais 
efetiva nos locais onde a explora-
ção se reproduz é preciso reforço 
com ações paralelas de investiga-
ção.

Existem locais próprios para o 
atendimento de famílias víti-
mas da violência? Parece que o 
governo transferiu responsabi-
lidades à Norte Energia. 
Se pegarmos o Plano Básico Am-
biental (PBA), onde estão a maio-
ria das condicionantes, veremos 
que a maioria das políticas públi-
cas foram privatizadas.

No âmbito do combate à violên-
cia houve investimentos públicos 
em infraestrutura, mas não hou-
ve modificação das condições sa-
lariais dos servidores que atuam 
nas regiões de grandes obras. É 
necessário que isso seja verificado, 
assim como ocorre em áreas de 
fronteira. A previsão de royalties 
como legados econômicos para re-
giões afetadas por grandes obras 
também seria uma medida rele-
vante para garantir o atendimento 
à população vulnerável.

O próximo desafio que temos será 
o pós-demissões em massa do pes-
soal que está na obra, o que deve 
começar a partir de novembro 
deste ano e deve ser ainda mais 
impactante no ano que vem. Hoje 
são 28 mil pessoas, ano passado 
eram 33 mil. De acordo com as 
previsões vão ficar de três a quatro 
mil trabalhadores para finalizar a 
obra.

Há os cenários de preparação para 
obra, de execução da grande obra; 
de término e de saber para onde 
vão essas pessoas. É necessário ter 
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cuidado, porque isso gera novas 
situações de violência e temos que 
estar preparados para saber como 
fazer o atendimento.

Qual a sua sugestão para dimi-
nuir as situações de violência e 
abuso sexual?
Temos trabalhado não apenas em 
Altamira, mas com foco na região 
Amazônica, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul e em vários cená-
rios, não apenas observando obras 
de barragens, mas também aque-
las ligadas ao agronegócio e a ga-
sodutos, entre outras.

Uma coisa é o modelo de desen-
volvimento. Se você não muda o 
modelo, mantém a reprodução 
histórica. Nas décadas de 70/80, 
em uma rua de Tucuruí havia 
mais de 300 cabarés. O contin-
gente proporcional de prostitui-
ção em Tucuruí era maior que o 
número de habitantes. Para 30 mil 
habitantes tinha 4 mil prostitutas. 
Foi o início de um modelo desen-
volvimentista, que difere do que é 
hoje, mas mantém algumas seme-
lhanças. Se não pensamos em um 
modelo com incentivo a vocações 

produtivas locais que evite migra-
ções enormes em pouco tempo, 
não haverá serviços que consigam 
dar conta.  Uma população que de-
veria crescer no período de 10 a 15 
anos cresce em quatro meses. Nes-
se cenário formado pelos grandes 
projetos não há como prever tudo 
e vão haver danos gerados pela 
migração exponencial em um cur-
to período.

É preciso pensar o desenvolvi-
mento por outra lógica, a de au-
todeterminação local e do favo-
recimento local da população. Há 
também o que chamo de mudança 
reformista, que é a tentativa de hu-
manizar o modelo existente inci-
dindo sobre ele garantias jurídicas 
para que se possa, minimamente, 
evitar que ocorram tantas mazelas 
e violações de direitos nesse pro-
cesso de construção e execução 
das grandes obras. 

Nisso temos nos pautado muito 
no processo de Licenciamento 
Ambiental, que tem um potencial 
maior de identificação também 
dos cenários de danos sociais com 
a possibilidade de intervenção 

para a mudança do quadro final. 
A pergunta é por que não pode-
mos mudar os rumos de acordo 
com a dinâmica do projeto? Mui-
tas coisas não foram previstas em 
2011 quando o PBA (Projeto Bá-
sico Ambiental) de Belo Monte foi 
lançado. Estamos em 2015 e tem 
muita coisa que escapa ao PBA 
que precisava ser incorporada 
nesse período para que houvesse 
melhorias nas ações de enfrenta-
mento à violência. Muitas coisas, 
infelizmente, estão ligadas a esse 
paradoxo do que é público e o que 
é privado. O que é de um e o que é 
de outro. Muitas coisas que a Nor-
te Energia Assume são de compe-
tência pública, saneamento, infra-
estrutura das polícias, habitação, 
mas são danos gerados pela obra 
da própria Norte Energia e você 
pode cobrar da empresa para que 
ela execute. Depois da Licença de 
Operação (LO), você não tem mais 
garantias. A universidade e os mo-
vimentos sociais estão se organi-
zando na realização de estudos ju-
rídicos e acadêmicos que até a LO 
as condicionantes sejam atendidas 
em sua totalidade. 

Blitz com a Polícia Militar, Conselho Tutelar, Bombeiros e Vigilância 
Sanitária para conter a violência, exploração sexual infantil e irregulari-
dades nas casas noturnas de Altamira-PA.

Professor Assis: “Depois da Licença de Operação você não tem mais 
garantias.”  

Foto: Joka MadrugaFoto: Joka Madruga



33
Revista do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná

ENERGIA A FAVOR DA SOCIEDADE

Robson Formica, integrante da 
coordenação nacional do Movi-
mento dos Atingidos por Barra-
gens (MAB), sustenta que o con-
trole do sistema energético por 
grupos transnacionais e o mo-
delo mercantilista de comerciali-
zação da energia não atendem às 
necessidades da sociedade. “É um 
modelo que faz do Estado o fiador 
para legitimar um processo que 
fortalece a relação de exploração 
e dominação dos trabalhadores e 
que cria uma relação de depen-
dência social permanente”.

Para Formica, até mesmo o cus-
to da energia ao consumidor final 
seria mais baixo não fosse prio-
ridade do modelo estabelecido 
a defesa do lucro e de interesses 
financeiros de empresas e do ca-
pital externo. “Neste momento 
em que o mundo vive uma crise 
de capital, as empresas não admi-
tem perda de qualquer natureza.  
O problema não está na matriz 
energética, mas em quem está 
no controle. Seja na produção 
energia hidrelétrica, eólica ou de 
outra fonte qualquer, enquanto o 
modelo tiver como princípio a ló-
gica do capital e grupos e interes-
ses externos forem privilegiados 
haverá a restrição de direitos não 
apenas dos afetados diretamente 
pelas obras, mas de todos as ca-
madas da população”.

O representante do MAB defen-
de que a gestão dos setores es-
tratégicos tem, necessariamente, 
que contar com a participação da 
sociedade organizada, de forma a 
garantir a soberania e a contra-
partida social e ambiental neces-

sárias ao desenvolvimento inte-
grado e sustentável dos cidadãos. 
“Setores estratégicos não podem 
ser estruturados a partir do inte-
resse do sistema financeiro. Deve 
haver a retomada do controle pelo 
estado e a participação conjunta 
dos movimentos populares e so-
ciais neste processo. No modelo 
de hoje, em que o interesse no lu-
cro promoveu a divisão em gera-
ção, transmissão e distribuição de 
energia, se privilegia o ganho das 
empresas e dos seus acionistas, 
ao mesmo tempo em que onera a 
população e fragiliza a estrutura 
pública. É a continuidade de um 
modelo exploratório”.

No entendimento de Robson For-
mica, o fortalecimento de iniciati-
vas como a da Plataforma Operá-
ria e Camponesa para a Energia, 
que conta com participação ativa 
do Senge-PR e da Fisenge (Fede-
ração Interestadual de Sindicatos 
de Engenheiros) é importante 

para a mudança na forma de ges-
tão do setor energético. “Hoje o 
papel do Estado se restringe a ga-
rantir a obra. Em audiências pú-
blicas você pode dizer o que qui-
ser, mas tudo já está pré-definido. 
Neste cenário, a usina de Belo 
Monte tem uma grande simbo-
logia. É um investimento de bi-
lhões em uma obra no coração da 
Amazônia. É importante que os 
movimentos sociais permaneçam 
fortes, unidos e organizados para 
que o modelo exploratório não 
seja expandido. Da mesma forma 
é urgente que seja continuado o 
aprofundamento das discussões 
na Plataforma Operária de Ener-
gia para que este tema não se li-
mite ao domínio ou seja privilé-
gio de especialistas, consultores 
e empresários. O protagonismo é 
essencial no processo de mudança 
para que se avance com alternati-
vas para o setor energético, como 
por exemplo, a do fundo soberano 
válido para o Pré-Sal”.

Formica: “É um modelo que faz do Estado o fiador para legitimar um processo que fortalece a 
relação de exploração e dominação dos trabalhadores.”

Foto: Joka Madruga
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SOBERANIA ENERGÉTICA CONTRA 
O CICLO DA DEPENDÊNCIA

A Plataforma Operária e Campo-
nesa para Energia que está forte-
mente inserida nos debates sobre 
a questão energética nacional tem 
como lema de reflexão “Energia 
para quê e para quem?”, que se 
encaixa perfeitamente no caso de 
Belo Monte. 

Na opinião do engenheiro eletri-
cista Ulisses Kaniak, diretor do 
Senge-PR e da Fisenge, e inte-
grante da Plataforma como re-
presentante das duas entidades, 
o empreendimento Belo Mon-
te tem base em  um modelo que 
continua um ciclo vicioso de de-
pendência e subserviência do qual 
nosso País precisa se livrar e tem 
condições para isso. Para ele, até 
agora a construção da usina Belo 
Monte só demonstra ter afetado 
negativamente as vidas de milha-
res de pessoas sob o pretexto de 
aumentar a oferta de energia e 
levar desenvolvimento para áreas 
mais necessitadas do País. “Ade-
mais, pela região em que foi cons-
truída, o uso mais óbvio e viável 

de sua energia, quando estiver 
em produção, será na indústria 
extrativista, que é praticamente 
sinônimo de desmatamento, de-
senvolvimento não sustentável. 
Fazemos a transferência de re-
cursos naturais a baixo custo para 
o exterior, onde se agrega valor 
em indústrias de transformação. 
Depois eles exportam esses mes-
mos produtos que são vendidos 
aqui para que nós paguemos”.

Formada por representantes do 
Movimento dos Atingidos por 
Barragens (MAB), da Federa-
ção Nacional dos Urbanitários 
(FNU), da Federação Nacional 
dos Petroleiros (FUP) e da Fe-
deração Interestadual de Sindi-
catos de Engenheiros (Fisenge), 
além de sindicatos ligados a essas 
federações, como o Senge-PR, a 
Plataforma tem promovido reu-
niões, seminários e discussões 
com o Governo Federal em busca 
de soluções e mudanças para pro-
blemas gerados pelo atual modelo 
energético do País, como a pri-

vatização e a mercantilização do 
setor elétrico, causa fundamental 
da ascensão galopante das tarifas 
nos últimos 20 anos.

Recentemente, com o modelo de 
partilha implantado para o Pré-
Sal, cuja lei incluiu a Educação 
como beneficiária dos recursos 
advindos da exploração do petró-
leo, outros setores vieram se jun-
tar à Plataforma. Entre os dias 17 
e 18 de agosto foi realizado em 
São Paulo o Seminário “Energia, 
Educação e Indústria” com a par-
ticipação representações de tra-
balhadores da Educação (CNTE), 
da indústria química (CNQ) e da 
indústria metalúrgica (CNM), 
além de estudantes (UNE, Le-
vante Popular da Juventude). 

“O evento foi uma semente da 
construção de uma frente popular 
ampla de discussão da Nação pe-
los trabalhadores e estudantes do 
campo e da cidade”, afirmou Ulis-
ses Kaniak. “Os próximos passos 
serão a replicação do debate em 

Pré-Sal + Educação + Saúde, tema de reunião da Plataforma Operária Camponesa de Energia, realizada em São Paulo, em agosto de 2015.

Foto: Divulgação
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todos os estados e a mobilização 
em atos públicos de caráter na-
cional em defesa da Petrobras, da 
soberania nacional e da educação 
pública, tendo em vista ameaças 
como o nefasto Projeto de Lei 131 
de autoria do senador José Serra 
(PSDB/SP) que tenta transferir 
as jazidas do pré-sal para petrolí-
feras estrangeiras”.

A Plataforma Operária e Campo-
nesa para Energia tem ação per-
manente. É um agrupamento de 
entidades sindicais e movimentos 
sociais criado com a finalidade de 
debater as políticas energéticas 
da Nação, sempre com a visão de 
que devem beneficiar a todas as 
camadas da população, sem criar 
grupos excluídos nem tampouco 
privilegiados.

Informações relacionadas:

Decreto do Congresso Nacional 
que aprova a construção de Belo 
Monte

Painel de Especialistas (Análi-
se Crítica do Estudo de Impacto 
Ambiental do Aproveitamento 
Hidrelétrico de Belo Monte)

Dossiê Belo Monte 
(Instituto Socioam-
biental http://www.
socioambiental.org)

Consórcio Norte Energia 
http://norteenergiasa.
com.br responsável pela 
construção da usina

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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CULTURA POLÍTICA 
CONSERVADORA E 
SEUS REFLEXOS NA 
CONJUNTURA NACIONAL 
Por João Pedro de Amorim Junior

No momento em que vivemos 
a era da convergência de in-
formações disseminadas, prin-
cipalmente pelas chamadas 
redes sociais, um dos reflexos 
preocupantes é o da intole-
rância nas relações. O campo 
virtual é espaço de disputa 
de egos e terreno fértil para 
a propagação da violência, do 
preconceito e da formação de 
grupos que incitam este tipo 
de comportamento.

O perfil conservador que se 
expõe no campo da internet 
se espalha para além da virtu-
alidade tendo efeito nocivo no 
dia a dia dos brasileiros. Na 
opinião do professor-doutor 

em Antropologia Jurídica e 
Direito das Relações Sociais 
pela UFPR, Ricardo Prestes 
Pazello, neste momento de 
crise, a sociedade brasileira 
sente o efeito de um processo 
que tem raiz no capitalismo 
e berço na aristocracia con-
servadora que se mantém no 
Brasil desde o Período Colo-
nial. “1492 é a marca do sur-
gimento do capitalismo, com a 
possibilidade de acumulação de 
capital com o processo de expan-
são bélica e ultramarina europeia 
e de conquistas territoriais. A 
colonização das Américas foi um 
dos fatos essenciais à consolida-
ção do capitalismo e do modo de 
vida que levamos hoje”, ressalta.

Como devemos agir em 
uma realidade econômica 
baseada no mercantilismo, 
na qual o consumo imediato 
é uma imposição e as 
relações sociais e políticas 
são terrenos amplos e 
férteis à disseminação da 
intolerância em suas mais 
variadas formas?

Deputado federal Aliel Machado (PC do B). Foto: Senge-PR
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De acordo com o professor, foi 
a estratégia colonialista que 
permitiu a expansão do mode-
lo baseado no capital. “O nosso 
mundo passou a ser formado por 
três cortes estruturais que têm a 
ver com a divisão do trabalho, 
que gera as classes sociais, com a 
polarização entre a trabalhadora 
e a burguesa; a divisão racial do 
trabalho, na formação periférica 
do capitalismo e na reformulação 
patriarcal do trabalho. Foram 
cortes estruturais da sociedade 
derivados do processo capitalista: 
racismo, patriarcado e o próprio 
capitalismo entendido como rela-
ção entre classes”.

Ricardo Prestes Pazello afir-
ma que continuamos sendo 
uma sociedade marcada pelo 
patriarcado, pelo racismo e a 
divisão do trabalho entre pro-
prietários e não proprietários 
dos meios de produção.

Neste processo de formação 
do que ainda hoje caracteriza 
a chamada burguesia brasi-
leira, Pazello citou a obra “A 
Revolução Burguesa no Brasil”  
do sociólogo Florestan Fer-
nandes. “Nesse sentido, Flores-
tan Fernandes diz o seguinte: ‘há 
uma continuidade da aristocra-
cia latifundiária do século XIX 
no processo de construção da bur-
guesia no século XX. E essa con-
tinuidade faz com que tenhamos 
uma consolidação conservadora 
da dominação burguesa”, desta-
ca o professor.

Pazello aponta como carac-
terísticas dominantes dessa 
classe a preferência por mu-
danças graduais e “composi-
cionais” (de composição), só 
aceitando oposição vinda de 
cima e dentro da ordem, mar-
cada pela autocracia (autori-
tarismo), profundo sentido de 
reacionarismo e ultraconser-
vadorismo.

O professor ressalta que, em 
face de qualquer resposta re-
volucionária, no sentido de 
deslocar a posição social dessa 
aristocracia burguesa, sempre 
há uma resposta ultraconser-
vadora e reacionária. “A res-
posta das classes dominantes 
brasileiras às pessoas que so-
frem é sempre a ‘contrarrevo-
lução autodefensiva permanente’, 
conforme denominação de 
Florestan Fernandes”, com-
pleta Ricardo Prestes Pazello 
ao reafirmar que na formação 
histórica da realidade brasi-
leira há um conservadorismo 
latente em nossa sociedade 
que se expressa pelas caracte-
rísticas da ‘colonialidade’ e da 
formação de uma burguesia 
aristocrata.

Pazello lembra que a cultura 
política conservadora se for-
taleceu nos idos de 89 como 
necessidade de se contrapor 
às respostas dadas até então 
ao capitalismo pelas forças 
socialistas. “Essa reação, mo-
bilizada no final do século XX, 
pareceu consolidar a resposta ne-
oliberal para organizar a econo-
mia mundial. No caso brasileiro 
implicou na necessidade de des-

truir tudo o que foi acumulado 
na época do ascenso das forças 
sociais e políticas de esquerda, na 
década de 80. Houve então no 
Brasil o fim da hegemonia cul-
tural de esquerda, na formulação 
da interpretação da realidade 
nacional, que sempre prevaleceu 
nas artes, nas universidades e na 
mobilização política”.

Em lugar disso, segundo o 
professor, nasceu a cultura do 
imediatismo, a chamada “cele-
bração do capitalismo”. “Um 
imediatismo que se traduz no 
consumismo, na midiatização 
da realidade (é realidade aqui-
lo que os meios de comunica-
ção dizem que é) e, ao mesmo 
tempo, o reencantamento do 
mundo com o ascenso de te-
ologias conservadoras. Essa 
trinca (consumismo, midia-
tização e teologia conserva-
dora) são um pouco do nosso 
mundo nos últimos anos”.

Para Ricardo Prestes Pazello, 
“o hoje” se caracteriza pela ne-
cessidade de rediscussão das 
ações dos chamados atores de 
esquerda, já que o período dos 
últimos 12 anos foi caracteri-
zado, segundo aponta André 

Professor-doutor em Antropologia Jurídica e Direito das Relações Sociais pela 
UFPR, Ricardo Prestes Pazello, em palestra no Senge-PR.

Foto: Senge-PR 
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Singer, por um pacto conser-
vador. Para fazer essa refle-
xão, na opinião do professor, é 
preciso olhar para os atores e 
para o cenário. Ele considera 
que junho de 2013, por exem-
plo, representou um momento 
da organização das classes po-
pulares do Brasil.

“Foi um momento em que não 
tinham mais como segurar as 
reivindicações sociais. E quem 
estava lá? Jovens formações das 
classes populares, que alguns 
chamam de precariado, batalha-
dores, sub-proletariado, pobre-
tariado, nova classe perigosa ou 
nova classe média. Estavam lá, 
mas sem organização política, o 
que gera a necessidade de se pen-
sar como isso se dá nos campos 
políticos e econômico. O alerta 
para o perigoso economicismo, a 
partir da integração feita pelo 
consumo feita nos últimos 12 
anos. Olhar para a realidade, 
ver melhoras na vida econômica 
das pessoas e achar que isso vai se 
refletir em organização política, 
avanço de consciência de classe 
e possibilidade de superação do 
conservadorismo latente. Outro 
perigo da análise é ficar apenas 
no politicismo, achar que o efeito 
econômico não reflete no social.”

Na opinião de Ricardo Pres-
tes Pazello, no campo político 
nacional, o primeiro semestre 
de 2015  representou o que 
considera a Idade Média na 
Política. “PEC da Bengala; ter-
ceirização, sabatina do Fachin, 
contrarreforma política, redução 
da maioridade penal, PPE (Pro-
grama de Proteção ao Emprego) 
e ajuste fiscal. São sete dimensões 
que mostram a Idade Média que 
foi vivida em seis meses no Bra-
sil. A realidade brasileira hoje 
está marcada por um ascenso 
conservador, uma característica 
latente por conta do imediatismo 

que é a resposta para as mazelas 
do capitalismo. A nova direita 
é hoje formada pelas instâncias 
agitativa (MLB, Vem pra rua e 
Revoltados online); a instância 
formadora, coordenada por ins-
titutos e a articuladora.”

Reformas estruturantes – 
Na avaliação do deputado 
federal paranaense Aliel Ma-
chado (PC do B) o cenário de 
crise no Congresso Nacional 
se intensifica ainda mais pela 
ausência das reformas estru-
turantes necessárias ao país. 
A eleição do deputado Eduar-
do Cunha à presidência da Câ-
mara Federal, fruto de alian-
ça do próprio governo, hoje, 
na opinião do parlamentar 
paranaense, contribui negati-
vamente para a disseminação 
de um quadro de intolerância 
junto à sociedade brasileira.

“Essa liderança velada de Edu-
ardo Cunha tem tomado grande 
proporção sendo ele um ícone que 
representa o lado liberal, conser-
vador, preconceituoso que está 
em todas as cidades. Nos últimos 
anos esse movimento se escondeu. 
Estava sendo fortalecido e agora 
teve a oportunidade de mostrar a 
cara. É um momento preocupante 
que no Congresso leva à apresen-
tação de pautas conservadoras 
que colocam em risco a própria 
democracia”, observou.

Na opinião de Aliel Macha-
do o Brasil vive o momento 
de crises política e econômi-
ca que se potencializaram até 
mesmo por equívocos do pró-
prio governo. “Perdemos uma 
disputa política quando o go-
verno, pressionado, decidiu me-
xer na estratégica econômica. A 
política de distribuição de renda 
realizada nos últimos anos pro-
porcionou a ascensão de mais de 
40 milhões de pessoas das classes 

mais pobres para a classe média, 
mas ao mesmo tempo fortaleceu 
os ricos e transferiu a conta para 
a parcela do meio da população. 
Não houve as necessárias refor-
mas política e nem da mídia.”

Para ele, é necessário que o 
governo federal supere os 
erros estratégicos com inves-
timento no crescimento da 
economia, na realização das 
reformas necessárias, mas não 
a qualquer custo. “Prefiro per-
der uma eleição, mas educar a 
população e ser eleito com uma 
proposta real de avanço do que 
defender um projeto de poder”.

O deputado considera que o 
momento político é impor-
tante porque dá a possibili-
dade de debater o verdadeiro 
papel do Estado. “Já tivemos 
avanços importantes com a elei-
ção de um presidente que veio da 
classe popular. Temos que atu-
ar nos momentos de turbulência 
para mudar. Vivemos uma crise 
de formação de lideranças, mas 
que é possível vencer com inves-
timento na formação política. As 
conquistas históricas de deram a 
partir de enfrentamentos e pre-
conceitos tiveram que ser venci-
dos. É necessária a mão forte do 
Estado pela diminuição das de-
sigualdades e em fazer que o que 
é produzido chegue às mãos de 
todos”, diz Aliel Machado.

As exposições de ideias do 
deputado federal paranaense 
Aliel Machado (PC do B) e do 
professor-doutor em Antro-
pologia Jurídica e Direito das 
Relações Sociais pela UFPR, 
Ricardo Prestes Pazello, fo-
ram feitas em palestras, no 
Senge-PR, em reunião do 
Conselho Deliberativo da en-
tidade.
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ARTIGO

SOBRE A CULTURA DO ÓDIO, 
O MACHISMO E A CRISE!

Naiara Bittencourt é advogada, mestranda em Direito na UFPR e militante da Marcha 
Mundial das Mulheres e da Consulta Popular

Por Naiara Bittencourt

Foto: Joka Madruga

Na quinta-feira (20 de agosto) 
eu marchei em Curitiba pelas 
reformas populares, contra o 
ajuste fiscal neoliberal, contra 
as terceirizações, contra o gol-
pismo e pela democracia.

Durante o ato, gravamos um 
vídeo relacionando a luta das 
mulheres e as pautas que rei-
vindicamos na marcha. O ví-
deo foi gravado e publicado 
na página do Brasil de Fato 
nacional, tomando proporções 
inimagináveis: quase 40.000 
visualizações, mais de 1000 
compartilhamentos. Num pri-
meiro momento, pensei em 
recuar, principalmente quan-
do vi os comentários raivosos 
e machistas na página, sem 
qualquer fundamento. Mas 
depois eu comecei a pensar 
que é preciso aproveitar esse 
espaço gigante de repercussão 
e esclarecer as pautas que nos 
fazem caminhar.

Há pelo menos 6 anos eu sou 
militante nos movimentos fe-
ministas. Tenho 23 anos, sou 
advogada, faço mestrado em 
direito na UFPR na linha de 
pesquisa “Direitos Humanos e 
Democracia” e milito na Con-
sulta Popular. Não sou petista, 
e marchei com um propósito 
político bem definido: não 

No neoliberalismo, com 
a retirada do Estado 
de setores importantes, 
como a saúde e a 
educação, por exemplo, 
significa que sobrará 
mais trabalho em casa 
para as mulheres e 
serão elas as primeiras 
demitidas dessas funções 
de cuidado que ocupam 
no espaço público.
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Na quinta-feira (20 de agosto) 
eu marchei em Curitiba pelas 
reformas populares, contra o 
ajuste fiscal neoliberal, contra 
as terceirizações, contra o gol-
pismo e pela democracia.

Durante o ato, gravamos um 
vídeo relacionando a luta das 
mulheres e as pautas que rei-
vindicamos na marcha. O ví-
deo foi gravado e publicado 
na página do Brasil de Fato 
nacional, tomando proporções 
inimagináveis: quase 40.000 
visualizações, mais de 1000 
compartilhamentos. Num pri-
meiro momento, pensei em 
recuar, principalmente quan-
do vi os comentários raivosos 
e machistas na página, sem 
qualquer fundamento. Mas de-
pois eu comecei a pensar que é 
preciso aproveitar esse espaço 
gigante de repercussão e escla-
recer as pautas que nos fazem 
caminhar.

Há pelo menos 6 anos eu sou 
militante nos movimentos fe-
ministas. Tenho 23 anos, sou 
advogada, faço mestrado em 
direito na UFPR na linha de 
pesquisa “Direitos Humanos e 
Democracia”  e milito na Con-
sulta Popular. Não sou petista, 
e marchei com um propósi-
to político bem definido: não 
pela defesa cega do governo, 
que toma posturas neoliberais 
claras neste ano. Mas sim con-
tra tais políticas, tendo a ple-
na noção da manutenção da 
democracia e deste governo 
eleito democraticamente. Não 
é questão de disputar tal go-
verno, mas acirrar as forças so-
ciais para nós dos movimentos 
sociais e populares ganharmos 

forças com unidade política e 
combater o quadro de austeri-
dade.

Pois bem, muito me pergun-
taram por que afirmação de 
que essas políticas neoliberais 
afetam mais as mulheres, afir-
mando que o vídeo não tinha 
conteúdo e trazia vitimização. 
Vamos aos fatos. Há nessa so-
ciedade uma clara divisão se-
xual do trabalho apropriada 
pelo capitalismo. Isso significa 
que há uma separação e uma 
hierarquização dos trabalhos 
de homens e mulheres – há 
trabalho de homens e de mu-
lheres e os trabalhos de ho-
mens valem mais. 

As mulheres ocupam hoje os 
postos mais precários, como os 
trabalhos informais, temporá-
rios, em tempo parcial, domés-
ticos, e as piores tarefas dos 
setores terceirizados; recebem 
apenas 72% da remuneração 
masculina; sofrem mais assé-
dio moral e sexual nos empre-
gos; são a maioria das chefas 
de família do Brasil; e fazem 
duplas e triplas jornadas de 
trabalho, isto é, trabalham em 
casa sem que o companheiro 
ou os filhos homens dividam 
igualmente as tarefas do cui-
dado e limpeza.

No neoliberalismo, com a re-
tirada do Estado de setores 
importantes, como a saúde e 
a educação, por exemplo, sig-
nifica que sobrará mais traba-
lho em casa para as mulheres e 
serão elas as primeiras demiti-
das dessas funções de cuidado 
que ocupam no espaço público. 
Basta refletirmos, se não há 

creche e escola, quem cuidará 
dos filhos? Se não há hospital 
e postos de saúde funcionando, 
quem cuidará da família, dos 
idosos e crianças? Quem leva 
a família no médico quando há 
algum problema? Quem são 
as enfermeiras, as educadoras, 
as pedagogas, as psicólogas 
em sua maioria? Mulheres. 
Os trabalhos dessas mulheres 
deixam de ser importantes ao 
Estado. Isso quer dizer que as 
trabalhadoras e trabalhadores 
sofrem impactos diferentes no 
neoliberalismo! Assim, além 
de aumentar o desemprego 
feminino, o Estado neoliberal, 
retirando os serviços e equi-
pamentos públicos essenciais 
para o empoderamento das 
mulheres e a ocupação do 
trabalho externo e do espaço 
público, intensifica as dispa-
ridades de gênero, reforça os 
papéis sociais femininos e de-
termina também a colocação 
das mulheres em empregos 
precarizados.

Ok, no âmbito econômico pa-
rece claro, mas por que o ódio 
aumenta sobre as mulheres 
nos períodos de crise econô-
mica e política? Porque é ne-
cessário que se “mantenham 
as mulheres nos seus lugares”, 
isso quer dizer o lugar priva-
do, doméstico, garantindo que 
a reprodução da vida continue 
a ser feita pelas mulheres, sem 
remuneração e sem desgaste 
do Estado. O espaço público, 
da política, do poder são luga-
res em que historicamente as 
mulheres foram negadas. Para 
que haja igualdade democrá-
tica na ocupação desses espa-
ços entre homens e mulheres 
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significa inevitavelmente que 
os homens perdem espaços de 
poder. E isso eles não querem. 
É difícil ver uma mulher jovem 
falando em público, como ata-
cá-la? Justamente com o fato 
dela ser mulher, seja imbecili-
zando ou sexualizando. E esse 
machismo dói, aperta no fun-
do peito, dá medo, mata. Mas 
não é por isso que nós vamos 
para de ocupar esses espaços! 
Isso só mostra a necessidade 
de mais feministas, de mais 
mulheres lutando por igual-
dade. Foi nas ditaduras e nos 
regimes autoritários como o 
fascismo e nazismo em que as 
mulheres estiveram mais afas-
tadas desses espaços. Nós não 
deixaremos o golpe chegar!

Mas como enfrentar a crise do 
capitalismo com políticas não 
austeras? O capitalismo mun-
dial está em uma crise prolon-
gada desde 2008, provocada 
pelos rentistas, que se espraiou 
para o ramo industrial. Se a 
crise foi provocada por eles, 
nesses momentos cíclicos ine-
rentes do capital, não é justo 
que as/os trabalhadoras/es 
sejam responsabilizados por 
ela! Ou você acha que os capi-
talistas estão passando fome, 
diminuindo seus luxos e cor-
tando gastos? Porque são as/

os que trabalham que têm sua 
aposentadoria cortada ou adia-
da, que são demitidos, que so-
frem com os cortes nos setores 
públicos, que têm seus salários 
abaixados pela inflação e pelo 
aumento das taxas de juros? 
Uma política econômica séria 
e social deveria, entre muitas 
coisas: taxar as grandes fortu-
nas no Brasil (hoje quem paga 
mais impostos proporcional-
mente são as/os mais pobres!); 
fazer a auditoria, a renegocia-
ção e (melhor!) parar de pagar 
a dívida externa, gerada pela 
exploração de nosso país pelos 
países imperialistas; nacionali-
zar os setores produtivos mais 
importantes (a Petrobrás é 
nossa!), garantindo o fomento 
da industrialização com mu-
dança do modelo agroexporta-
dor brasileiro; garantir políti-
cas públicas às mulheres (não 
à terceirização, licença paterni-
dade igualitária, postura ativa 
contra o assédio e a violência, 
educação de gênero nas esco-
las!); e a realização das refor-
mas populares mais urgentes 
(política, agrária, tributária, 
urbana) já!

Reprodução de artigo original-
mente publicado na edição de 
24/08/2015 do jornal Brasil de 
Fato. 
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POR UMA ENGENHARIA COM 
FOCO NA INCLUSÃO SOCIAL
Por Alexsandro T. Ribeiro

Vestibular, cálculo, concor-
rência, provas, palestras, ma-
térias, mais cálculos, trabalho 
de conclusão de curso, cinco 
anos ou mais, vem o certifi-
cado e pronto! Começa outra 
frenética luta, a por um espaço 
no mercado de trabalho. 

Individualizante e visceral, 
na vontade de ascender cada 
vez mais, do júnior passando 
pelo pleno, sênior e consultor, 
muitas aspirações se perdem 

Ética profissional, mercado de trabalho 
e o papel dos futuros profissionais de 
engenharia como agentes da transformação 
social foram temas de destaque da Jornada 
Senge Jovem, ciclo de palestras que reuniu 
acadêmicos de engenharia e de outros 
cursos no Senge-PR. 

Arte: Senge-PR



45
Revista do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná

estado. Uma da ações foi o ci-
clo de palestras promovidas 
pela entidade durante as fé-
rias dos acadêmicos de enge-
nharia. 

Intitulada Jornada Senge Jo-
vem, o evento reuniu estudan-
tes na sede do Sindicato em 
Curitiba para debater a enge-
nharia em seus vários desdo-
bramentos. Mesmo voltado 
para os futuros profissionais 
de engenharia, os cinco en-
contros, realizados em julho 
e agosto, despertaram inte-
resse de acadêmicos de outras 
áreas do conhecimento, como 
química, direito e matemática 
industrial, que conheceram 
um pouco mais sobre a car-
reira do engenheiro, proteção 
de equipamentos eletrônicos 
contra descargas atmosféri-
cas, o papel da engenharia nas 
políticas de inclusão social, 
política agrária nacional, en-
genharia solidária e inovação 
tecnológica.

Na avaliação do coordenador 
do Senge Jovem, a participa-
ção de acadêmicos de outros 
cursos deve-se sobretudo a 
amplitude dos temas e do 
envolvimento da engenharia 
com várias áreas do conheci-
mento. 
“Tivemos palestras mais técnicas 
e outras mais conceituais. No en-
tanto, todas abordando questões 
que transcendem assuntos espe-
cíficos da área da engenharia. 
Não à toa tivemos a participação 
de estudantes de outros cursos. 
O fundamental é colocarmos a 
engenharia em debate, questio-
narmos e discutirmos o papel dos 
futuros engenheiros na sociedade, 
na construção do conhecimento”, 
afirmou Cícero.

Prova de que temas de enge-
nharia também podem ser de 

na prática de uma engenharia 
que se molda cada vez mais 
aos interesses do mercado. 

Para o diretor do Senge e en-
genheiro civil, Cícero Martins 
Júnior, é preciso reverter esse 
quadro em que as regras eco-
nômicas e os interesses indivi-
duais se sobrepõem a um dos 
pressupostos básico da enge-
nharia, de oferecer soluções e 
garantir o bem-estar das pes-
soas. 

“Uma nova engenharia é aquela 
que não nos basta o papel ope-
racional ao que nós engenheiros 
muitas vezes somos colocados. 
É uma engenharia em que, para 
sermos profissionais plenos, pre-
cisamos também ser, profunda-
mente, cidadãos. Em que deve-
mos ter a consciência do papel 
que desempenhamos como tra-
balhadores, e que nosso trabalho 
deve contribuir para a constru-
ção de um País cada vez mais 
desenvolvido”.

Uma engenharia disposta a 
construir mais pontes entre 
as pessoas, com mais inclu-
são social e conexões e me-
nos barreiras. Para Cícero, 
que coordena o Senge Jovem, 
um dos projetos do sindica-
to no relacionamento com 
os futuros engenheiros, esta 
é uma das características de 
um modelo de engenharia que 
devemos buscar, com foco na 
solidariedade, na valorização 
da inovação tecnológica e da 
soberania nacional.

Com essa perspectiva, a for-
mação e o debate sobre o pa-
pel dos futuros engenheiros 
na sociedade tem sido um 
dos caminhos traçados pelo 
Senge-PR por meio do proje-
to Senge Jovem, promovendo 
cursos e palestras em todo o 



46
Revista do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná

ética, preocupação com o pró-
ximo e o reconhecimento da 
responsabilidade dos enge-
nheiros nos impactos de suas 
ações profissionais na socie-
dade devem se manter firmes 
e se solidificando ao longo do 
tempo. Esse foi um dos pon-
tos apresentados pelo coorde-
nador do Senge Jovem, Cícero 
Martins Júnior, em palestra 
sobre engenharia solidária e o 
papel dos engenheiros em fa-
vor da soberania nacional. 

“Toda tecnologia tem uma ide-
ologia. A inovação tecnológica 
cumpre um papel que vai além do 
benefício que a justifica. Por isso, 
a engenharia tem grande respon-
sabilidade sobre os avanços civi-
lizacionais que se tornam possí-
veis com a evolução tecnológica. 
Na mesma medida, engenheiros, 
temos responsabilidade funda-
mental para com os prejuízos que 
este avanço possa provocar”. 

A ética e responsabilidade do 
profissional também foram 
pontos de destaque na pales-
tra da engenheira agrônoma 
e extensionista rural do Ins-
tituto Emater, Mary Stela 
Bischof, que debateu com os 
acadêmicos a engenharia e po-
líticas de inclusão social. 

Para Mary, é fundamental que 
o engenheiro, no exercício de 
sua profissão, tenha sensibili-
dade para perceber o impacto 
social do seu trabalho, e que 
com isso, volte-se constan-
temente para aquela parcela 
da sociedade que é carente de 
ações de engenharia e de polí-
ticas públicas. 

“É muito importante para o pro-
fissional primar pela ética nos 
procedimentos e de olhar para 
aquelas pessoas que são invisíveis 

interesse de profissionais de 
outras áreas e o do financia-
mento do mercado agrário, 
apontado em palestra da Jor-
nada Senge Jovem pelo enge-
nheiro agrônomo aposentado 
pelo Banco do Brasil, Orlando 
Lisboa de Almeida, para quem 
é dever de todo cidadão fisca-
lizar os investimentos públi-
cos na área. 

“O dinheiro de financiamento 
do mercado agropecuário é sub-
sidiado pelo Tesouro Nacional. 
Como contribuintes, somos nós 
que pagamos para que os agro-
pecuaristas tenham o crédito ba-
rato. Assim, é interesse e dever de 
todos no assunto, pois é o dinhei-
ro de todos, e é bilhões”, afirma 
Orlando Lisboa de Almeida.

Com essa fiscalização, o en-
genheiro aposta numa maior 
atenção e valorização da po-
pulação num dos mercados 
em constante ascensão no 
Brasil, responsável por um 
melhor desempenho no mer-
cado internacional e na ge-
ração de empregos. “A agro-
pecuária é que tem melhorado a 
nossa balança comercial ao longo 
do tempo. Se o país fosse apenas 
agropecuário, seria superavitário 
internacionalmente, pois somos 
mais vendedores que comprado-
res, e tem sido assim ao longo do 
tempo, crescendo acima da mé-
dia mesmo quando nossa econo-
mia não está expandindo. E isso 
deve-se muito ao investimento 
público,que acaba retornando em 
tributos, na balança comercial e 
gerando empregos no setor”.

Engenharia com viés de cida-
dania

Se o mercado cobra aprimora-
mentos constantes do conhe-
cimento, outros pontos como 

Mary - “É muito importante para o profissional primar pela 
ética nos procedimentos e de olhar para aquelas pessoas que são 
invisíveis, ou seja, à margem das políticas públicas”

Cicero - “Uma nova engenharia é aquela que não nos basta o 
papel operacional, mas sim uma em que precisamos também ser, 
profundamente, cidadãos”

Foto: Senge-PR

Foto: Senge-PR
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para a sociedade, aquelas que es-
tão à margem das políticas pú-
blicas. Dentro deste processo é ne-
cessário que o futuro engenheiro 
e profissional de qualquer outra 
área tenha a noção da importân-
cia e dos reflexos de suas ações na 
vida dos cidadãos. Que é preciso 
trabalhar pela inclusão e também 
estar atento a outras necessidades 
relevantes como moradia e pre-
servação ambiental”, explicou.

Exemplos de ação de enge-
nharia com foco na ação social 
são os projetos da Engenha-
ria Solidária, desenvolvido 
pelo Senge Jovem junto aos 
estudantes de engenharia. O 
programa consiste em man-
ter parcerias entre profissio-
nais de engenharia, sindicato, 
movimentos sociais e univer-
sidade, no desenvolvimento 
de Tecnologias Sociais e no 
fomento e realização de proje-
tos que busquem a a redução 
da desigualdade, inclusão so-
cial e produtiva, melhoria da 
qualidade de vida, empodera-
mento, aprendizado mútuo. 

Dentre os projetos já desen-
volvidos pelo Senge-PR com 
esse foco destacam-se a pro-
dução de projetos para refor-
mas de 110 casas do Assenta-
mento Contestado, na Lapa, e 
suporte à elaboração de pro-
jetos e acompanhamento das 
obras de construção de mora-
dias para as 350 famílias que 
vivem na ocupação Nova Pri-
mavera, na Cidade Industrial 
de Curitiba. 

Formação continuada: chave 
para uma carreira de sucesso

A engenharia, como um dos 
espaços de inovação tecnoló-
gica, está em constante evolu-
ção, quer seja pelo surgimen-

Patrício – Palestra técnica ministrada pelo engenheiro eletricista 
Fernando Patrício aponta a necessidade de capacitação e atuali-
zação constante dos profissionais de engenharia

Cleverson -  “A engenharia brasileira tem campo no mundo todo 
e a excelência dos profissionais daqui é reconhecida”

Orlando -  “O dinheiro de financiamento do mercado agropecu-
ário é subsidiado pelo Tesouro Nacional. Como contribuintes, é 
interesse e dever de todos no assunto, pois é o dinheiro de todos”

Foto: Senge-PR

Foto: Senge-PR

Foto: Senge-PR
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to de novos equipamentos e 
softwares ou até mesmo por 
novas técnicas de manejos de 
produtos. Para o engenheiro 
civil da Infraero, Cleverson de 
Freitas, é por esse motivo que 
o constante aprimoramento 
com cursos de capacitação, es-
pecialização e pós-graduação 
torna-se ponto fundamental 
para que os engenheiros pos-
sam ampliar suas perspectivas 
de carreira e sempre ter inser-
ção na área. 

Em palestra sobre a carrei-
ra do engenheiro na Jorna-
da Senge Jovem, Cleverson 
apontou a demanda constante 
do mercado por profissionais 
de engenharia que buscam es-
pecialização em determinadas 
áreas em carência no mercado. 
“Não está faltando engenheiro. 
Existem vagas e as empresas es-
tão contratando. A orientação é 
a de que se capacitem no Brasil 
e se possível também no Exterior 
para atender às demandas pre-
sentes e futuras. A engenharia 
brasileira tem campo no mundo 
todo e a excelência dos profissio-
nais daqui é reconhecida”.

Uma das áreas em constantes 
mudanças é a de tecnologias 
para sistemas elétricos e ele-
trônicos, com novos disposi-
tivos e normas de segurança 
lançados frequentemente tan-
to pelo mercado quanto pelas 
agências reguladoras. O tema 
foi um dos abordados em pa-
lestra do engenheiro eletricis-
ta aposentado da OI Telecom, 
Fernando Nunes Patrício, 
sobre Proteção de Equipa-
mentos Eletrônicos Sensíveis 
Contra Descargas Atmosféri-
cas. 

Com mais de 35 anos de ex-
periência na área de telecomu-

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. 

Se a sua empresa não cumpre a lei, 
procure o Senge-PR.
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nicações e especialização em 
sistemas elétricos e eficiência 
energética, Patrício apresen-
tou aos futuros engenheiros 
conceitos básicos de proteção 
dos equipamentos eletrônicos 
sensíveis através dos Sistemas 
de Proteção Contra Descar-

gas Atmosféricas (SPDA) e 
dos Dispositivos de Proteção 
contra Surtos (DPS), além de 
expor técnicas de instalação, 
abordando aspectos de con-
cepção, funcionamento, espe-
cificação e instalação. 

JORNADA MOTIVOU ESTUDANTE DE 
OUTRA ÁREA A REPENSAR SEU CURSO

Os temas das palestras da Jor-
nada Senge Jovem chamaram a 
atenção até de quem não cursa 
engenharia. Durante os cinco en-
contros, acadêmicos das do curso 
de Direito, Química, Matemática 
Industrial e de Arquitetura e Ur-
banismo. 

Enquanto alguns vieram para 
aprender um pouco mais sobre 
a engenharia para levar o conhe-
cimento às suas áreas de estudo, 
outros vieram atrás de novos ru-
mos, caso da estudante de quími-
ca, Letícia Partala, 18 anos, que 
participou de todas as palestras 
da Jornada Senge Jovem. 

“Apesar de ser de outra área, estava 
pensando em mudar para Engenha-
ria Química ou Civil, mas ainda es-
tava com dúvidas. A palestra sobre a 
carreira do engenheiro foi o que me 
motivou a participar, para ter certe-
za de que quero ser engenheira”. 

A jovem estudante de química 
encontrou nas palestras do Senge 
Jovem a motivação para entrar de 
cabeça em uma nova direção na 
sua vida acadêmica e profissional, 
e trocar o futuro como Química 
para Engenheira Química. 

“Deu certo, comecei a cursar en-
genharia química neste semestre. A 
participação nas outras palestras foi 
consequência da primeira, surgiu 
curiosidade em conhecer outras áre-
as da engenharia, e o papel deles no 
desenvolvimento de tecnologias e da 
sociedade”. 

Foto: Arquivo Pessoal

Letícia Partala
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UMA IMPRENSA PARA 
REPRESENTAR A TODOS 
OS TRABALHADORES 
Por Alexsandro T. Ribeiro

Foto: NPC
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Unificada, a imprensa sindical 
deve disputar a hegemonia, a 
mente e os corações dos tra-
balhadores com as classes 
dominantes e seus meios de 
comunicação. Emblemática, a 
defesa integra um rico legado 
deixado pelo militante sindi-
cal e um dos principais nomes 
da imprensa e da luta dos tra-
balhadores brasileiros, Vito 
Giannotti, que faleceu em ju-
lho deste ano, aos 72 anos.  

“Queixamo-nos que os meios de 
comunicação de massa represen-
tam apenas a defesa de um lado, 
o de uma elite dominante. Que 
ela prejudica os trabalhadores e 
as instituições que os represen-
tam. Isso não é novidade”, afir-
mou em entrevista à Revista 
Diferencial em setembro de 
2014 o italiano, natural de 
Luca, que chegou no Brasil 
nos idos de 1964, com pou-
co mais de 20 anos de idade. 
Na nova terra radicou-se em 
São Paulo, onde trabalhou por 
anos como metalúrgico ferra-
menteiro.

A constatação em relação à 
grande imprensa pode até pa-
recer, mas está longe de ser 
um desabafo  diante do gran-
de poderio das grandes corpo-
rações de comunicação. É sim 
a demonstração do retrato de 
uma realidade a ser combati-
da e uma proposta concreta, 
ponto de início para uma ação 
comunicacional sindical uni-
ficada. Tal defesa não nasceu 
ao acaso. Foi idealizada por 
alguém que havia sido preso 
e torturado durante a repres-
são militar, que atuou na opo-

sição metalúrgica paulistana, 
foi diretor da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) e 
angariou ao longo da militân-
cia expertise suficiente para 
editar mais de 20 livros sobre 
o universo sindical, dos quais 
quase a metade especificamen-
te sobre imprensa sindical. 

A realidade nos meios de co-
municação é construída e car-
rega consigo um discurso. É 
inocência, por exemplo, acre-
ditar piamente que nas pági-
nas dos periódicos é a total 
isenção que relata os fatos. A 
posição político-ideológica de 
quem comanda o jornal e do 
grupo que ele representa não 
se restringe, muitas vezes, 
ao editorial, o seu espaço por 
excelência. Está nas escolhas 
dos articulistas, nos temas 
e nos seus infinitos recortes 
possíveis, e também em quem 
é escolhido para ter voz e vez 
nas reportagens. 

Se na academia de Comunica-
ção muito se discute a objeti-
vidade jornalística e percur-
sos formais para se buscar um 
texto cada vez mais livre de 
influências e próximo da reali-
dade, no dia a dia no mercado 
da informação temos a prova 
que a prática é outra. 

Por outro lado, não há de se 
afirmar que em tudo há um 
plano para algo. Não são pou-
cas as vezes em que erros e 
abusos são frutos de uma ro-
tina de trabalho opressora, 
em que um jornalista, subs-
tituindo vários outros num 
mercado cada vez mais enxu-

O movimento sindical 
brasileiro perdeu em 
julho deste ano um 
dos grande ícones 
da comunicação dos 
trabalhadores, o 
escritor Vito Giannotti. 
Referência e autor 
de vários livros sobre 
a imprensa sindical, 
Giannotti inspirou 
milhares de sindicalistas 
e jornalistas sindicais 
na luta pela defesa dos 
trabalhadores e pela 
democratização dos 
meios de comunicação
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to e visceral, corre contra o 
tempo para cumprir sua quota 
diária de textos. Fato é que 
na complexidade do universo 
dos meios de comunicação de 
massa, há os poucos que falam 
e atuam com privilégios nas 
discussões da esfera pública, e 
uma imensidão de vozes cala-
das nas periferias não midia-
tizadas. 

E o que fazer para reverter 
esse cenário e dar voz às clas-
ses excluídas? Segundo Gia-
notti, cabe à imprensa sindical 
desempenhar uma função es-
tratégica assumindo o papel 
de ser uma das principais ar-
mas dos trabalhadores na luta 
de classe, com um jornal de 
grande tiragem e circulação 
diária, distribuído nas casas, 
no mão a mão pelos sindica-
listas, nos semáforos, nas ban-
cas, enfim, nos mesmos postos 
onde estão presentes os jor-
nais comerciais. 

“O que é novidade é a necessidade 
de nos organizarmos para come-
çarmos a nos contrapor eles com 
as posições dos trabalhadores. Se 
eu quiser saber sobre uma infor-
mação tenho que comprar um dos 
jornais do sistema, da mídia em-
presarial e comercial. Portanto, 
chega de ficar se queixando. Te-
mos que criar um jornal ou revis-
ta das entidades sindicais, apre-
sentando e defendendo a nossa 
visão de sociedade e de mundo, 
pautada pelo trabalhador, e que 
circule nos mesmos espaços dos 
meios hoje hegemônicos”.

Tal proposta permeia boa 
parte da literatura produzida 
por Giannotti, sobretudo nas 
diversas palestras e capaci-
tações com a participação do 
comunicador, eventos promo-
vidos pelas entidades sindi-

que concedeu. 

E o que (que conteúdo) deve 
ter? O jornal deve tratar de 
temas que vão além das ne-
gociações salariais e demais 
interesses diretos da catego-
ria. A publicação deve levar 
aos trabalhadores temas de 
relevância pública, tratar de 
política e economia nacio-
nal, mas também de assuntos 
que não estão nas pautas dos 
jornais comerciais, cultura e 
outras informações sempre 
carregando consigo o ponto 
de vista da entidade e dos tra-
balhadores. 

E como (qual linguagem) 
deve falar? A língua dos tra-
balhadores, do público-alvo 
do jornal, para quem e por 
quem as informações devem 
ser entendidas. “É preciso se 
debruçar sobre o tipo de lingua-
gem que precisamos usar para 
uma comunicação que comuni-
que. Uma comunicação que não 
seja uma muralha para impedir 
a compreensão do que nós quere-
mos comunicar”, é o que defen-
deu Giannotti em seu último 
livro, intitulado Comunicação 
dos trabalhadores e hegemo-
nia, editado pelo NPC e pela 
Fundação Perseu Abramo. 
Sem uma linguagem que seja 
comum às pessoas que os sin-
dicatos querem atingir, a co-
municação, conforme aponta 
o militante, “será inexistente, 
nula. Nossa linguagem, ao in-
vés de uma porta, será uma mu-
ralha”.  Ser simples, sem ser 
simplista. 

E que cara (imagem) deve ter? 
Bonita! Diria o escritor e pa-
lestrante. Um jornal com um 
conteúdo crítico, uma infor-
mação rica e com um posicio-
namento forte, possivelmente 

cais e movimentos sociais em 
parceria com o Núcleo Pirati-
ninga de Comunicação (NPC), 
entidade criada  na década de 
1990 pelo próprio Vito Gian-
notti, e que há mais de duas 
décadas realiza cursos para 
dirigentes sindicais e jornalis-
tas sobre comunicação sindi-
cal e popular em todo o Brasil. 

Em números, a imprensa sin-
dical parece tornar possível 
sustentar o projeto de Gian-
notti. Apesar de desatuali-
zada, uma pesquisa sobre os 
sindicatos no Brasil realizada, 
em 2001, pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) identificou 4.953 
títulos de jornais impressos 
por entidades sindicais urba-
nas e rurais em todo o ter-
ritório nacional. Em outro 
levantamento, realizado pelo 
próprio Giannotti, junto com 
sua companheira, a jornalis-
ta e professora de história 
Cláudia Santiago, apenas as 
entidades sindicais filiadas à 
CUT no final dos anos 1990 
contavam com mais de 300 
jornalistas e produziam men-
salmente cerca de 7 milhões 
de jornais e boletins. 

Por outro lado, isso não sig-
nifica deixar de lado todos 
os jornais das entidades e 
substituí-los por apenas um 
jornal corrente, mas também, 
por meio das próprias publi-
cações existentes, dar unidade 
ao discurso em defesa dos tra-
balhadores. Como tornar isso 
realidade, técnica e ideologi-
camente, é o conjunto do lega-
do deixado pelo comunicador 
e militante de forma didática 
ao longo de milhares de pági-
nas em seus livros e artigos 
sobre o tema e nas centenas 
de horas de cursos e palestras 
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perderá muitos leitores, isso 
se não fracassar, se não for vi-
sualmente atrativo. Deve ter 
recursos de imagem, colorido, 
fotos com qualidades exce-
lentes. Enfim, o mesmo apelo 
visual, com riqueza de cores 
e de design que encontramos 
nas bancas. Ter um visual que 
marque presença, sem ser ca-
ótico e espalhafatoso. 

E o que mais? Dentre tantas 
especificidades outras apon-
tadas por Giannotti, acima de 
tudo, tem que ser diário. Afi-
nal de contas, como alertava 
o comunicador, como “contra-
por às opiniões dadas fartamente 
por supremos juízes, ministros, 
economistas e âncoras de pro-
gramas altamente cotados pelo 
Ibope”  que são dadas todos os 
dias a cada minuto? Com um 
jornal que seja realmente um 
“jornal”  como a origem da pa-
lavra aponta. “Sem um combate 
diário, sem se comunicar dia-
riamente com os trabalhadores, 
usando todo o mosaico de ins-
trumentos possíveis, a batalha 
é necessariamente perdida. Aí, 
sobra sentar na beira da estrada 
e esperar a sorte. Só um milagre 
mesmo”. 

E depois? Depois vêm os ou-
tros espaços a serem ocupados. 
Ampliar para toda comunica-
ção, disputar as rádios, os ca-
nais televisivos, batalhar pela 
democratização dos meios de 
comunicação, ocupar os es-
paços virtuais,e fazer tudo o 
que é possível para cumprir o 
papel da comunicação sindical 
e de um movimento social. E 
qual é esse papel? “O papel da 
comunicação sindical e de um 
movimento social de trabalhado-
res é convencer e levar à ação”, 
apontou Giannotti. À ação 
por um mundo mais justo.  

Confira o livro no QR-Code abaixo. 

Comunicar para disputar a hegemonia: Vito com seu último li-
vro, Comunicação dos Trabalhadores e Hegemonia, publicado 
em 2014 pelo Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC) e pela 
Fundação Perseu Abramo. A obra está disponível em versão di-
gital na internet. 

Foto: Senge -PR
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Faleceu em 24 de julho o ca-
rinhoso amigo Vito Giannotti. 
“Puta sacanagem!” – possivel-
mente esta seria a reação dele, 
sempre desbocado e irreve-
rente, diante desta triste no-
tícia. Conheci Vito Giannotti 
no final dos anos 1970, quan-
do ele era um dos principais 
líderes da Oposição Sindical 
Metalúrgica de São Paulo – 
que lutava contra a ditadura e 
o peleguismo. 

Estive com ele em várias 

panfletagens e piquetes nos 
portões da Ford, Arno, Lo-
renzetti, Continental e outras 
fábricas da Mooca, na zona 
leste da capital paulista. De-
pois, como editor de “sindica-
lismo e trabalho” do jornal Tri-
buna Operária, várias vezes 
o entrevistei. Algumas vezes 
divergimos, mas sempre o ad-
mirei.

Quando ele se mudou para o 
Rio de Janeiro, mantivemos 
o contato. Com base na sua 
rica experiência sindical, Vito 
Giannotti passou a dedicar 
suas energias à luta de ideias 
na sociedade. Ele foi o gran-
de mentor e construtor do 
Núcleo Piratininga de Comu-
nicações (NPC), que ajudou a 
formar centenas de comuni-
cadores sindicais e populares 
pelo país afora. 

Sempre encarou a batalha da 
comunicação como estratégi-
ca, como decisiva na luta pela 
hegemonia. Além dos livros 
sobre a história do sindicalis-
mo, escreveu vários sobre o 
papel da imprensa dos traba-
lhadores. Tornou-se uma refe-
rência sobre o tema.

Tive a alegria de estar com 
Vito em inúmeros debates, 

VITO GIANNOTTI: LUTA-
DOR INCANSÁVEL DA 

COMUNICAÇÃO SINDICAL!
Altamiro Borges

ARTIGO

Altamiro Borges
Jornalista, blogueiro, presidente do Centro de Estudos da Mí-
dia Alternativa Barão de Itararé e autor do livro “A ditadura 
da mídia”

Foto : Barão de Itararé

cursos e seminários em vários 
estados. Sempre que pude, fiz 
questão de participar dos cur-
sos anuais do NPC no Rio de 
Janeiro. Quando fundamos o 
Centro de Estudos de Mídia 
Barão de Itararé, um dos pri-
meiros a aceitar o convite para 
compor o seu conselho con-
sultivo foi o incansável amigo, 
que encarou a iniciativa como 
mais um passo para somar 
forças na batalha pela demo-
cratização da comunicação no 
país e pelo fortalecimento da 
imprensa dos trabalhadores.

Recentemente, estive com 
Vito duas vezes. No final do 
ano, em pleno reveillon, en-
contramos com ele e a doce 
Cláudia Santiago nas proxi-
midades da Avenida Paulista. 
Ele viera a São Paulo para 
visitar galerias e museus e 
também para o tratamento 
de seus problemas cardíacos. 
Demos muitas risadas! Já em 
junho, estivemos juntos numa 
reunião do conselho editorial 
do jornal Brasil de Fato. Ele 
viajou de ônibus a noite intei-
ra, apesar da sua frágil saúde, 
para reforçar uma iniciativa 
que ele tanto admirava. 
Agora, ele morreu. Que puta 
sacanagem! Você vai fazer 
uma baita falta!
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