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CORAGEM PARA RESISTIR 
E RECONSTRUIR O BRASIL
“O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta 

e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é 
coragem”, anunciou o escritor mineiro Guimarães Rosa. E foi com a 

motivação de coragem que realizamos o 12º Congresso Nacional de Sindica-
tos de Engenheiros (CONSENGE). Isso porque o Brasil atravessa uma crise 
política, econômica, social e sanitária grave com altos índices de desemprego, 
aumento da fome e redução do Estado nas políticas públicas. Reunimos mais 
de 100 delegados em um formato híbrido (presencial e virtual) que debateram 
propostas para a engenharia, o sindicalismo, a democracia e a soberania nacio-
nal. Apesar de todas as dificuldades em meio a uma pandemia de Covid-19, 
realizamos uma discussão robusta para a defesa de um projeto de país.

São inúmeros os desafios e o primeiro deles trata-se da reconstrução do Brasil 
que precisa retomar uma política de desenvolvimento social com participação 
do Estado. Para a engenharia, as consequências foram drásticas com o fim da 
política de conteúdo local, o fechamento de empresas, a redução das políticas 
de fomento à agricultura familiar e as privatizações.

Em relação ao sindicalismo, com a aprovação da Reforma Trabalhista, houve 
uma profunda desregulamentação do mundo do trabalho. Além da asfixia fi-
nanceira provocada pelo fim do imposto sindical, houve uma série de tentati-
vas de criminalização dos sindicatos e de desorganização das formas coletivas 
de reivindicação. Compreendemos que é urgente uma nova estrutura sindical 
por meio de uma aproximação maior com os territórios locais, ampliação do 
trabalho de base, formação política e articulação com demais atores e movi-
mentos sociais.

É necessária uma atuação responsável e ampla do Estado brasileiro no forta-
lecimento de políticas públicas, principalmente em relação à saúde, assistência 
social, distribuição de renda, educação, pesquisa, ciência, tecnologia e produção 
de alimentos seguros. Não existe democracia em um ambiente de profunda 
desigualdade social e a engenharia pode ter uma importante contribuição na 
retomada do nosso país.

Como disse o nosso companheiro, amigo, engenheiro, fundador e primeiro 
presidente da Fisenge, Luiz Carlos Soares, “vamos em frente porque a luta 
continua e depende de todos nós”. 
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Com o tema “A engenharia, o 
sindicalismo, a democracia e 
a soberania nacional”, o jor-

nalista Breno Altman ministrou 
palestra magna na abertura do 
12º Congresso Nacional de Sin-
dicatos de Engenheiros (Con-
senge). Durante o evento, Alt-
man descreveu o atual momento 
econômico como regressão do 
Brasil na divisão internacional 
do trabalho, com retorno ao co-
lonialismo e queda na taxa de in-
dustrialização. O jornalista ainda 
afirmou que, possivelmente, no 
final de 2021, o país tenha uma 
participação na indústria abaixo 
dos dois dígitos do PIB nacional, 
o que corresponde a uma econo-
mia inferior ao início do século. 
De acordo com ele, não há saída 
para o Brasil e para o desenvol-
vimento brasileiro sem derrotar 
o bolsonarismo com tudo o que 
ele representa e reestabelecer um 
bloco de força capaz de retomar 
o desenvolvimento com base na 
soberania nacional e na distri-
buição de renda e riqueza.

“Derrotar esse projeto é fun-
damental, não apenas para re-
cuperarmos a soberania como 
categoria geopolítica, mas tam-
bém para recuperar o desenvol-
vimento. O Brasil não tem co-
mo se desenvolver plenamente, 
atendendo aos desejos e às ne-
cessidades da população, cons-
truindo uma base para o futuro, 
criando educação, saúde e cultu-
ra de qualidade, sem retomar o 
seu projeto de desenvolvimento 
que tem na industrialização sua 

mola mátria e principal. É um 
desafio fundamental para nos-
so país que pressupõe uma luta 
duríssima contra dois grupos 
associados: estados imperialis-
tas e nações capitalistas, e uma 
luta interna contra os distintos 
setores da burguesia brasileira, 
que nascida de costas para o 
país, se transformou numa bur-
guesia inimiga da nação”, disse.

Para Altman, esse processo 
de relocação do Brasil na divi-
são internacional de trabalho, 
se transformando em um país 
provedor de matéria-prima e 
de produtos agrícolas, tem uma 
consequência dramática. “As 
consequências sobre a socieda-
de estão muito visíveis: queda 
da qualidade de empregos, au-
mento do desemprego estru-
tural, da concentração de tra-
balhadores precarizados e dos 
cinturões das nossas maiores 
cidades, portanto um aumento 
da violência urbana, um cresci-
mento brutal da desigualdade 
social e uma desaceleração dra-
mática da taxa de investimento 
pública ou privada”, pontuou.

O jornalista avaliou que exis-
te uma guerra entre dois pro-
jetos políticos e econômicos. 
De um lado, a política exercida 
pelo atual governo com con-
centração de riqueza e poder 
econômico nas mãos da fra-
ção agrária, que, aos poucos, 
tem voltado a ser hegemônica 
na economia brasileira. “Uma 
economia que não vive mais de 
investir, produzir e sobreviver, 

vive de importar e comercia-
lizar os produtos, entregando 
seus ativos aos grandes sujeitos 
financeiros”, afirmou.

Do outro lado, o projeto que 
vigorou entre 2003 e 2016, 
nos governos Lula e Dilma, 
foi marcado pela tentativa de 
reverter a implantação do go-
verno neoliberal, com distribui-
ção de renda e riqueza.  “Havia 
outro modelo de desenvolvi-
mento, que não era baseado no 
interesse do capital financeiro. 
Com expansão do mercado in-
terno de massas, recuperação do 
papel do Estado, reindustriali-
zação do país”. Altman defende 
que esse modelo permitia uma 
melhoria com a retomada do 
investimento na infraestrutura 
e no fortalecimento das relações 
internacionais, em especial, na 
América Latina e Caribenha e 
nas relações com a China.

Esse projeto de distribuição 
de renda e riqueza, de acordo 
com o jornalista, foi derrotado 
com o golpe em 2016. “Essas es-
tratégias bateram de frente com 
os interesses das demais nações 
do mundo e com o papel que es-
sas nações destinavam ao Brasil. 
Um país que pudesse retomar 
seu ritmo de industrialização de 
forma autônoma, e que o fizesse 
no dinamismo interno não com 
dinamismo externo, e ainda um 
país com reservas, como o pré-
-sal, é um modelo inaceitável 
para as grandes potências inter-
nacionais, especialmente os Es-
tados Unidos”, finalizou.
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de Engenheiros reúne 
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diversos estados brasileiros. 

Participaram do evento 
mais de 100 delegados, em 

formato presencial 
e virtual, além de seus 
suplentes e convidados
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Com o tema “A engenharia, 
o sindicalismo, a democra-
cia e a soberania nacional”, 

aconteceu, no dia 9 de setem-
bro, a abertura do 12º Congres-
so Nacional de Sindicato de 
Engenheiros, Consenge – etapa 
híbrida, ou seja, presencialmen-
te na cidade do Rio de Janeiro 
e virtualmente na plataforma 
digital Zoom. O Consenge é 
realizado pela Federação Inte-
restadual de Sindicatos de En-
genheiros, Fisenge, conta com 
patrocínio da Mutua – Caixa de 
Assistência dos Profissionais do 
Crea e apoio do Crea-RJ.

Na mesa de abertura, estavam 
presentes o presidente da Fi-
senge, Roberto Freire; do Con-
fea, Joel Krüger; o presidente 
da Mútua, Francisco Almeida; 
o presidente do Crea-RJ, Luiz 
Consenza; o presidente da 
CUT Nacional, Sergio Nobre; 
a diretora da CUT/RJ e conse-
lheira do Ondas (Observatório 
Nacional do Direito à Água e 
ao Saneamento), Andrea Ma-

tos; a presidenta da Federação 
Nacional dos Arquitetos, Eleo-
nora Mascia; o presidente do 
Senge RJ, Olímpio Alves dos 
Santos; o presidente do Clube 
de Engenharia, Pedro Celesti-
no; a diretora do Coletivo de 
Mulheres da Fisenge, Virgínia 
Brandão; e a vice-presidente da 
Fisenge, Elaine Santana.

A importância do 12º Con-
senge neste momento de crise 
econômica, política, social e 
sanitária brasileira foi ressalta-
da em todas as falas. “Nossos 
palestrantes vão nos dar uma 
oportunidade de pensar mais 
em um Brasil que nós quere-
mos, que nós precisamos e lu-
tamos para  manter com  so-
berania, com empresas estatais 
fortes, com prato de comida na 
mesa e vacina no braço e com 
garantia de direitos para as 
mulheres, que são as primeiras 
atingidas com crises”, falou a 
diretora de mulher da Fisenge, 
Virgínia Brandão.

“Esse congresso marca a po-

sição da engenharia em defesa 
de uma sociedade mais justa,  
desenvolvida e soberana. Nós 
perdemos e regredimos muito 
e nos transformamos, mais uma 
vez, em meros exportadores de 
produtos agrícolas”, discursou o 
presidente do Clube de Enge-
nharia, Pedro Celestino.

A presidenta da FNA Eleo-
nora Mascia, ressaltou que “em 
um momento tão grave da vida 
política e também das questões 
que dizem respeito à pandemia, 
ao meio ambiente e às questões 
sociais desse país, temos uma 
entidade como a Fisenge e os 
sindicatos trazendo esse debate, 
ajudando a construir a reação e 
a resistência ao golpe que esta-
mos sofrendo desde 2016”.

Para o presidente do Crea-
-RJ, Luiz Cosenza, o momento 
é muito grave, e não apenas pa-
ra a engenharia. “O Judiciário 
destruiu a engenharia. E quan-
do destrói a engenharia, está 
destruindo o país. Nós somos 
responsáveis por mais de 80% 
do PIB nacional”, disse.

O presidente da CUT Nacio-
nal, Sergio Nobre, aproveitou a 
oportunidade para listar as gra-
ves consequências econômicas e 
sociais do projeto neoliberal im-
posto pelo atual governo federal, 
que vai além das quase 600 mil 
mortes causadas por conta do 
coronavírus que, de acordo com 
ele, poderiam ter sido evitadas se 
o Brasil fosse governado com se-
riedade e sem o comportamento 
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genocida do atual presidente. 
“Está acontecendo o momento 
mais triste da história da classe 
trabalhadora brasileira. Infeliz-
mente, hoje um terço de nossa 
população ou está desemprega-
da ou está no desalento, o que 
é muito triste pra nós. Estamos 
vendo na periferia das grandes 
cidades, milhões de famílias pas-
sando fome. Estamos assistindo 
também a um grande desmonte 
do Estado brasileiro com as pri-
vatizações. O governo Bolsona-
ro ameaça privatizar todo setor 
elétrico e está fatiando a Petro-
bras e vendendo em pedaços, 
cometendo um grande crime”, 
afirmou.

Para o presidente do Senge-
-RJ e anfitrião do Congresso, 
Olímpio Alves dos Santos, a 
importância do 12º Consenge 
e da luta das entidades da en-
genharia vai além da defesa da 
categoria. “Os sindicatos têm 
o viés corporativo de lutar em 
defesa da categoria, mas nós te-
mos que ir muito além e lutar 
pela construção de nosso país. 
Antes da engenharia, vem a 
construção soberana de um país 
e a engenharia é um dos meios 
para essa construção. Nós pre-
cisamos ter esse entendimento, 
para que a gente não caia ape-
nas na questão corporativa”, 
enfatiza. Olímpio ainda destaca 
que, nos onze Congressos an-
teriores, a Fisenge tem pauta-
do a democracia e a soberania 
nacional como mecanismo para 

alcançar uma sociedade iguali-
tária. “Nós não vamos construir 
uma nação soberana sem supe-
rar as desigualdades. É preciso 
que haja uma democracia na 
qual o sujeito seja o povo, onde 
o poder seja realmente do po-
vo”, concluiu.

Já o presidente da Mutua, 
Francisco Almeida, falou sobre 
a importância da engenharia 
para o desenvolvimento da na-
ção. “Sem engenharia não tem 
desenvolvimento sustentável. 
Sem nós, não existem outras 
profissões porque tudo depende 
da engenharia”, afirmou. O en-
genheiro aproveitou a oportu-
nidade para falar sobre a Caixa 
de Assistência e sua importân-
cia na valorização profissional 
da categoria e no apoio e aco-
lhimento a cada engenheira e 
cada engenheiro.

A conselheira do Ondas, 
Andrea Matos, enfatizou a 
importância da engenharia na 
promoção do desenvolvimen-
to nacional. “Os engenheiros 
têm a obrigação de engenheirar 

nossos sonhos na promoção de 
uma sociedade igualitária, com 
democracia, pelo direito à vida, 
à comida e ao trabalho digno”, 
discursou.

Para finalizar o primeiro dia 
do 12º Consenge – etapa hí-
brida, o presidente da Fisenge, 
Roberto Freire, fez, em seu dis-
curso, um resgate histórico do 
momento que estamos vivendo 
e da engenharia nacional. “Nes-
te sete de setembro, nós reafir-
mamos o coro pelo grito dos 
excluídos. Quantos de nós não 
se lembram de tantos sete de 
setembro com pleno emprego 
na engenharia, investimentos 
públicos em diversas áreas em 
defesa da soberania nacional? O 
Brasil era um país com uma das 
principais economias do mun-
do, fundador dos BRICS, com 
política de conteúdo local que 
fortalecia as empresas de enge-
nharia e a economia local, com 
programas de fortalecimento 
da agricultura familiar, com po-
lítica de valorização do salário 
mínimo. O nosso país já não 

Os sindicatos têm o viés 
corporativo de lutar em defesa 
da categoria, mas nós temos 
que ir muito além e lutar pela 
construção de nosso país.
OLÍMPIO ALVES DOS SANTOS, presidente do Senge-RJ e anfitrião do Congresso
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vivia mais na linha da miséria e 
da pobreza extrema, e nós vol-
tamos a viver. Há alguns anos, 
desde 2016, quando deram o 
golpe no mandato da presiden-
ta Dilma Rousseff, vemos esse 
quadro retroceder numa crise 
política, social e econômica sem 
precedente, que afeta drastica-
mente a engenharia, o sindica-
lismo, a democracia e a sobera-
nia nacional, que são os temas 
do nosso Congresso”, disse.

Roberto lembrou, ainda, do 
engenheiro que vendia suco. 
“Em 1990, época de intensifica-
ção do neoliberalismo, as capas 
do jornal estampavam os enge-
nheiros vendendo suco, cachorro 
quente ou taxista. Quem não se 
lembra da capa da revista Veja 
com “o engenheiro que virou 
suco’”? Agora engenheiro virou 
Uber, com remuneração de um 
pouco mais que um salário mí-
nimo”.

Antes de encerrar sua fala, o 
presidente da Fisenge convi-

dou os presentes à luta pela de-
mocracia e soberania nacional. 
“Defender a democracia brasi-
leira significa zelar pelo funcio-
namento das instituições, pelo 
estado democrático de direito, 
pela distribuição de renda, pela 
extinção da fome, pela retomada 
da economia, pelo fortalecimen-
to dos sindicatos”, encerrou.

SALÁRIO MÍNIMO 
PROFISSIONAL

O presidente do Confea, Joel 
Krüger, destacou a luta recen-
te pela manutenção do Salário 
Mínimo Profissional diante da 
ameaça de emenda apresentada 
à Lei 1040/2021. “A defesa do 
Salário Mínimo Profissional foi 
um trabalho intenso não só do 
Sistema Confea/Crea e Mu-
tua, como também de todas as 
entidades de classe, a Fisenge 
que teve uma participação ativa 
importantíssima nesse proces-
so, o Clube de Engenharia, a 
Federação Nacional dos Arqui-

tetos, Conselho de Arquitetura 
e Urbanistas e demais conse-
lhos coirmãos que estão rela-
cionados à questão do Salário 
Mínimo Profissional. Foi uma 
bela história para preservar essa 
conquista”, afirmou.

LUIZ CARLOS SOARES, 
PRESENTE

O engenheiro Luiz Carlos 
Soares, um dos fundadores e 
primeiro presidente da Fisen-
ge, falecido em 17/4/2021, foi 
lembrado em vários discursos e 
homenageado pelo presidente 
da Fisenge, Roberto Freire, que 
pediu aos presentes um minuto 
de silêncio dedicado à memó-
ria do companheiro. A home-
nagem foi estendida aos quase 
600 mil brasileiros que falece-
ram por conta da pandemia do 
Covid-19.

NOVA DIRETORIA 
DA FISENGE

No evento, a nova diretoria 
da Federação, que está à frente 
da entidade no próximo triê-
nio, aprovada na etapa virtual 
do 12º Consenge, que aconte-
ceu em setembro de 2020, foi 
apresentada e saudada pelos 
presentes.

Todo o evento contou com 
garantia de protocolo sanitário 
de segurança, com obrigação 
do uso da máscara em todos os 
espaços.

Por Marine Moraes (Senge-PE)
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“O movimento sindical 
precisa recuperar a ca-
pacidade de anunciar 

a nossa utopia, fazer com que 
ela se materialize no cotidiano, 
com uma agenda muito concre-
ta, e que desperte nas pessoas 
a esperança de lutar e atuar de 
forma coletiva.” Esse é o pro-
pósito do assessor técnico das 
centrais sindicais Clemente 
Ganz Lúcio, ex-diretor técni-
co do Dieese, que apresentou 
as principais diretrizes, na sua 
opinião, para um plano de reor-

OS SINDICATOS PRECISAM 
RESGATAR A CAPACIDADE DE 

“ANUNCIAR A UTOPIA”, 
diz Clemente Ganz

ganização da representação dos 
trabalhadores.

Clemente participou do se-
gundo dia (10/9) do 12º Con-
gresso Nacional de Sindicatos 
de Engenheiros (Consenge). 
Para ele, entre essas diretrizes 
de reestruturação sindical, a 
mais crucial é a de formação e 
capacitação. “Se eu fosse indicar 
só uma diretriz, diria que é for-
mação, preparação e renovação 
de quadros, com no mínimo dez 
anos de investimentos continua-
dos, para começar um trabalho 

mais estrutural para os desafios 
postos para o futuro”, apontou.

É fundamental para o mo-
vimento sindical, afirmou, 
traduzir as expectativas dos 
trabalhadores em um projeto 
de organização que tenha inci-
dência sobre as perspectivas de 
mudanças em curso e que pos-
sam influir para produzir uma 
sociedade mais igualitária, com 
direitos, justiça. Ele concorda, 
no entanto, que os sindicatos 
sofrem atualmente, nas dispu-
tas pelo cenário futuro do país, 
uma “pane de imaginação”, se-
gundo expressão usada no livro 
“A nova razão do mundo”, de 
Pierre Dardot e Christian La-
val, e que precisa ser superada.

O contexto das transforma-
ções em curso no país, detalha-
das na palestra do economista 
Marcio Pochmann, requer uma 
organização social de trabalha-
dores e trabalhadoras, que, se-
gundo Clemente, dê conta não 
só da globalização, da tecnolo-
gia e de outros processos, mas 
também das privatizações, que 

S I N D I C A L I S M O
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afetaram de forma profunda o 
sistema sindical, dentro do se-
tor elétrico, de telecomunica-
ções, petróleo, portuário, assim 
como o processo de desindus-
trialização.

“Por exemplo, a saída da Ford 
do Brasil, com impacto direto e 
indireto, no emprego metalúr-
gico e todos os demais deriva-
dos dessa atividade, da ordem 
de 120 mil postos de trabalho, 
segundo estimativa do Dieese. 
Essas coisas em curso estão pro-
movendo transformações pro-
fundas na estrutura econômica 
brasileira”, disse. “A organiza-
ção sindical deverá responder 
a essas mudanças”, afirma Cle-
mente, tanto do ponto de vista 
dos retornos salariais quanto do 
conjunto de dimensões das re-
lações de trabalho, da proteção 
sindical, previdenciária etc.

O assessor sindical divide os 
trabalhadores em três gran-
des grupos. Um terço seriam 
aqueles inseridos na economia 
formal, com proteção social, 
laboral, previdenciária e sindi-
cal consistente, com relações 
assalariadas, estatutárias, com 
capacidade de organização, de 
fazer greves, de produzir inter-
venção institucional e um pro-
cesso de resistência – apesar das 
dificuldades para a mobilização 
impostas pelo home office, uma 
alteração política importante.

Na outra extremidade, esta-
riam os trabalhadores ausentes 
dessa relação formal e protegi-

da, sem nenhuma perspectiva 
de chegar a ela, em um mundo 
de informalidade e precariza-
ção, sem possibilidade de ter 
inserção ocupacional mais está-
vel, muito dependente de trans-
ferências do Estado, na linha da 
miséria e da pobreza, com baixa 
capacidade de dar um salto que 
produza qualidade de vida.

No meio, outro terço de traba-
lhadores, grande parte dele cres-
centemente incorporada em ati-
vidades terceirizadas, que se re-
lacionam com o setor principal, 
mas cada vez mais precárias, em 
que o processo de transforma-
ções caracteriza uma proteção 
instável, insegura, com jornadas 
muito extensas.

“Ou seja, dois terços têm 
baixíssima proteção sindical e 
laboral, e, com isso, temos que 
olhar para o futuro e nos per-
guntar qual o papel do sindi-
cato, de que maneira é capaz 
de construir uma identidade 
coletiva para esses 120 milhões 
de trabalhadores”, questiona 
Clemente. Ele ressalta que a 
estrutura organizativa sindical 
deve considerar “um projeto de 
disputa de futuro, uma organi-
zação que seja simultaneamente 
um instrumento de organiza-
ção, de mobilização, e capaz de 
estabelecer um padrão de soli-
dariedade.” O centro da reorga-
nização sindical, na avaliação de 
Clemente, deve ser o enfrenta-
mento à distância que separa os 
trabalhadores e trabalhadoras 

das proteções que podem ser 
asseguradas pela força coletiva.

Além dos investimentos em 
formação de quadros, o especia-
lista recomenda a busca de maior 
unidade entre os trabalhadores e 
as entidades. “Criamos uma es-
trutura que é capaz de se frag-
mentar de maneira continuada”, 
criticou. “Infelizmente, temos 
uma dinâmica política, na vida 
sindical, de fragmentação, rela-
tivamente espúria do ponto de 
vista do interesse dos trabalha-
dores, que dificulta e fragiliza a 
representação. A organização 
tem que ser uma resposta. Não 
pode fragmentar, isolar, aumen-
tar a disputa.” 

Com direção oposta, o pro-
jeto sindical deve “construir 
identidade, solidariedade, ter 
esse sentido muito claro de es-
truturação, que visa agregar, re-
unir e fazer o sentido da disputa 
sobre a perspectiva de projeto 
futuro”. Refazer a organização 
sindical pode ser um processo 
tão radical, compara o especia-
lista, quanto sair da obra de um 
edifício, para começar a fazer 
uma ponte. “É outra engenha-
ria”, disse.

O EXEMPLO DOS BANCÁRIOS
Clemente assinalou, nesse 

aspecto, o caso dos bancos. “O 
sindicalismo no setor bancário 
deve continuar se preocupan-
do com a negociação do setor 
financeiro, um conjunto de 
400 mil trabalhadores, para os 
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quais o acordo coletivo nacional 
continua sendo desenvolvido. 
Mas a inteligência sindical de-
ve gerar uma organização que 
expanda a representação pa-
ra  uma base de 1,5 milhão de 
trabalhadores no setor financei-
ros”, afirmou, citando terceiri-
zados, pejotizados, empregados 
em correspondentes bancários, 
etc. “Essa engenharia de trans-
formação, de expansão da base, 
de 400 mil para 1,5 milhão, é 
uma verdadeira revolução na 
organização sindical.”

Para vencer os preconceitos 
que separam esses trabalhadores 
na mesma categoria, Clemente 
defende uma ação sindical com 
investimento em informação, 
formulação, visão de futuro e de 
pertencimento que una a classe 
e a torne capaz de se articular 
politicamente. Nessas transfor-
mações, os formuladores não 
devem restringir as possibilida-
des, mas imaginar que a forma 
de organização pode acontecer 
a partir do local de trabalho, ou 
onde fizer sentido, por critério 
territorial, ou nacional, ou in-
ternacional ou setorial.

O ex-diretor do Dieese tam-
bém propõe a revalorização do 
trabalho de base: “a capacidade 
de se colocar de forma solidá-
ria, e estabelecer, pelo sindi-
cato, vínculos permanentes de 
filiação e adesão a esse projeto 
sindical de futuro e do que que-
remos como sociedade. Logo, o 
trabalho de filiação é importan-

te e precisa ser recolocado”.
A diretriz da formação de 

quadros é estratégica, porque 
envolve a preparação dos pro-
tagonistas centrais das novas 
formulações, nas próximas duas 
décadas. “Temos que pensar 
nos quadros que nos próximos 
20 anos formarão a classe tra-
balhadora. Eles formularão a 
resposta daquilo que deve ser 
a nossa plataforma, a nossa es-
tratégia, porque estão vivendo 
nesse mundo real. Se esses tra-
balhadores do mundo real não 
forem dominantes do ponto de 
vista da imaginação sindical, não 
seremos nós que vamos criar um 
sindicalismo que vai responder 
a esse mundo. Seremos quadros 
valorosos para construir as novas 
fronteiras do mundo sindical, 
mas que terão que ser expandi-
das por trabalhadores que es-
tão presentes nesse mundo em 
grande mudança.”

Segundo Clemente, uma pes-
quisa feita há dois anos pelas 
Comisiones Obreras, central 
sindical espanhola, na área de 
segurança do trabalho e saúde 
junto à juventude, verificou que, 
de cada cinco jovens, apenas 
um estava num emprego pro-
tegido. Nas redes sociais, con-
tudo, esses quatro em condição 
precária de trabalho aparecem 
como felizes, animados e dis-
postos, prontos para ingressa-
rem no mercado formal. Numa 
abordagem mais qualitativa, 
para investigar como preten-

diam, sem qualificação, ter essa 
perspectiva, a resposta é que a 
felicidade exposta nas redes é 
condição e requisito para dis-
putar um emprego protegido. 
Quando perguntam como se 
sentem, estão desanimados, um 
quarto já pensou em suicídio e 
grande parte vive à base de an-
tidepressivos. “As Comisiones 
Obreras não sabem o que fazer. 
Temos que fazer um grande in-
vestimento para criar uma nova 
perspectiva. Não é possível o 
sindicalismo colocar um ban-
d-aid nisso, precisamos chegar 
perto desse jovem”, alertou.

O conjunto de estratégias 
organizacionais, informou Cle-
mente, inclui, ainda, articula-
ções internacionais, o acesso a 
plataformas e aplicativos, uma 
inteligência coletiva, uma capa-
cidade cognitiva compartilha-
da, para poder idealizar respos-
tas para os diferentes contextos. 
Também é importante, afirma, 
construir a unidade. Por exem-
plo, como fizeram as centrais, 
que promoveram um encontro 
nacional virtual com 5 mil tra-
balhadores do setor público, in-
cluindo instâncias municipais, 
estaduais, União, Legislativo, 
Judiciário e Executivo, numa 
ação unitária. “É fundamental 
que os quadros de direção deem 
clara resposta e sentido a essa 
unidade. Não eliminar diferen-
ças, mas atuar coletivamente.”

Por Verônica Couto/Senge-RJJ



H O M E N A G E M

A pandemia não só afastou 
os companheiros e compa-
nheiras de luta por conta 

do distanciamento social, co-
mo também levou brilhantes 
profissionais ou impediu que 
pudéssemos nos despedir ade-
quadamente. 

O evento ainda prestou home-
nagens especiais à companheira 
Alméria Carniato, primeira mu-
lher presidente do Senge-PB e 
que arriscou sua vida ao acampar 

com os Sem Terra em praça pú-
blica de João Pessoa.

O outro homenageado foi 
Luiz Carlos Soares, um dos 
fundadores e o primeiro pre-
sidente da Fisenge. Formado 
pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Soares tra-
balhou na Copel entre os anos 
de 1966 e 1991, período em que 
foi implantada toda infraestru-
tura básica de energia do Para-
ná. Em 1983, passou a atuar no 
Sindicato dos Engenheiros do 
Paraná (Senge-PR), integrando 
a direção a partir de 1987.

O Congresso ainda home-
nageou João Borges, que foi 
funcionário da Fisenge desde 
setembro de 1993 até 2021, 
prestando quase 30 anos de tra-
balho valoroso.

UMA LUTADORA 
PROTAGONISTA

A homenagem a Alméria 
Carniato apresentou um mini-
documentário com fotos des-
tacando sua trajetória de luta, 
desde a era FHC, que pretendia 
privatizar as estatais brasileiras, 
abordando o déficit alimentar e 
as deficiências na área de saúde 
e saneamento, e seu papel pro-
tagonista para dar visibilidade e 

empoderar as mulheres enge-
nheiras.

Sua trajetória de lutas sem-
pre foi desafiadora, mas ela 
nunca desistiu. Primeira mu-
lher presidente do Senge-PB, 
arriscou sua vida ao acampar 
com os Sem Terra em praça 
pública de João Pessoa.  Como 
conselheira, articulou e elegeu 
chapa alternativa à diretoria 
do Crea-PB. Como membro 
do conselho deliberativo e di-
retora, lutou incansavelmente 
pela inclusão da discussão das 
políticas de gênero e pela im-
plantação da Diretoria da Mu-
lher e do Coletivo de Mulheres 
da Fisenge. Se hoje temos um 
protagonismo feminino que 
não mais assusta tanto é por-
que tivemos precursoras para 
romper as barreiras.

“Merece muito mais do que 
uma homenagem, a nossa 
amiga paraibana ALMÉRIA 
CARNIATO, porque muito 
mais que engenheira, ela é ati-
vista, militante dos movimentos 
sociais, feminista, tudo isso fei-
to com bondade, generosidade, 
simplicidade e comportamento 
irrepreensível”, diz o presidente 
da Fisenge, Roberto Freire, du-
rante o vídeo de homenagem.

CONSENGE HOMENAGEIA 
ENGENHEIROS(AS)
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UM VIBRANTE ENGENHEIRO
Já a homenagem a Luiz Car-

los Correa Soares, que faleceu 
aos 87 anos, destacou que ele 
era um vibrante e incansável lu-
tador. O livro e o projeto “Pen-
sar o Brasil e construir o futuro 
da nação” foi elaborado e apre-
sentado por Soares em 2007. 
Também é autor dos livros “E 
se o capitalismo acabasse?”, lan-
çado em 2001, e “Capitalismo 
terminal”, em 2010. Soares te-
ve sua atuação reconhecida em 
vida por homenagens presta-
das pela Câmara Municipal de 
Curitiba e Assembleia Legisla-
tiva do Paraná.

A homenagem, em vídeo, res-
gatou que ele, em 2013, nos 20 
anos de fundação da Fisenge, 
recebeu homenagem da Fede-
ração em reconhecimento à sua 
participação na construção de 
uma entidade de luta e classista.

Soares deixa um legado de lu-
ta em favor dos trabalhadores e 
das trabalhadoras, de justiça so-
cial, de solidariedade e de uma 
engenharia comprometida com 
o povo brasileiro. Dedicou sua 
vida à defesa da democracia e 
por uma sociedade justa.

Presente em todas as reuniões 
da Federação, Soares contribuiu 
com sua técnica, sua intelectua-
lidade, sua luta e sua generosi-
dade para a construção coletiva 
de um Brasil justo e solidário. 
Seu legado e sua história são 
faróis de memória e resistência 
para o presente e o futuro.

UMA DOR PROFUNDA
Foram muitos os nomes per-

didos. Nome não, pessoas vi-
brantes, aguerridas, lutadoras, 
fora do comum, que lutaram 
tanto pela engenharia como pe-
la melhoria da sociedade brasi-
leira. E durante esse Congresso, 
elas também foram lembradas. 

Deixam muitas saudades:

Adailton de Melo Guimarães, 
engenheiro civil e ex-diretor do 
Senge-RO

Adalberto Garcia Junior, 
engenheiro civil e de transpor-
te, ex-diretor e conselheiro do 
CREA-RJ

Antonio Carlos Aragão, en-
genheiro civil e presidente do 
CREA-PB

Carlos Alonso, engenheiro 
agrônomo e presidente do 
Senge-AM

Claudinei Antonio Minchio, 
engenheiro agrônomo e ex-di-
retor do Senge-PR

Everton de Almeida Carva-
lho, ex-presidente do Senge-RJ

Fátima Vidal, engenheira 
de agrimensura e diretora do 
Ibape-PA

Flávio Antônio Lima Viana, 
engenheiro agrônomo, ex-dire-
tor do CREA-MG e ex-dire-
tor regional da Zona da Mata, 
Senge-MG

Francisco Parentes Correa, 
engenheiro mecânico e de segu-
rança do trabalho, ex-diretor do 
Senge-RJ e integrante de todas 
as diretorias

José Augusto Machado, enge-
nheiro químico, conselheiro do 
CREA-SE, ex-presidente da 
Comissão Eleitoral do Senge-SE

José Pereira dos Santos, enge-
nheiro eletricista e de segurança 
do trabalho, fundador e primei-
ro presidente da ABEE-SE, 
ex-conselheiro do CREA-SE e 
representante do Senge-SE

Luiz Antônio Fazza, enge-
nheiro civil e ex-representante 
do Senge-MG no Conselho do 
CREA-MG

Luiz Antonio Lobo de Abreu, 
engenheiro civil e ex-diretor 
regional do Senge-MG

Luiz Carlos Soares, engenheiro 
eletricista, fundador e primeiro 
presidente da Fisenge

Manoel Genildo Pequeno, en-
genheiro agrônomo e ex-diretor 
do Senge-PR

Paulo Guimarães, engenheiro 
civil e ex-presidente da Mútua

Ronaldo Fernandes Lavôr, en-
genheiro agrônomo e ex-diretor 
do Senge-PB

Ronaldo Macedo, engenheiro 
de telecomunicações e ex-presi-
dente do Senge-RJ

Texto: Manoel Ramires/Senge-PR



na engenhariaMulheres

A engenheira agrônoma 
Giucélia Figueiredo, 
reeleita por unani-

midade para a diretoria 
nacional da Mútua, foi ho-
menageada durante o 12º 
Congresso Nacional de 
Sindicatos de Engenheiros. 
Ela tem um longo currículo 
e trajetória ligada à área da 
agronomia, participando 
de diversas funções go-
vernamentais para o de-
senvolvimento do setor e, 
também, para a igualdade 
de direitos entre mulheres 
e homens na engenharia.

Ela foi, por exemplo, a 
primeira mulher a dirigir 
o Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (MDA) e 
o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA) na Pa-
raíba e a Coordenadoria 

Nacional das Superintendên-
cias Federais de Agricultura 
do Ministério da Agricultura. 
Durante o Consenge, o enge-
nheiro Roberto Freire prestou 
a homenagem.

“É com muito orgulho, admi-
ração e respeito que a homena-
geamos por conta de sua traje-
tória na engenharia, em defesa 
dos direitos das mulheres, da 
soberania nacional e da socie-
dade brasileira”, destacou.

Giucélia é engenheira agrô-
noma com especialização 
em engenharia de irrigação 
(UFPB/1988); em técnicas de 
análise organizacional (Fun-
dação Getúlio Vargas/1984) e 
pós-graduação em engenha-
ria de irrigação (UFCG/incon-
cluso). Também é engenheira 
agrônoma da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Agropecuário e da Pesca des-

de 1982. Foi Superintendente 
Federal do Ministério da Agri-
cultura na Paraíba (2003/2005); 
Coordenadora Nacional das 
Superintendências Federais de 
Agricultura (MAPA em 2006); 
Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Humano (2009/2010 
na Paraíba); Delegada Federal 
do Desenvolvimento Agrário 
na Paraíba (2011/2014) e Se-
cretária Municipal de Políticas 
Públicas para as Mulheres em 
João Pessoa (2015). Giucélia foi 
a primeira mulher presidente 
do Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia da Pa-
raíba (CREA-PB), reeleita por 
dois mandatos consecutivos 
(2012/2017). Também foi direto-
ra da Federação Interestadual 
de Sindicatos de Engenheiros 
(Fisenge) e recém-eleita para o 
seu segundo mandato na dire-
toria nacional da Mútua.

CONSENGE HOMENAGEIA 
GIUCÉLIA FIGUEIREDO, 
ENGENHEIRA REELEITA PARA 
DIRETORIA DA MÚTUA
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Sob aplausos do público pre-
sente, ela agradeceu a home-
nagem e contou um pouco da 
sua trajetória. Ela era uma me-
nina de 11 anos que trabalhava 
como camelô em sua cidade 
natal e hoje se orgulha dessa 
história de vida. A engenhei-
ra disse acordar todos os dias 
e reafirmar seu compromis-
so com uma sociedade justa e 
igualitária.

“Vou usar uma frase do pre-
sidente Roberto Freire, que ter-
minou ontem dizendo que o que 
a vida quer da gente é coragem. 
Essa homenagem que a Fi-
senge está me proporcionando 
neste momento não me perten-
ce. Pertence a todos e a todas, 
principalmente às mulheres, 
trabalhadoras, professoras, 
cientistas, trabalhadoras do 
lar e engenheiras. Pertence às 
mulheres que, de forma invisí-

vel ou não, protagonizam a luta 
em defesa de uma sociedade 
justa e igualitária”, destacou.

Para Giucélia, essa home-
nagem é uma honra durante o 
Consenge. “O país está atra-
vessando um momento difícil 
e de guerra em que a Fisenge 
demonstra ter muita coragem 
e é uma reafirmação que esta 
federação dá de seu norte polí-
tico”, ressaltou.

“Ao realizar seu 12º Con-
gresso neste momento – de 
pandemia, de um governo que 
se coloca como genocida, que 
oprime, que patrocina a maior 
desconstrução de um país que 
a humanidade já viu – a reali-
zação do nosso Congresso é a 
afirmação da luta da nossa fe-
deração. É isso, presidente Ro-
berto, que me move, me mo-
tiva a continuar também essa 
luta”, complementando que 

“ser homenageada nesse 
cenário é uma emoção 
sem precedentes”.

Ao agradecer a home-
nagem, a engenheira de-
dicou a honraria a “cada 
momento da minha mili-
tância, protagonizando a 
participação política das 
mulheres, a vocês, mu-
lheres da Fisenge, que 
representam minha fonte 
política. Não é uma cami-
nhada fácil. Muitas vezes, 
é dolorosa. Mas olho ao 
lado e tem a Fisenge, meu 
partido, meu sindicato e é 
isso que me move. Finalizo 
dizendo que nós vencere-
mos. Penso o que o com-
panheiro Soares diria… E 
só uma coisa: Fora, Bolso-
naro”, conclui.

Por Manoel Ramires/Senge-PR
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Na sexta-feira, 10 de setem-
bro, o tema do 12º Con-
gresso Nacional de Sindica-

tos de Engenheiros (Consenge) 
foi “Resistir e Reconstruir um 
Brasil Soberano”, com palestras 
virtuais da economista e cientis-
ta social Tânia Bacelar de Araú-
jo, sócia da Ceplan-Consultoria 
Econômica e Planejamento, e 
do economista João Pedro Sté-
dile, da direção nacional do Mo-
vimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra (MST).

Tânia Bacelar de Araújo 
dedicou sua fala a uma re-
flexão sobre a construção de 
um “projeto de Brasil”. Para 
ela, este projeto deve passar 
por quatro princípios funda-
mentais: a garantia da sobera-
nia nacional, a construção de 
uma sociedade democrática, a 
construção de uma sociedade 
solidária e a sustentabilidade 
econômica e ambiental. “De-
veríamos decidir nosso desti-
no pela participação cidadã, 

respeitando a nossa Consti-
tuição”, destacou.

Bacelar explica que, para levar 
adiante esses princípios, é neces-
sário nos conscientizarmos das 
nossas heranças, como a coloni-
zação, a escravidão longeva e in-
tensiva e a economia dos séculos 
iniciais, que concentrou o poder 
na mão de poucos. “É necessá-
rio fazer dois movimentos: olhar 
para trás e olhar para frente. O 
que a gente vive hoje é um mo-
mento de esgotamento de mui-
tas dessas heranças nossas”.

À sua frente, o Brasil tem 
uma oportunidade promovida 
pelas mudanças que o mundo 
vive. “A maioria dos estudiosos 
chama de ‘fase de disrupção’, e 
os traços são evidentes na re-
volução tecnológica, na revisão 
crítica do processo de globali-
zação, na demanda por novas 
competências e habilidades pa-
ra as pessoas, na crise ambien-
tal que ameaça a sobrevivência 
da humanidade sobre a terra 

e uma profunda alteração na 
geopolítica mundial”. A econo-
mista acredita que “o Brasil tem 
potencial suficiente para ousar 
fazer mudanças importantes 
diante deste novo contexto”.

A palestrante também desta-
cou a importância da realização 
de investimentos estratégicos 
no país combinados com a dis-
tribuição de dois ativos: a terra 
e o conhecimento. “O conheci-
mento precisa estar no coração 
de um projeto de desenvolvi-
mento futuro do Brasil”. Sobre 
a terra, Bacelar enfatiza o po-
tencial de produção de alimen-
tos do país e as possibilidades 
de crescimento da agricultura 
familiar: “a população brasileira 
e a população mundial querem 
se alimentar sem venenos”. A 
economista aponta como um 
desafio brasileiro o reposicio-
namento da agricultura familiar 
brasileira através da mobiliza-
ção das energias que podem 
transformar o Brasil num gran-

CONSTRUÇÃO DE
UM PROJETO DE PAÍS

É TEMA NO SEGUNDO DIA DO CONSENGE
A economista e cientista social Tânia Bacelar de Araújo e o economista 

João Pedro Stédile apontam caminhos para o futuro do país
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de produtor de orgânicos. “Não 
dá para explicar lá fora, como 
um país com esse potencial vol-
ta ao Mapa da Fome”, criticou.

Encerrando sua fala, Bacelar 
propôs uma revisita ao Estado 
brasileiro: “não nos serve o Es-
tado mínimo, mas um Estado 
capaz de promover educação, 
capaz de fornecer saúde a sua 
população, capaz de regular a 
economia, atrair investimentos”. 

PARTICIPAÇÃO POPULAR 
É FUNDAMENTAL PARA 
CONSTRUIR O BRASIL

A fala de Bacelar foi seguida 
por uma palestra proferida pelo 
economista João Pedro Stédile, 
da direção nacional do MST 
(Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra). Stédile citou Flo-
restan Fernandes para explicar 
o recorrente fracasso das forças 
populares em pensar um pro-
jeto de país: “você precisa, para 
construir um projeto de nação, 
ter uma grande aliança popular 
e das forças sociais e, lamen-
tavelmente, a burguesia bra-
sileira, ao contrário de outros 
países, nunca foi nacionalista. 
Isso quer dizer que a burguesia 
e as elites tanto as econômicas 
e pensantes, quanto a própria 
mídia, nunca se propuseram a 
pensar a nação em toda a histó-
ria do nosso país”.

Como Bacelar, Stédile vê na 
atual conjuntura o momento 
ideal para a construção deste 
projeto, apontando a superação 

do “neodesenvolvimentismo” 
como um dos fatores favorá-
veis: “quando houve a hegemo-
nia do neodesenvolvimentismo 
no Brasil nos governos Lula 
e Dilma, que eram das forças 
populares e progressistas, isso 
abafou, por outro lado, contradi-
toriamente, o debate do projeto 
de país. Nós da esquerda nos 
contentamos com um governo 
bom, com um período razoável 
e esquecemos a perversidade das 
estruturas iníquas que vem des-
de a escravidão”.

“Não dá pra ganhar as elei-
ções e voltar a fazer uma polí-
tica de conciliação com a bur-
guesia que não é nacionalista”, 
apontou Stédile. Outro fator 
favorável seria a crise do modo 
de produção capitalista, que o 
economista aponta como uma 
crise estrutural. “Um sistema 
econômico que não consegue 
resolver as necessidades mate-
riais da população é um sistema 
falido”. A crise ambiental e a 

Andressa N
úbia

nova geopolítica mundial, que 
retira o protagonismo dos Esta-
dos Unidos, também emergem 
como fatores propícios à for-
mação de um projeto de Brasil: 
“nós temos que nos preparar 
para construir um projeto de 
soberania nacional que fuja da 
subalternidade”.

No que diz respeito ao pro-
jeto de país, Stédile aponta seis 
paradigmas que devem guiar 
este projeto: o projeto de nação 
deve buscar vida boa para todos 
e todas; a defesa da natureza 
como um bem comum, onde se 
insere a produção de alimentos 
saudáveis; a igualdade social; 
a democracia popular; a sobe-
rania nacional; e a construção 
de valores humanistas. Além 
desses pilares, Stédile aponta a 
participação popular como fun-
damental: “se o povo brasileiro 
não entender o que é um proje-
to de país, não haverá projeto”.

Por Luciana Santos (Senge-PR)



O 12º Congresso Nacional de 
Sindicatos de Engenheiros, 
realizado no Rio de Janei-

ro, exibiu o longa “A bolsa ou 
a vida”, com a participação de 
seu realizador, o cineasta Silvio 
Tendler. O filme aborda um 
futuro pós-pandemia do novo 
coronavírus em que discute se 
a centralidade será o cassino 
financeiro e a acumulação de 
riqueza por uma elite ou uma 
vida de qualidade para todos, 
com menos desigualdade.

Produzido pela Caliban Ci-
nema e Conteúdo e desenvol-
vido em plena crise sanitária do 
coronavírus, em 2020, questio-
na se o Estado mínimo se mos-
trou capaz de atender ao cole-

tivo, como garantir a vida sem 
direitos sociais e trabalhistas, 
em qual modelo de sociedade 
se quer viver, entre muitos ou-
tros pontos.

Segundo os realizadores, “A 
Bolsa ou a Vida” aborda o des-
monte do conceito de bem-es-
tar social e faz refletir sobre a 
incompatibilidade do neolibe-
ralismo com um projeto huma-
nista de sociedade.

O filme concorreu ao PRÊ-
MIO DO PÚBLICO da 10ª 
Mostra Ecofalante De Cine-
ma, que aconteceu entre 11 de 
agosto a 14 de setembro. É um 
filme-manifesto que incorpora 
diferentes olhares em um que-
bra-cabeças sobre o Estado, a 

financeirização, a desigualdade, 
a vida nas cidades, nas florestas 
e no campo e as portas de saí-
da para o pandemônio em que 
vivemos.

Para sua produção foram rea-
lizadas mais de 73 entrevistas 
com personalidades conhecidas 
do mundo artístico/cultural, e 
com cidadãos comuns que fa-
zem parte do dia a dia das ci-
dades brasileiras e que sentem 
na pele as dificuldades impostas 
pelo caos social. “A Bolsa ou a 
Vida” foi produzido com um 
orçamento 100% colaborativo 
de 19 entidades entre sindica-
tos, federações e confederações, 
além de pessoas físicas.

DEBATE COM ENGENHEIROS
O cineasta Silvio Tendler 

participou do debate após a 
exibição do filme. Essa é a ter-
ceira obra que ele realiza com 
as entidades. Anteriormente 
foi produzido, em parceria com 
a Fisenge e outras instituições 
“Privatizações, a distopia do 
capital” e “Dedo na ferida”. A 
atual obra “A Bolsa ou a Vi-
da”, estava em exibição há três 
semanas e já estava viralizando, 

FILME “A BOLSA OU A VIDA”  
ALERTA PARA O CAOS DO PRESENTE
Com a participação do cineasta Silvio Tendler, 
Consenge debateu qual futuro a sociedade deve construir
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segundo o diretor. A obra já foi 
apresentada junto à Federação 
dos Arquitetos e na 10a Mostra 
Ecofalante.

 “Esse filme é feito com a 
intenção de gerar um debate 
nacional, uma discussão sobre 
o futuro que a gente quer cons-
truir. Para mim, este é um filme 
panfletário com proposta de 
mostrar as populações que são 
descartadas do debate nacional, 
as periferias, indígenas e qui-
lombolas”, destaca o diretor. 

Para os presentes na plenária 
final, o filme é uma importante 
ferramenta para debate tanto 
do momento atual quanto para 
a concepção de sociedade à luz 
do sistema econômico mundial 
que é dominado pelo capitalis-
mo.  A montagem mostra que 
a dominação e a opressão acon-
tecem por todo o mundo, in-
clusive em países considerados 
comunistas, como a China, que 
possuem multimilionários.

“A grande unanimidade que a 
obra traz é que em nenhum mo-
mento ninguém defende o ca-
pitalismo ou sua humanização. 
Os entrevistados, principalmen-
te intelectuais, todos são muito 
críticos ao modelo econômico. É 
um sistema que coloca em ris-
co a natureza e a humanidade”, 
enfatiza Tendler, acreditando 
que a “a saída está na adoção do 
socialismo. Todos são unânimes 
nesta reflexão, restando debater 
que socialismo é este do futuro e 
eu sou um otimista”.

PRESERVAR O 
MEIO AMBIENTE

O debate trouxe como ques-
tão central o meio ambiente 
no Brasil, o papel do agrone-
gócio e do desenvolvimen-
to nacional. Para o cineasta, 
o país tem que se preocupar 
muito com a escassez de água. 
Silvio Tendler falou do seu fil-
me, “Sujeito oculto na rota do 
Grande Sertão” (disponível na 
internet), e relatou que as vere-
das estão sendo destruídas por 
conta dos eucaliptos. Tendler 
ainda alertou para os riscos da 
mineração. “Precisamos discu-
tir esse tal progresso respei-
tando a natureza. O que temos 
visto nessa seca é um drama e 
qualquer partido que assuma o 
poder em 2022, se não cons-
truir um programa que leve em 
consideração a natureza, não 

cinema
vai adiantar nada. Vamos per-
der muito”, alerta.

Como mensagem final, o ci-
neasta pediu uma engenharia 
sustentável. “Já que estou fa-
lando para engenheiros e en-
genheiras, quero deixar para 
vocês a mensagem sobre a res-
ponsabilidade de construir um 
mundo futuro. Nós precisamos 
utilizar a engenharia de uma 
forma que permita a coabitação 
com o meio ambiente. Quando 
vocês constroem cidades, ruas, 
estradas, vocês devem levar em 
consideração não tornar o solo 
impermeável. Que as casas se-
jam construídas pensando nessa 
aliança com a natureza”, pediu 
o cineasta.

O filme está disponível no 
YouTube da Caliban Filmes.

Por Manoel Ramires/Senge-PR
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nas! Pela defesa da Mãe Terra.”
A engenheira química, ex-di-

retora da Mulher da Fisenge e 
atual diretora do Senge Espí-
rito (Senge-ES), Simone Baía, 
também comentou a moção 
de repúdio à violência política 
de gênero: “é importantíssima 
porque nós estamos num qua-
dro nacional que infelizmente 
desfavorece as mulheres. Quer 
seja na política partidária, nas 
áreas de atuação, nos cargos de 
poder, as mulheres estão sendo 
cada vez mais vítimas desta vio-
lência. No momento em que a 
Fisenge se posiciona neste sen-
tido, é importantíssimo, não só 
para as mulheres do Coletivo 
de Mulheres da Fisenge e de 
seus sindicatos, mas também 
para mostrar o quanto a Fisen-
ge está preocupada com esse 
tipo de violência e o quanto é 
necessário combatê-la”.

Sobre a moção de apoio à 
luta das mulheres indígenas, 
Simone chama a atenção para 
sua próxima relação com o te-

ma do Consenge, que debateu 
diversas questões relacionadas 
à terra. “Me emocionada muito 
por eu ser de origem indígena. 
Essa moção está muito dentro 
do nosso contexto de Consenge 
porque a gente está falando de 
soberania alimentar, de alimen-
tos seguros, e essas mulheres 
indígenas lutam por tudo isso. 
Elas lutam pela Mãe Terra, elas 
lutam por nós, elas lutam pra 
garantir que o nosso planeta, o 
nosso espaço, o nosso Brasil se-
ja melhor. Então no momento 
em que nós apoiamos essa luta, 
nós estamos mostrando ao que 
viemos, quem somos e quanto 
nós estamos preocupados com a 
nossa sociedade”.

A plenária deliberou moções 
de repúdio às Reformas Tra-
balhista, Administrativa (PEC 
32), Previdenciária, dentre ou-
tras; ao desmonte e privatização 
das instituições públicas, como 
Eletrobras, Petrobras, BNDES, 
Caixa Econômica Federal, Ban-
co do Brasil, Embrapa, Ibama, 

R E S I S T Ê N C I A

MOÇÕES E PROPOSTAS 
DO CONSENGE 

CONSTITUEM PLATAFORMA DE 
LUTA PARA A ENGENHARIA

Os 12 sindicatos da Fede-
ração Interestadual de 
Sindicatos de Engenhei-

ros (Fisenge), reunidos neste 
sábado (11) no 12º Congres-
so Nacional de Engenheiros 
(Consenge), aprovaram dez 
moções – de apoio e repúdio 
–, além de 58 propostas para a 
Reconstrução do Brasil e a Or-
ganização Sindical.

A moção de apoio à luta das 
mulheres indígenas considerou 
a história de defesa da floresta, 
da água, da produção de ali-
mentos seguros e, nos últimos 
521 anos, contra o genocídio 
dos seus povos indígenas, em 
defesa de suas vidas e cultura. 
“Diante do quadro desolador 
que temos no nosso país, nós 
nos juntamos às mulheres per-
tencentes aos nossos povos an-
cestrais originários na sua luta 
pela vida, por seus territórios, 
que se encontram sob ataque”, 
diz o texto da moção. “Pelo fim 
do Marco Temporal, pela vida e 
liberdade das mulheres indíge-
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Cepel e demais empresas estra-
tégicas para o desenvolvimento 
e defesa da soberania nacional; 
e também à privatização das 
reservas de recursos naturais 
(água, minérios); à destruição 
da indústria de infraestrutura 
básica brasileira, tais como o 
fechamento da fábrica de ferti-
lizantes (Fafen PR), a privatiza-
ção de subsidiárias da Petrobras, 
como PBio, BR Distribuidora, 
Liquigás, malha de dutos e ga-
sodutos, terminais, refinarias, as 
usinas hidrelétricas e todas as 
suas bacias hidrográficas, com-
panhias Docas, como as Docas 
do Espírito Santo, Correios, 
entre outros ativos importantes 
para manter a integração das 
diversas regiões do país.

Moções de repúdio trataram, 
ainda, da violência política de 
gênero; e do PL 6.299/2002, 
que autoriza o registro prévio 
de agrotóxicos, o fim do recei-
tuário agronômico e alteração 
da nomenclatura de agrotóxico.

Também foram aprovadas 
moções de apoio e solidarieda-
de ao povo cubano; de apoio à 
construção do Jornal Brasil de 
Fato e da TVT nos estados on-
de operam, como um Projeto 
de Comunicação Popular; de 
apoio à luta das mulheres Ri-
beirinhas do Rio Madeira que 
perderam suas propriedades 
rurais em decorrência das en-
chentes e desbarrancamentos 
das encostas no município de 
Porto Velho; e de agradecimen-

R E S I S T Ê N C I A

to ao Crea-RJ pelo apoio e à 
Mútua, pelo patrocínio ao 12º 
Consenge.

“Fizemos este Congresso em 
um momento histórico, não só 
pela crise política, mas tam-
bém pela crise sanitária muito 
grave, que já chega a quase 600 
mil mortos”, afirma o presi-
dente do Sindicato dos Enge-
nheiros no Estado do Rio de 
Janeiro (Senge-RJ), Olímpio 
Alves dos Santos, anfitrião do 
12º Consenge. “Estamos vi-
vendo uma crise institucional 
muito séria, um golpe conti-
nuado. Tivemos há poucos 

dias uma tentativa clara de 
supressão das instituições. Vai 
ficar gravada na história a rea-
lização do 12º Consenge neste 
momento, quando tivemos a 
capacidade de previamente en-
tender a conjuntura e trazer os 
temas relevantes da atualidade 
para serem debatidos.”

Para o presidente do Sen-
ge RJ, o coroamento final do 
Consenge é a Carta do Rio de 
Janeiro, que sintetiza o mo-
mento atual e os desejos dos 
congressistas. “Vou afirmar 
uma posição que está na car-
ta: que os sindicatos realmente 
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entrem na campanha em defe-
sa da democracia, da remoção 
desse sujeito – de quem não 
direi o nome – e de toda a sua 
entourage miliciana, que ocu-
pou o Estado brasileiro.”

A reconstrução de um projeto 
de “Brasil Soberano”, cerne da 
crise nacional, recebeu 26 pro-
postas, nos eixos de discussão 
“retomada de setores estratégi-
cos”, “meio ambiente, agricul-
tura e soberania alimentar” e “a 
construção de um novo projeto 
para o Brasil”. Já para o tema 
“Organização sindical”, foram 
aprovadas 32 propostas, co-

brindo os subtemas “sustenta-
bilidade sindical”, “o futuro do 
trabalho e uma revisão da re-
forma trabalhista com foco nas 
formas de contratação” e “polí-
tica de reestruturação sindical”.

O engenheiro agrônomo e 
diretor da Fisenge, Eduardo 
Piazera, comentou a moção 
de repúdio ao Projeto de Lei 
6299/02, também chamado de 
“Pacote do Veneno”, que prevê 
fim do receituário agronômico. 
“Esse projeto de lei está sendo 
desarquivado e indo para dis-
cussão no Congresso, impondo 
imensos riscos para a popula-

ção. O receituário é um ins-
trumento de monitoramento 
e fiscalização que precisa ser 
mantido e valorizado”. Piazera 
também alerta para a propos-
ta do PL de remover a palavra 
“agrotóxico” do produto: “o 
termo agrotóxico foi escolhido 
em um congresso de agrono-
mia justamente porque é um 
nome forte e já mostra, pelo 
próprio nome, o perigo que 
apresenta. Esse projeto de lei 
que procura mudar esse nome 
flexibiliza esse entendimen-
to do que é esse produto, que 
é muito perigoso. Agrotóxi-
co tem que ter uma utilização 
imensamente cuidadosa com 
acompanhamento profissio-
nal, utilização de receituário 
agronômico, com todos esses 
cuidados para que possamos 
proteger a saúde de toda a po-
pulação”. A moção foi acolhida 
pela plenária do Congresso.

MOÇÕES ATACAM 
PERDAS DE DIREITOS

O engenheiro eletricista 
Mailson da Silva Neto, diretor 
de Relações Sindicais do Sen-
ge-PE, que trabalha na Com-
panhia Hidrelétrica do São 
Francisco (Chesf ), saudou a 
moção de repúdio às privati-
zações, observando que o setor 
elétrico vem sofrendo um ata-
que desde o golpe de 2016. “Já 
passou no Congresso e agora 
está no Tribunal de Contas da 
União a questão da privatização 

R E S I S T Ê N C I A
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da Eletrobras. E nós temos que 
fazer um esclarecimento à so-
ciedade da sua importância es-
tratégica: mais de 212 milhões 
de brasileiros recebem energia 
da empresa, que responde por 
33% da geração, 50% da trans-
missão e 70% da transformação 
de energia elétrica no país.” Pa-
ra o engenheiro, a “mercantili-
zação” estrita do setor “vai con-
tra a soberania nacional e é um 
entrave ao desenvolvimento.”

Também visa proteger direi-
tos da cidadania a moção de 
repúdio dos congressistas à Re-
forma Administrativa, em trân-
sito no Congresso, à Trabalhis-
ta e à Previdenciária. “A moção 
tem, principalmente, o sentido 
de tentar reverter e repudiar es-
sas reformas, porque todas elas 
tiram, invariavelmente, direitos 
da população”, explica Leandro 
Grassman, presidente do Sen-
ge-PR. “Sejam trabalhadores, 
sejam pessoas que dependem 
dos serviços públicos, ofere-
cidos pelos servidores. Elas 
reduzem direitos trabalhistas 
e previdenciários, estendem 
por tempo adicional bastante 
grande a possibilidade de apo-
sentadoria, e, no caso da Refor-
ma Administrativa, enfraquece 
sobremaneira a prestação de 
serviços pelo Estado. É muito 
grave um ataque como esse à 
população, seja de forma direta 
aos trabalhadores, seja indire-
tamente, via serviços públicos, 
que ficariam cada vez mais 

precarizados, deixando a popu-
lação mais vulnerável.” Outra 
moção importante, diz o diri-
gente do Paraná, é a de apoio 
ao povo cubano, contra o blo-
queio econômico estaduniden-
se,“um ataque à democracia e, 
antes de mais nada, à liberdade 
de um povo”.

Proposta pelo Coletivo de 
Mulheres da Fisenge, a moção 
de repúdio à violência política 
de gênero foi apresentada pe-
la engenheira Marina Bezerra, 
do Sindicato dos Engenheiros 
do Estado de Sergipe (Senge-
-SE). “Essa moção tem o pa-
pel de trabalhar na correlação 
de forças dentro dos espaços 
de poder, que as mulheres vêm 
acessando após uma luta cons-
tante de anos, mas que, ao aces-
sar esses espaços de fala, sofrem 
retaliações das mais diversas 
formas: desde o assédio moral, 
até sexual. A moção quer ga-
rantir que as mulheres conti-
nuem avançando e se sentindo 
pertencedoras dos espaços que 
devem ser delas.” Nesse sentido, 
Marina enfatizou a relevância 
da participação das mulheres 
no Consenge. “É central que a 
gente esteja participando, fa-
zendo fala, compondo as mesas 
com paridade de gênero, para 
que o olhar social consolide, de 
fato, a equidade de gênero nos 
espaços de construção política 
da engenharia.”

Também acolhida pela ple-
nária foi a moção apresenta-

da pela engenheira civil Gina 
Silva de Oliveira, delegada do 
Senge-RO, em apoio às famí-
lias ribeirinhas de Porto Velho 
(RO). A engenheira relatou 
que a construção das usinas de 
Santo Antônio Energia e Jirau 
aumentou o nível do Rio Ma-
deira e de seus braços, que cor-
rem dentro da cidade de Porto 
Velho. Uma enchente em 2014 
desabrigou centenas de famí-
lias ribeirinhas, que foram rea-
locadas para uma região com 
mínima estrutura: “nós tínha-
mos um rio de pesca, um rio 
que verdadeiramente era a eco-
nomia do povo ribeirinho. Eles 
tinham plantas, tinham gado, 
e perderam suas terras”. A en-
genheira conta que as famílias 
receberam novas terras, mas 
seguem sem estrutura básica. 
“Nós, do Conselho de Enge-
nharia e do Senge, temos da-
do apoio com medições, novas 
obras e temos insistido para o 
governo fazer postos de saúde 
nessa nova região”.

Fonte: Verônica Couto/Senge-RJ
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Para o economista Marcio 
Pochmann, professor da 
Unicamp, “uma nova era 

vem se abrindo no Brasil”, que 
vai exigir dos sindicatos um 
novo modelo de organização, 
capaz de representar a cres-
cente população sem empre-
gos formais, logo atualmente 
desprovida de proteção labo-
ral, sindical, previdenciária, 
até da ideia de pertencimento. 
Para o movimento sindical es-
sa transformação significa, diz 

ele, superar preconceitos e dar 
respostas aos trabalhadores ter-
ceirizados, precarizados e ube-
rizados. Grande parte deles, 
alerta, capturada atualmente 
por estruturas ligadas às igrejas 
pentecostais.

O economista participou 
na sexta-feira (10/9) do 12º 
Congresso de Sindicatos de 
Engenheiros (Consenge). As 
palestras de Pochmann e a do 
assessor das centrais sindicais, 
Clemente Ganz Lúcio, ex-dire-

tor do Dieese, abriram os deba-
tes sobre Organização Sindical, 
uma das pautas do Consenge, 
que teve como tema “A enge-
nharia, o sindicalismo, a demo-
cracia e a soberania nacional”.

Diante desse quadro de mu-
dança de época, a ação sindical, 
na avaliação do economista, 
tem sido uma ação de defesa 
de direitos e conquistas, mas 
sem apontar alternativas. “A 
ação parte do diagnóstico do 
desmonte de direitos, que está 

NOVA ORGANIZAÇÃO SINDICAL 
precisa incorporar trabalhadores de serviços

e sem carteira, defende Pochmann
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correto, mas esse diagnóstico 
não se articula com o sentido 
geral das mudanças, e passa 
a ser visto como um discurso 
que está defendendo o passado, 
portanto, conservador, reacio-
nário. Parece que não conse-
guimos produzir um sentido de 
luta, que dispute o futuro que 
está sendo construído”, adverte 
Pochmann. “O que está sendo 
estabelecido neste momento 
vai dizer o que será o Brasil nos 
próximos 40 anos.”

Segundo Pochmann, o país vi-
ve, desde os anos 1990, a ruína da 
antiga sociedade urbana indus-
trial concebida em 1930, com a 
extinção daquelas que eram as 
duas principais classes do capi-
talismo: a burguesia industrial e 
a classe operária, principalmente 
a industrial. Com elas, vão sendo 
desmontadas também as formas 
tradicionais de organização e re-
presentação do trabalho. Não só 
na indústria, que aderiu ao ren-
tismo vendendo suas empresas 
e se tornando “amante dos juros 
altos”, ou virando comerciante, e 
com isso dependente da taxa de 
câmbio e da redução dos custos 
trabalhistas, portanto adversária 
de políticas públicas do trabalho.

O ramo financeiro, por exem-
plo, diz Pochmann, contava 
com 1 milhão de trabalhadores 
em 1988, sendo 850 mil deles 
com carteira assinada, e 150 
mil terceirizados nas áreas que 
a legislação da época permitia, 
ou seja, segurança patrimonial e 

transporte de valores. Em 2014, 
antes de começar o decresci-
mento da economia, o mesmo 
setor – o que mais investimen-
to fez em tecnologia –, tinha se 
expandido em 80%, para 1,8 
milhão de trabalhadores. “Mas 
mudou a natureza da ocupa-
ção. Desse total, apenas 400 mil 
eram contratados diretamente 
como bancários; 200 mil eram 
correspondentes bancários, co-
mo agências lotéricas, o que 
significava 800 mil trabalha-
dores em atividades bancárias, 
como consultores, etc.”

O economista avalia que 
houve desse processo uma lei-
tura “iluminista, elitista, de ci-
ma para baixo” no movimento 
sindical, que não conseguiu 
entender essa “transmutação 
do trabalho”, e deixou passar a 
oportunidade de envolver po-
liticamente, na sua representa-
ção, essa massa de trabalhadores 
precarizados. “A começar pelas 
análises da terceirização”, lem-
bra. “Nos anos 90, o discurso da 
academia, dos sindicatos, parti-
dos, dizia, e era verdade, no caso 
brasileiro principalmente, que a 
terceirização era ruim, com em-
pregos com menos qualidade, 
maior jornada, mais riscos. Do 
ponto de vista racional, é infe-
rior ao trabalho com carteira 
assinada. E esse passou a ser o 
nosso discurso: somos contra a 
terceirização.” 

A questão, contudo, reconhe-
ce o economista, é que naque-

la época 80% dos terceirizados 
nunca haviam tido outro em-
prego na vida, não sabiam co-
mo era ter direitos. “O que di-
zem os trabalhadores então? Se 
os que querem ser meus repre-
sentantes estão falando contra 
o meu emprego, estão fora da 
minha visão.”

DISPUTA COM AS IGREJAS 
E COM O CRIME

Trazendo para os dias de ho-
je, Pochmann aponta a forma 
como os sindicatos abordam 
as ocupações nas plataformas 
– sistemas de Uber, entregado-
res, etc.  “A gente diz – ‘somos 
contra’. Mas quando vamos 
conversar com essa massa, eles 
dizem: ‘ainda bem que eu tenho 
essa possibilidade, porque me 
permite uma renda. Sem isso, 
não temos nada.’ Fazemos a 
crítica mas não temos a saída. 
A proposta é voltar ao empre-
go assalariado, ao que era antes. 
Mas a pasta de dente já saiu 
do tubo, não volta mais.” Por 
exemplo, ele destaca que, nos 
últimos seis anos, 50 mil traba-
lhadores surdos tiraram carteira 
de motorista e passaram a tra-
balhar com Uber. 

Uma classe ligada a serviços 
gerais, contudo, não tem per-
tencimento, como acontecia na 
indústria convencional, em que 
os trabalhadores sentiam-se in-
tegrados a categorias bem de-
finidas, por exemplo, a de me-
talúrgico. Pochmann observa 



que, muitas vezes, o motorista 
do Uber tem uma renda baixa, 
à noite é segurança, no fim de 
semana vende produtos de  em-
belezamento… “Faz qualquer 
coisa para sobreviver. Essa clas-
se é destituída das identidades 
tradicionais.”

Como o movimento sindi-
cal não tem uma proposta pa-
ra ela,  Pochmann acredita que 
“essa massa trabalhadora está 
mais no campo na direita, que 
tem maior compreensão desse 
segmento de serviços”. Segun-
do ele, trata-se de uma volta a 
um cenário semelhante ao dos 
trabalhadores que sobraram à 
deriva no pós-abolição, sem 
reforma agrária nem acesso a 
direitos. “O fanatismo religio-
so, o banditismo social é  que 
conduzem cada vez mais essa 
massa de trabalhadores. Ela 
não demanda uma instituição 
específica – sindicato, partido, 
associação de estudantes, de 
moradores…. Essa forma de 
representação perdeu funcio-
nalidade. Essa classe de traba-
lhadores de serviços quer ins-
tituições que correspondam à 
totalidade da vida.”

E aí que entram, explica Po-
chmann, as igrejas pentecostais, 
que estão dentro das perife-
rias, têm espaço de articulação, 
solidariedade, assim como a 
confraria do crime, operando 
no mesmo sentido de acolher. 
Enquanto isso,  os sindicatos 
têm sede, em geral, no centro 
da cidade, seu discurso é ra-
cional – negocial. “As igrejas e 
o crime têm projeto de poder, 
têm planejamento, formação de 
quadros, partidos, financiamen-
to. O crime organizado financia 
jovens que fazem Direito, para 
passar na OAB, entrar no Mi-
nistério Público, no aparelho do 
Estado. Tem bancada da bala, 
mas não tem bancada sindical.”

Nos anos 90, o capitalismo 
brasileiro respondia por 3,2% do 
PIB mundial, hoje, por 1,6%. E 
a classe operária industrial bra-
sileira, por 4% da classe operária 
mundial; hoje é menos de 1,5%. 
“Esse vácuo da indústria foi 
ocupado recentemente por ser-
viços, que dependem cada vez 
menos da atividade econômica, 
e estão mais vinculados à renda 
das famílias, gerando uma massa 
abundante de trabalho, tratada 

pelos governos da Nova Repú-
blica, de modo geral, de um lado 
pelo Estado Social, de outro, pe-
lo Estado policial.”

Em 1985, o economista afir-
ma que 2,7% da população 
brasileira vivia dependendo do 
orçamento público; em 2019, 
passou para 27%, incluindo 
previdência, seguro desempre-
go, até o Bolsa Família. Em 
2020, passamos a ter 40% da 
população dependendo do or-
çamento público. Em 2020, a 
despesa pública agregada, in-
cluindo União, estados e mu-
nicípios, foi de 45% do PIB. 
Nunca na história do país o Es-
tado foi tão grande, a despeito 
de dizerem que o Estado prati-
ca o austericídio, a austeridade 
fiscal. É o maior gasto público 
da história. E no ano passado, 
tivemos o maior déficit público 
da República, de 13% [do PIB].

Esse deslocamento do perfil 
do trabalho e o vácuo de re-
presentação constituem uma 
questão chave, ressalta o eco-
nomista. “Estamos vivendo um 
período singular da história, 
como a luta dos abolicionistas, 
dos tenentistas… Um momen-
to de mudanças fundamentais. 
Grandiosas possibilidades que 
o Brasil tem de dar um passo 
magnífico. O momento é de 
enorme facilidade para organi-
zação, precisamos de uma mu-
dança de visão.”

Por Verônica Couto/Senge-RJ

“Essa classe de 
trabalhadores de serviços 

quer instituições que correspondam 
à totalidade da vida.”

O R G A N I Z A Ç Ã O
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CARTA DO RIO DE JANEIRO 
evoca defesa da democracia ao

lado dos movimentos sociais

Reunidos(as) no 12º Congres-
so Nacional de Sindicatos 
de Engenheiros (CONSEN-

GE), realizado pela Federação 
Interestadual dos Sindicatos de 
Engenheiros (Fisenge), com o 
tema “A engenharia, o sindica-
lismo, a democracia e a soberania 
nacional”, representantes de 12 
sindicatos estaduais divulgaram a 
Carta do Rio de Janeiro. 

Para o presidente da Fisenge, 
Roberto Freire, a capacidade 
destruidora dos governos que 

sucederam a presidenta Dilma 
Rousseff ultrapassou os limites. 
Ele destaca, por contraste, os 
avanços nos programas sociais e 
de infraestrutura dos governos 
Lula e a grande credibilidade 
internacional da ex-presidenta 
Dilma. “E hoje nós temos esse 
governo desastrado, porque o 
presidente é um desqualificado, 
considerado um pária na socie-
dade do planeta. Então temos 
que trabalhar muito para re-
construir o país.”

Segundo o dirigente, a carta 
retrata a ênfase na importância 
de “envolver a sociedade, para 
que, a partir das eleições do ano 
que vem, possamos construir 
um país mais solidário, capaz 
de nos trazer esperança”.

A ruptura política e institu-
cional, e os retrocessos que a 
seguiram, tem seu marco no 
afastamento da ex-presidenta 
Dilma Rousseff, em processo 
de impeachment sem  crime 
de responsabilidade, em 2016, 

Andressa N
úbia
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Reunidos(as) no 12º Congresso Nacional de Sindicatos de 
Engenheiros (CONSENGE) com o tema “A engenharia, 

o sindicalismo, a democracia e a soberania nacional”, nós, en-
genheiros e engenheiras, expressamos o nosso pesar pelas mais 
de 585 mil mortes por Covid-19 no Brasil. Realizamos um 
Congresso em duas etapas e em formato híbrido que reuniu 
mais de 100 delegados, em formato presencial e virtual.

Estamos em um momento de crise institucional, ambiental, 
política, econômica e social nunca antes vivenciada no país e 
que ameaça a democracia. A pandemia evidenciou e aprofun-
dou a desigualdade social. O Brasil voltou a figurar no Mapa 
da Fome, perdeu posições diante dos rankings da economia 
mundial e de atuação em blocos como o BRICS e acumula 
mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, sem contar as 
desalentadas e em situação de informalidade. Tornamo-nos 
exportadores de commodities, em vez de investirmos em pro-
gramas de produção de alimentos seguros por meio da agricul-
tura familiar. Este cenário de instabilidade política, econômica 
e social atingiu diretamente a engenharia nos últimos anos. 
Isso porque inúmeras empresas de engenharia foram fechadas, 
houve aumento de demissões em massa e paralisação de obras, 
fim da política de conteúdo local e estagnação da política de 
valorização do salário mínimo.

ressalta o engenheiro Clovis 
Nascimento, que ocupava a pre-
sidência da Fisenge no momen-
to do golpe. “Eu tenho absoluta 
certeza de que a gênese de todo 
esse processo que estamos vi-
vendo aconteceu com o golpe 
sofrido pela presidenta Dilma, 
uma mulher honrada, que foi 
apeada do cargo por pedaladas 
fiscais. De lá para cá, o que nós 
vimos é uma derrocada do povo 
brasileiro: retirada de direitos da 
classe trabalhadora, interrupção 
dos aumentos reais do salário 
mínimo, paralisação da política 
de conteúdo local. Estamos vi-
vendo uma quadra de trevas”.

Por isso, afirma Clovis, os 
debates do 12º Consenge vão 
além de pautas específicas da 
engenharia. “Queremos con-
tribuir de forma concreta para 
o desenvolvimento do Brasil. 
Precisamos interromper essa 
escalada de retirada de direi-
tos, de opressão, de dificul-
dades enfrentadas pelo nosso 
povo. Temos que paralisar, por 
exemplo, a política de privati-
zações, as perdas geradas pela 
reforma trabalhista, a proposta 
de reforma tributária, que só 
amplia as nossas desigualda-
des. Tudo isso está refletido na 
Carta do Rio de Janeiro, subs-
trato do nosso Congresso, que 
também aprovou propostas 
objetivas para questões nacio-
nais estratégicas.”

Texto por: Verônica Couto

Carta do Rio de Janeiro
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Após o golpe ao mandato da 
presidenta Dilma Rousseff em 
2016, houve uma guinada em 
direção ao ultraliberalismo, mo-
vimento aprofundado pelo go-
verno atual. Uma das principais 
mudanças aconteceu por meio 
da aprovação da Reforma Tra-
balhista que desregulamentou 
o mundo do trabalho. Além da 
asfixia financeira provocada pelo 
fim do imposto sindical, houve 
uma série de tentativas de cri-
minalização dos sindicatos e de 
desorganização das formas co-
letivas de reivindicação. Com-
preendemos que é urgente uma 
nova estrutura sindical por meio 
de uma aproximação maior com 
os territórios locais, ampliação 
do trabalho de base, formação 
política e articulação com demais 
atores e movimentos sociais. 

O atual momento exige atua-
ção firme do Estado brasileiro 
com produção de vacina, inves-
timentos públicos no Sistema 
Único de Saúde, em ciência e 
tecnologia, distribuição de ren-
da e assistência social. O Esta-
do tem o dever de garantir uma 
renda básica universal perma-
nente como política de forta-
lecimento da democracia. Isso 
porque não existe democracia 
em um ambiente de profunda 
desigualdade social. Por outro 
lado, o serviço público é impres-
cindível para o enfrentamento 
de tamanha crise por meio da 
continuidade de políticas pú-
blicas e investimentos e, por is-

so, declaramos o nosso repúdio 
à Reforma Administrativa. Há 
um aprofundamento da finan-
ceirização da vida e da economia 
aliada às oligarquias agrárias que 
têm interesse no desmonte do 
Estado, apostando em todo tipo 
de desregulamentação.

O Brasil possui empresas 
públicas que têm excelência, 
memória técnica e reconhe-
cimento internacional, como 
a Eletrobras, a Petrobras e os 
Correios, que o governo federal 
insiste em privatizar. A venda 
do patrimônio brasileiro signi-
fica a entrega de nossa sobera-
nia nacional. No último ano, o 
setor de saneamento brasilei-
ro, responsável pelo serviço de 
abastecimento de água potável 
e esgotamento sanitário, foi 
privatizado, tornando um bem 
essencial à saúde e à vida da 
população brasileira objeto de 
lucro para poucas pessoas.

Temos desafios imensos para 
defender o Estado democrático 
de direito, as instituições, a nos-

sa engenharia, o sindicalismo, a 
soberania nacional e a demo-
cracia. A Fisenge recomenda 
que os sindicatos debatam e 
deliberem sobre o engajamen-
to nas campanhas em defesa da 
democracia e de impedimento 
do atual presidente.

As eleições de 2022 podem 
nos anunciar um porvir de es-
perança e mudanças de gover-
nos para o campo progressista. 
No entanto, a vitória que nos 
exige coragem e disposição 
está nas ruas, irmanados(as) 
aos movimentos sociais, à luta 
das mulheres e da juventude, 
aos sem-terra, aos sem-teto e 
a toda classe trabalhadora por 
uma sociedade justa, solidária 
e democrática. Outro mundo é 
possível e é preciso resistir para 
reconstruir um Brasil soberano.

12º Congresso Nacional de 
Sindicatos de Engenheiros 
(CONSENGE)         

Rio de Janeiro, 
11 de setembro de 2021

Fotos: Andressa N
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www.tecnoprev.com.br 0800 161 0003
Entre contato com a gente ou procure um representante MAG Seguros e peça o TecnoPrev.

O plano de previdência complementar exclusivo do profissional do Crea
acaba de completar 100 mil participantes, que estão garantindo um futuro com 
mais qualidade de vida e tranquilidade.

Ainda não é participante?
São contas individuais, com aportes a partir de R$50 mensais, com rentabilidade 
acima de outros investimentos, podendo, ainda, ter dedução de até 12% dos 
aportes no seu imposto de renda.  


