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NO MEIO DO CAMINHO HAVIA UMA CANCELA

Existem rotas alternativas 
para o pedágio no Paraná?
A proposta de concessão do pedágio por 30 anos tem 
encontrado resistência na sociedade paranaense. A 
engenharia tem participado ativamente do debate 
questionando valores, trajetos e o desenvolvimento das 
rodovias. Saiba mais nesta edição. Pág 04

DESAFIOS DAS MULHERES
No mês da mulher, o jornal debate quais são as barreiras 
a serem enfrentadas e vencidas em busca de espaço e 
reconhecimento. Páginas 3, 7, 16 e 24

EDITORIAL
Covid-19: o que 
aprendemos? Muitos, 
pouco. Poucos, muito. 
Pág 02

TRANSPARÊNCIA
Senge-PR cobra 
Copel sobre 
comportamento 
de diretor. Pág 13

Nova concessão é tema de debate na sociedade 
paranaense. Foto: Jorge Woll/DER

http://www.senge-pr.org.br/noticia/jornal-do-engenheiro-mulheres-e-pedagio-no-parana/
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EDITORIAL

Um ano de pandemia,
O que aprendemos?

O Brasil e o Paraná completam um ano da pandemia de 
Covid-19 com contaminações e mortes disparando. Se em 
2020 foram registradas 200 mil mortes, em 2021 já são 
50 mil em dois meses. Isolamento social,  uso de máscaras, 
álcool em gel, fecha e reabre, falsas curas, trabalho 
remoto, perda de direitos, horizonte indefinido. Qual é o 
saldo de tudo isso? O que aprendemos?

Muitos, pouco. Poucos, muito. O país atravessa a crise 
de saúde ainda enfrentando uma crise de empregos, de 
credibilidade, de moralidade e, acima de tudo, de projeção 
de desenvolvimento para o futuro. Se alguns setores e 
trabalhadores se adaptaram às novas rotinas, muitos 
outros foram ainda mais marginalizados. Não falta apenas 
vacina contra o coronavírus. Precisamos de uma vacina 
por direitos sociais.

O Senge-PR tenta fazer sua parte. Assim como em 2020, 
segue atuando em 2021 em defesa da engenharia, da 
sociedade paranaense e na defesa da soberania nacional. 
O Sindicato tem atuado em várias frentes como pedágio, 
mulheres, Petrobras e, especialmente, em negociações de 
trabalho.

No atual momento, fechamos acordo com a Progress Rail, 
Cohab e estamos fechando Intertechne. Vamos negociar 
com o CREA-PR e com o Paraná Educação e, em breve, 
com a URBS. Além de conquistas judiciais como o Piso 
Salarial na Cohapar. Este é o nosso compromisso, seja para 
uma pessoa, seja para todas. 

Foto: Marcos Correa/PR



A FRASE

       Enquanto tivermos um país onde 
as mulheres estão sobre-representadas 
na violência praticada pelo parceiro 
íntimo; enquanto tivermos mulheres 
sobre-representadas em trabalhos 
mal remunerados; enquanto houver 
disparidades salariais entre homens 
e mulheres, acho que provavelmente 
nós iremos comemorar apenas até 
certo ponto, pois sabemos que há 
trabalho a ser feito

“

“
– Jacinda Ardern, primeira 
ministra da Nova Zelândia, país 
com melhor combate ao Covid-19

Foto: North Atlantic Treaty Organization 
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SAIBA MAIS SOBRE A VACINAÇÃO NA NOVA ZELÂNDIA

https://www.pmcsa.ac.nz/topics/covid-19/covid-19-vaccines/
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INOVAÇÃO

Especialistas rejeitam modelo de 
outorga do pedágio no Paraná

O programa Senge Inovação debateu com especialistas 
a nova concessão de pedágio das praças do Paraná. O 
novo modelo proposto aumenta a extensão viária de 2,5 
mil km para 3,3 mil km, isso representa um aumento de 
825 quilômetros na cobertura (32,97%). Por outro lado, o 
aumento das praças de pedágio de 27 para 42, 15 a mais, 
equivale a um crescimento de 55,56% em todo estado. 
Na prática, o paranaense vai pagar a mesma coisa pelo 
quilômetro rodado. Cerca de R$ 0,11 centavos. Outorga, 
limite de desconto e degrau tarifário foram tópicos mais 
questionados.

VALTER FANINI – 
Engenheiro Civil e ex-
presidente do Senge-PR, 
sobre contrato atual
“O mais importante 
neste novo processo 
é a transparência e 
fiscalização dos gastos e 
investimentos. O estado 
do Paraná não conseguia 
se contrapor aos números 
apresentados pelas 
concessionárias”.

CID CORDEIRO – 
Economista, especialista 
em contas públicas, sobre a 
nova proposta
“A gente fica desconfiado 
com qualquer pacote 
milagroso. Nós queremos 
que a ANTT nos apresente 
números que a gente possa 
desconfiar. Somos críticos 
ao modelo porque eles 
estabelecem um teto de 
desconto da tarifa”.

LEIA O QUE DISSERAM

Foto: Manoel Ramires/Senge-PR
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PROFESSOR LEMOS 
– Deputado estadual e 
membro da Frente Sobre o 
Pedágio, sobre o papel do 
Governo Estadual
“A proposta encarece muito 
o preço, ainda mais com 
o degrau tarifário que 
pode aumentar em 40% a 
tarifa. Isso é um absurdo. 
O governo estadual está 
devolvendo estradas 
federais e entregando 
paranaenses para que a 
União faça o leilão e não 
tem lei federal proibindo 
essas empresas de 
participarem. Mas Ratinho 
podia solicitar a concessão 
e ele mesmo fazer o leilão”.

HOMERO MARCHESE – Deputado estadual e  membro 
da Frente Sobre o Pedágio, sobre audiência na ANTT
“Se depender dos deputados estaduais, as rodovias do 
estado não serão cedidas. O valor da tarifa é alto e não 
será aceito no Paraná”

JOÃO ARTUR MOHR 
– Engenheiro e gerente de 
assuntos estratégicos da 
FIEP, sobre uma proposta 
alternativa
“A entidade defende a 
possibilidade de aumento 
do desconto, cabendo 
à empresa, “com sua 
eficiência”, oferecer um 
serviço a custo menor. 
Qualquer modelo deve 
trazer tarifa justa, garantia 
das obras e transparência 
do processo. A FIEP 
defende a menor tarifa e 
o depósito caução.”

ASSISTA O 
PROGRAMA AQUI

Foto: Manoel Ramires/Senge-PR

https://www.facebook.com/watch/live/?v=741429873189001&ref=external
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CONVÊNIOS

Descanse com segurança e 
tranquilidade no Hotel Rota do Sol

Agende sua reserva para Colônia de Férias Guaratuba, 
Colônia de Porto Rico

Exclusivos para o uso de seus associados e filiados de 
entidades parceiras, o Sindafep possui duas colônias 
de férias e o Hotel. O Hotel Rota do Sol, a Colônia de 
Férias de Guaratuba e a Colônia de Férias de Porto Rico. 
Para fazer uma reserva o engenheiro ou engenheira só 
precisa ser associado ao Senge-PR, estar com a anuidade 
em dia e entrar em contato com a unidade na qual 
deseja se hospedar.

CLIQUE AQUI E CONHEÇA AS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS

Foto: Divulgação

http://www.sindafep.org.br/?pagina=hotel-rota-do-sol


8 DE MARÇO

Lutar para poder viver

Dia 8 de março é dia de refletir, lutar e resistir

Frente Feminista de Curitiba e Região Metropolitana 

O dia 8 de março geralmente é mal interpretado por 
muitos setores da sociedade. Não é à toa que se veem 
flores sendo entregues em “homenagem” às mulheres ou 
propagandas carregadas de cor-de-rosa com mensagens 
singelas sobre mulher, cuidados, sensibilidade e quaisquer 
outras características carregadas de fragilidade.

No entanto, 8 de março é um dia de luta. Duas histórias 
são referenciadas para explicar a data: 8 de março de 1857, 
quando 129 operárias morreram em uma fábrica têxtil de 
Nova Iorque, devido a um incêndio intencional causado 
pelo dono da fábrica para reprimir greves e levantes das 
trabalhadoras; e a outra data em 1911, quando também 
um incêndio na mesma cidade norte-americana matou 
146 mulheres, sendo 125 mulheres.

Independente de qual história teria sido crucial para a 
Organização das Nações Unidas instituir a data como 

JORNAL DO ENGENHEIRO Edição 09
Março 2021

Foto: Bianca Reis. Imagens de arquivo, feitas 
antes da pandemia de Covid-19



dia internacional da mulher, é importante lembrar que, a 
princípio, indicou um dia de luta por igualdade de gênero 
no trabalho, mas hoje representa todas as lutas que nós, 
mulheres, temos que travar todos os dias.

Os números, infelizmente, são aterradores e muito 
indicativos de quantas batalhas ainda temos pela frente. 
Só no primeiro trimestre do ano passado, foram 648 
feminicídios – mulheres que morreram simplesmente 
por serem mulheres. Além disso, a pandemia do 
coronavírus escancarou algo que conhecemos há tempos: 
as desigualdades racial e social vitimam ainda mais as 
mulheres negras e pobres.

No começo de fevereiro deste ano, Carissa F. Etienne, 
diretora da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), 
destacou que as mulheres, que representam 70% dos 
profissionais de saúde no mundo,  são as que mais sofrem 
com a situação sanitária mundial: elas são em maior 
número na linha de frente do tratamento, elas morrem 
mais ao se contaminarem enquanto trabalham e elas têm 
sofrido mais devido a muitas delas chefiarem famílias e 
também devido ao aumento da violência doméstica com a 
maior permanência dentro de casa.
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Foto: Bianca Reis



Todos os anos vemos mais motivos para marchar contra 
desigualdade, violência e machismo. E todos os anos 
dizemos que aquele é o mais importante. Mas, talvez, 2021 
seja mais significativo de muitas formas, pois continuamos 
morrendo demais, só que agora também com agravante de 
uma pandemia.

Dia 8 de março é dia de refletir, lutar e resistir. Em uma 
situação caótica como a que vivemos, especialmente no 
Brasil, com um governo genocida, omisso e negacionista, 
nosso papel é conscientizar quem ainda acredita que 8 de 
março é um dia de homenagens envolto em cartazes cor-
de-rosa acompanhados de flores.
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Foto: Bianca Reis
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SENGE-PR RECOMENDA

Os Testamentos

Margaret Atwood. 448 páginas. Editora Rocco.

Quinze anos após os eventos de O Conto da Aia, o 
regime teocrático da República de Gilead aparentemente 
se mantém firme no poder, mesmo após as sucessivas 
tentativas de insurgência. Mas há sinais de que suas 
engrenagens começam a se deteriorar. Nesse momento 
crucial da história política do país, as vidas de três 
mulheres radicalmente diferentes convergem. Duas delas 
cresceram em lados opostos da fronteira: uma em Gilead, 
criada em meio a privilégios como filha de um importante 
Comandante, e outra no Canadá, onde frequenta a escola, 
trabalha na loja dos pais, participa de protestos anti-
Gilead e assiste na TV às notícias sobre seus horrores. 
Os testamentos dessas duas jovens, que fazem parte da 
primeira geração a chegar à idade adulta nessa nova 
ordem mundial, são entrelaçados por uma terceira voz: o 
revelador manuscrito de uma das executoras do regime, 
uma mulher que exerce sua autoridade implacável por 
meio do acúmulo e da manipulação de segredos de Estado 
que podem ameaçar 
todas as estruturas 
do poder. Segredos 
dispersos e há muito 
enterrados, capazes 
de unir essas três 
mulheres, fazendo 
com que elas encarem 
quem realmente são 
e decidam até onde 
podem ir em busca 
do que acreditam.

Foto: Reprodução
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O DADO

Instituto Aurora: mais do que 
estatísticas, cuidar do futuro 
e da formação

O Instituto Aurora realiza projetos sociais e presta 
serviços customizados relacionados à promoção do 
respeito às diferenças e de uma sociedade mais justa. 

650
Número de adolescentes 
impactados por um projeto 
de prevenção à violência 
contra meninas e mulheres 
realizado pelo Instituto 
Aurora, em 2019, no 
bairro Caximba.

5185
Pessoas impactadas por atividades educativas do Instituto 
Aurora nos anos de 2018 a 2020. Todas as atividades têm 
como objetivo educar em direitos humanos, abordando 
temas relacionados à importância de uma educação 
plural, igualdade de gênero, redução de desigualdades e 
promoção de uma cultura de justiça e de paz. 

Foto: Instituto Aurora

Foto: Franciele Correa / Instituto Aurora
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Instituto Aurora para Educação 
em Direitos Humanos 

Site: www.institutoaurora.org

/institutoaurora

/aurora.direitoshumanos

Saiba mais:

Foto: Carol Castanho / Instituto Aurora

Foto: Instituto Aurora
Clube do Livro promovido pelo Instituto Aurora em 2019

http://institutoaurora.org 
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COPEL

Após denúncias, Senge-PR 
solicita afastamento imediato 
de diretor da Copel

Na visão da entidade, Thadeu Silva cometeu graves 
violações contra a Companhia

No dia 29 de janeiro, o Senge-PR protocolou junto a Copel 
um pedido de afastamento do diretor de Operações e 
Manutenção da Copel Geração e Transmissão, Thadeu 
Carneiro da Silva.

O pedido do Senge-PR tem base em um dossiê compilado 
a partir de denúncias anônimas recebidas pela entidade. 
Estas denúncias chamaram atenção para o fato de Silva 
ser proprietário da TS Energy Service, empresa que 
trabalha com prestação de serviços no setor de Geração 
de Energia e presta serviços a várias empresas que são 
fornecedoras da Copel.

Segundo o pedido, o diretor é responsável pela gestão dos 
contratos com estes fornecedores. A TS Energy Service 
presta serviços para a NC Energias Renováveis, Vestas e 
Siemens Gamesa. Ao mesmo tempo, estas empresas são 
fornecedoras e estão submetidas ao crivo da gestão de 
Thadeu Silva na Copel. Portanto ele é, ao mesmo tempo, 
contratante e contratado.

Para o Senge-PR, tal 
conduta constitui conflito 
de interesses e possível 
tráfico de influência. 
A entidade afirma que 
o diretor “usa a Copel 
de forma deliberada, 

VEJA AQUI O PEDIDO DO 
SENGE-PR E O DOSSIÊ 
SOBRE THADEU SILVA

http://www.senge-pr.org.br/wp-content/uploads/2021/01/dossie.pdf
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destruindo capital intelectual e técnico construído em 
décadas de trabalho para fomentar negócios externos, 
favorecendo diversas empresas, incluindo a própria”.

O Senge-PR solicita que a Copel abra investigação interna 
para apurar o processo de nomeação de Thadeu Carneiro 
da Silva, exonere e afaste imediatamente o diretor e tome 
todas as demais medidas cabíveis para eliminar todos os 
vícios de legalidade decorrentes da atuação de Silva.

LEIA MAIS SOBRE O 
CASO AQUI

Imagens: Reprodução

Thadeu Silva também 
é alvo de investigação 

por sua participação na 
polêmica festa “Réveillon 

do Gostoso”, em São 
Miguel do Gostoso, no 

Rio Grande do Norte, 
em plena pandemia de 

coronavírus.

http://www.senge-pr.org.br/noticia/apos-denuncias-senge-pr-solicita-afastamento-imediato-de-diretor-da-copel/
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8 DE MARÇO

Como o assassinato da Deusa 
estimula a violência histórica 
contra a mulher e a natureza?

Por Claudia Guadagnin, jornalista, pós-graduada em 
Antropologia Cultural e mestranda em Direitos Humanos 
e Políticas Públicas.

8 de março é Dia Internacional da Mulher. A data 
simboliza a necessidade da luta permanente pela 
progressão na conquista de direitos, combate a violências 
físicas, morais, emocionais, afetivas e sexuais e sobre 
aspectos que envolvem o controle histórico dos corpos 
femininos por culturas e práticas patriarcais e machistas 
que ainda predominam no mundo.

Pensar neste dia é também ter a chance de refletir sobre 
momentos históricos suficientemente expressivos que 
contribuíram para a construção de um cenário ainda bem 
distante de viabilizar a igualdade de gênero no Brasil e 
no mundo. É, além disso, um convite para irmos além e 
traçarmos um paralelo com os igualmente incansáveis 
esforços de exploração e dominação da natureza.

Ilustração: Franciele Arnold
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Neste artigo, abordamos o início da adoração de um 
Deus único, branco e masculino que inaugurou o 
distanciamento do ser humano do culto à figura da Deusa. 
O fato contribuiu para o afastamento entre as pessoas e o 
meio ambiente, que passou a ser abusivamente explorado 
e degradado por não mais ser visto como parte de uma 
relação interdependente e conectada.

O culto à divindade (no feminino) acabou banido da psique 
humana pela predominância da ideia do Deus único com 
criaturas feitas à sua imagem e semelhança – os homens 
–, um padrão amplamente apregoado pelas religiões 
monoteístas. E por serem feitos à imagem deste Deus, 
esses mesmos homens seriam considerados mais aptos 
para governar mulheres, crianças e a própria natureza. 

LEIA MAIS
CLICANDO AQUI

Ilustração: Arte/G1

http://www.senge-pr.org.br/noticia/como-o-assassinato-da-deusa-estimula-a-violencia-historica-contra-a-mulher-e-a-natureza/
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SENGE-PR RECOMENDA

O Gambito da Rainha

Scott Frank e Allan Scott. Netflix.

Beth Harmon é uma jovem órfã que descobre, ainda 
na infância, seu talento para o Xadrez. Adotada por 
uma turbulenta família, Beth encontra na nova mãe o 
incentivo que precisa para perseguir uma carreira no 
esporte. Harmon logo começa a ganhar destaque como 
menina prodígio e sua carreira tem uma rápida ascensão. 
Porém, traumas do passado a empurram na direção de 
comportamentos 
e vícios 
autodestrutivos, e, 
além dos desafios 
de um universo 
dominado por 
homens, Beth 
precisará enfrentar 
a si mesma se 
quiser se tornar a 
melhor do mundo. 
Com sete episódios, 
a minissérie é 
inspirada no livro 
The Queen’s Gambit 
(1983), escrito por 
Walter Tevis.

Imagem: Reprodução

https://www.netflix.com/br/title/80234304?trkid=13747225&s=a&t=wha
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SOBERANIA NACIONAL

Intervenção na Petrobras
ou política de Estado?

Bolsonaro traiu o discurso de liberalidade na condução da 
economia. O que não é uma novidade. O panelaço veio a 
galope com a queda das ações da Petrobras e perda de R$ 
75 bilhões em valor de mercado (na prática, nada do seu 
patrimônio). Diante da alta disparada dos combustíveis, 
o presidente interveio em nome do populismo e em 
desprestígio do rentismo. Mas a sua ação pode ser 
considerada intervencionismo ou política de Estado? 
Porque o dono – ou maior acionista – não pode controlar 
os rumos da empresa? Os preços de produtos e serviços 
que envolvem grande parte da população devem ser 
controlados ou flutuar para atender o interesse do lucro 
dos acionistas? Este é o debate que deve ser feito.

Os engenheiros Otávio Licht e Valter Fanini avaliam que 
a população não deve cair na “pegadinha da intervenção” 
rezada pelo mercado e pela mídia rentista e sim se 
preocupar com o interesse público. “A Petrobrás como 
empresa pública controlada pelo Estado, é uma coisa. 
Infelizmente essa não existe mais, graças ao FHC e José 
Serra. Atualmente, como empresa de economia aberta 
com ações de pequenos, médios e grandes investidores, é 
outra situação bem diferente”, compara Licht.

Já Fanini coloca um ingrediente nessa fórmula. Ele avalia 
que uma empresa estatal é construída com dinheiro 
público para defender o interesse da população e da 
sociedade. Se é de interesse público, ela tem que ter ação 
do governo. Logo, não é intervencionismo.

CONFIRA MAIS CLICANDO AQUI

General Joaquim Silva e Luna e presidente Jair Bolsonaro. Foto: Alan Santos/PR

http://www.senge-pr.org.br/noticia/intervencao-na-petrobras-ou-politica-de-estado/
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CONVÊNIOS

Vem falar inglês com a 
Ýazigi Foz do Iguaçu

Aprender um idioma é ter liberdade de se expressar, ser 
ouvido e compreendido, sendo quem você realmente é em 
qualquer situação. E aprender Inglês de verdade é muito 
mais gostoso! Temos o curso certo para você que quer 
conhecer o mundo e sabe que ele não precisa de legenda!

Associado ao Senge-
PR tem desconto 
especial para crianças, 
adolescentes e adultos. 
Consulte as condições.

Mais Informações: 
fozdoiguacucentro@yazigi.com

Telefone: (45) 3029-6333
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CURSOS E EVENTOS

Curso de energia solar 
fotovoltaica a distância

Com o aumento da economia de escala, o custo da energia 
solar fotovoltaica baixando gradualmente, o aumento da 
eficiência e o custo médio de geração elétrica está sendo 
competitivo com as fontes de energia convencionais 
num crescente número de regiões geográficas. A energia 
fotovoltaica converteu-se na terceira fonte de energia 
renovável mais importante em termos de capacidade 
instalada a nível global, após as hidroelétricas e as eólicas.

DATAS:
04/03, 09/03, 11/03 e 16/03

CLIQUE AQUI PARA 
MAIS INFORMAÇÕES

Foto: Pixabay

http://www.senge-pr.org.br/cursoseventos/curso-ead-energia-solar-fotovoltaica-a-distancia/
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NEGÓCIOS

Sanepar supera estiagem e 
pandemia e obtém aumento 
da receita líquida

Lucro líquido é maior em relação a 2018, mas mercado 
pressiona por novos reajustes na tarifa

A Sanepar apresentou os resultados em relação ao quarto 
trimestre de 2020 e o anual. Mesmo com a estiagem que 
obrigou a empresa a promover racionamento de água e 
com a pandemia de Covid-19, ela apresentou crescimento 
em relação a sua receita líquida e patrimônio. Por outro 
lado, a Sanepar teve queda de 7,7% no lucro líquido. 
Diminuição que não pode ser atribuída ao adiamento do 
reajuste tarifário. O menor lucro tem como efeito o PAI – 
Programa de Aposentadoria Incentivada, que impacta nas 
despesas com pessoal.

No ano atípico da pandemia e racionamento, a Sanepar 
conseguiu manter estável seu lucro EBITDA (sem contar 
juros e descontos) em relação ao ano anterior. 2020 
registrou R$ 1,93 bilhão contra R$ 1,97 bilhão de 2019. 
Uma ligeira queda de 2%. Mesmo assim, a receita líquida 
da empresa seguiu crescendo. Saltou de 4,1 bilhões de 
reais em 2018 para 4,72 bilhões em 2019 e atingiu 4,8 
bilhões em 2020. O patrimônio líquido cresceu de R$ 
6,17 bilhões em 2019 para R$ 6,94 bilhões em 2020, com 
acréscimo de 12,5%.

LEIA NO SITE: MERCADO 
PRESSIONA POR MAIOR 
REAJUSTE TARIFÁRIO 

Foto: José Fernando Ogura/Aen

http://www.senge-pr.org.br/noticia/sanepar-supera-estiagem-e-pandemia-e-obtem-aumento-da-receita-liquida/
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SENGE-PR RECOMENDA

Mulheres na Ciência

       30 minutos. Fala, Cientista!

Grifa podcast

       1 hora. Grifa: feminismo fora da estante.

O podcast da Agência Escola, 
Fala, Cientista!, produziu 
uma série voltada para a 
participação das mulheres 
na ciência. Ao longo de seis 
episódios o programa expos 
do trabalho de pesquisadoras 
da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), que puderam 
falar sobre seus trabalhos e 
sobre a importância da Ciência 
no cotidiano das pessoas.

Iniciativa independente, tem como objetivo ampliar a 
discussão sobre a teoria feminista e propor maneiras de 
colocá-la em prática de forma acessível, simples e abrangente. 
O Grifa vê o feminismo como parte fundamental da 
construção de uma nova sociedade: anticapitalista, 
antirracista, antiLGBTfóbica e livre de todas as opressões.

O podcast surgiu de uma demanda de se criar um clube do 
livro de teoria feminista, mas que se desdobrou em outro 
formato justamente para extrapolar as limitações geográficas 
e de disponibilidade de tempo da sociedade atual. Qualquer 
lugar é lugar pra ouvir um pouco de feminismo.

Imagem: Reprodução

https://anchor.fm/fala-cientista/episodes/Episdio-42---Mulheres-na-Cincia---Camila-Silveira-enkcpk
https://anchor.fm/grifapodcast
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SENGE-PR ENTREVISTA

Carol Dartora fala sobre 
os desafios das mulheres

Professora da rede pública estadual, historiadora, especialista 
em Ensino de Filosofia, mestra e doutoranda em Educação, 
feminista negra, militante da Marcha Mundial das Mulheres e 
do Movimento Negro, Carol Dartora foi a primeira vereadora 
negra a ser eleita na história de Curitiba. Ela conversou um 
pouquinho com o Senge sobre as dificuldades que enfrentou 
até aqui e os planos para o futuro de seu mandato.

Senge-PR: Em que momento você sentiu necessidade de 
ingressar na vida pública?

Carol Dartora: Eu decidi ingressar na vida pública quando 
eu percebi a sub-representação das mulheres e mais ainda, 
das mulheres negras, nos espaços de decisão e poder.

Senge-PR: Quais foram as maiores dificuldades que você 
enfrentou para chegar ao cargo de vereadora de Curitiba?

Carol Dartora: As dificuldades que são impostas a todas as 
mulheres. A violência machista, a violência racista, 
que criam diversas barreiras para que a gente chegue 
nesses espaços. Então a gente tem que lidar com a 
desqualificação das nossas falas, tem que comprovar 
competência sempre em dobro, a dificuldade que as 

Foto: Joka Madruga
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pessoas têm de nos ver em espaços de liderança, nos 
perceber como possíveis lideranças. Então são todas essas 
parreiras e outras que nos são impostas nessa sociedade.

Senge-PR: Em quais pautas relativas às mulheres 
você pretende atuar?

Carol Dartora: Pretendo implementar políticas no combate 
à violência contra as mulheres, no combate ao feminicídio. 
Políticas que se relacionem com a questão do cuidado 
que nos é imposta, no cuidado com as crianças e com as 
famílias, e outras políticas que o movimento feminista 
achar pertinente pautar e tudo aquilo que a gente puder 
formular no coletivo.

Senge-PR: Como entidades da sociedade civil podem 
ajudar? Especificamente o Senge-PR e seu Coletivo 
de Mulheres?

Carol Dartora: Eu acredito que é muito importante que 
entidades da sociedade civil ajudem a construir esse 
mandato. Mandem sugestões, mandem opiniões, ajudem 
a formular políticas públicas. Especialmente o Senge-PR, 
que é este sindicato das engenheiras e dos engenheiros 
do Paraná, então este mandato como um mantado 
participativo, coletivo conta muito com a contribuição 
das trabalhadoras e dos trabalhadores na construção de 
políticas públicas para Curitiba.

Esta conversa foi 
promovida pelo Coletivo 
de Mulheres do Senge-PR. 
Quer acompanhar nossas 
ações? Siga @coletivo_
sengepr no Instagram!

Acompanhe o mandato 
de Carol Dartora:

         caroldartora13

         caroldartora13

         caroldartora13

https://www.instagram.com/coletivo_sengepr/
https://www.instagram.com/coletivo_sengepr/
https://facebook.com/caroldartora13
https://instagram.com/caroldartora13
https://twitter.com/caroldartora13
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