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• fortalecimento do movimento sindical em 
seu conjunto.

O terceiro pilar sinaliza para a partici-
pação crescente e unitária da categoria 
dos engenheiros e demais profissionais da 
área tecnológica, por meio dos sindicatos, 
associações representativas, conselhos 
profissionais, universidades e empresas, 
dentro do que denominamos de Engenharia 
Unida. A partir dessa organização coesa, 
alcançaremos os meios e as formas para a 
ampliação das conquistas pela construção 
do país que queremos.
(...) 
Os engenheiros têm consciência de que 
a defesa da categoria é essencial ao 
impulso do desenvolvimento  do País e 
ao bem-estar da população e enfatizam a 
necessidade de preservação dos recursos 
hídricos e da geração de energia limpa.  
Portanto, é necessário remuneração 
justa, condição de trabalho adequada e 
acesso à educação continuada. O cum-
primento da Lei 4.950-A/66, que estabe-
lece o salário mínimo profissional, assim 
como sua extensão ao setor público, e  a 
implantação da carreira de Estado para 
os engenheiros nos municípios, estados, 
Distrito Federal e na União são metas 
imprescindíveis. Também o é o reconhe-
cimento profissional, com garantia do 
registro com cargo de engenheiro. (...) 
O IX Conse debateu que esse é o projeto 
das gerações que estão construindo um 
País à altura das necessidades da po-
pulação. Ao realizar mais um congresso 
vitorioso, que fortalece sua luta sindical e 
profissional, os engenheiros se qualificam 
como protagonistas ao debate sobre o 
futuro do País. Assim, os engenheiros de-
claram a renovação de seu compromisso 
com o Brasil.

Campo Grande, 7 de outubro de 2015.

Leia íntegra no link http://goo.gl/ReHKIy
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ao leitor

Um congresso 
vitorioso
Engenheiro traz nesta edição 
cobertura completa do IX Congresso 
Nacional dos Engenheiros (Conse), 
realizado de 5 a 7 de outubro, em 
Campo Grande (MS). O evento 
colocou em pauta temas essenciais 
do debate sobre o desenvolvimento, 
como os rumos da economia, 
indústria, agronegócio, água, energia 
e mobilidade urbana. 
Lançou luz também sobre a 
necessidade de valorização 
da engenharia nacional e seus 
profissionais. Nessa discussão, 
destaque para o estudo da FNE 
sobre o mercado de trabalho 
do engenheiro, que teve grande 
crescimento na década entre 2003 
e 2013 e refluxo a partir de 2014. 
Ou seja, quando há investimentos, 
há oportunidade para a categoria; no 
arrocho, vem o desemprego. 
Também foi apresentada a  Rede 
da Tecnologia, que integrará 
profissionais de todo o País. Compôs 
a programação ainda o Instituto 
Superior de Inovação e Tecnologia 
(Isitec), que está com vestibular 
aberto para a segunda turma de 
Engenharia de Inovação. 
Além de promover a discussão 
sobre o País, o congresso cumpriu 
as metas estatutárias da federação. 
Entre essas, a eleição da diretoria 
para a gestão 2016-2019, que tomará 
posse em março do ano que vem. 
Murilo Celso de Campos Pinheiro foi 
reconduzido ao cargo de presidente. 
Completando a edição, C & T traz 
a discussão sobre o Projeto de Lei 
215/2015, apelidado de PL espião por 
ameaçar a privacidade do internauta. 
E mais as atividades e iniciativas dos 
sindicatos em todo o Brasil. 
Boa leitura.

Os engenheirOs, representados pela 
Federação Nacional dos Engenheiros 
(FNE), através dos seus 18 sindicatos 
filiados, reunidos por ocasião do IX Con-
gresso Nacional dos Engenheiros (Conse), 
realizado de 5 a 7 de outubro de 2015, em 
Campo Grande (MS), vêm declarar seu com-
promisso inequívoco com as bandeiras de 
luta que consideram essenciais: a defesa da 
engenharia brasileira e de seus profissionais, 
o desenvolvimento nacional sustentável, a 
valorização do trabalho e o fortalecimento 
do movimento sindical em seu conjunto.
(...)
Ressaltamos três pilares de uma agenda 
que nos une e que abre espaço para nosso 
processo civilizatório: a democracia, o 
desenvolvimento e a participação. 
(...) 
O primeiro pilar reafirma o aprofundamento 
e o enraizamento da democracia política, 
econômica e social como único caminho que 
levará o País a alcançar novos patamares 
de avanços em todas as áreas, reforçando 
a soberania cidadã.
O segundo pilar reitera seu compromisso de 
ação com as bandeiras de luta que conside-

ramos fundamentais, expressas pelo projeto 
mobilizador da FNE “Cresce Brasil + En-
genharia + Desenvolvimento” desde 2006:
• a defesa da engenharia, ciência, tec-

nologia e inovação brasileiras e de 
seus profissionais;

• o desenvolvimento nacional, tendo 
como eixo estruturante a luta contra as 
desigualdades sociais e regionais, a ser 
alcançado num projeto que contemple a 
expansão do emprego, salário, investi-
mentos públicos e privados, infraestrutu-
ra econômica, social e urbana, mercado 
interno, sustentabilidade econômica, 
ambiental e cultural, distribuição de ren-
da, inclusão, justiça social e soberania;

• fortalecimento das empresas estatais com 
ênfase à não privatização da Petrobras, 
das distribuidoras da Eletrobras e ligadas 
aos governos estaduais, das geradoras 
de energia, do saneamento, das metro-
ferroviárias, dos portos e das demais 
companhias de infraestrutura.

• a valorização do trabalho; o cumpri-
mento do salário mínimo profissional; a 
luta pela produtividade e pela educação 
continuada; e o 

Carta de Campo Grande, aprovada pela assembleia do IX Conse

É hora da engenharia unida
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Essa foi a prioridade destacada no último painel de debate do IX Conse, em Campo Grande

Valorização profissional e educação
Rosângela Ribeiro Gil

Em 6 de outubro último, em Campo 
Grande (MS), o IX Congresso Nacional 
dos Engenheiros (Conse) (leia mais sobre 
o evento nas páginas 4 e 5) focou o tema 
que mobilizou a categoria neste ano: va-
lorização profissional e desenvolvimento. 

Abrindo a discussão, o gerente Regional 
do Centro-Oeste do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia (Confea), Jary de 
Carvalho e Castro, mostrou as ações do órgão 
em prol do exercício profissional de mais de 
um milhão de engenheiros em todo o Brasil, 
das mais variadas áreas. Entre elas, destacou a 
campanha nacional “Projeto completo garante 
uma boa obra! Contrate um engenheiro”, que 
vem sendo desenvolvida junto às prefeituras 
brasileiras, evidenciando as atribuições e a 
importância da contratação da categoria.

Na sua explanação, o professor da 
Escola de Engenharia da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) Marco Au-
rélio Cabral Pinto defendeu que o País 
pense a educação que quer oferecer aos 
brasileiros e que essa deve ter o objetivo 
de criar cidadãos conscientes. “Devemos 
trabalhar uma educação a partir do con-
ceito de independência intelectual sem 
o foco na perspectiva de mercado e sem 
trazer modelos educacionais de outros 
países.” Tal ensino, prosseguiu, tem duas 
bases fundamentais: desenvolver a capa-
cidade de aprender a aprender e extrair 
aprendizado com os contraditórios. “É 
pensar na conscientização desse indiví-
duo sobre a história, aprendendo a ler a 
realidade e a se mover, com confiança, 
nessa mesma realidade.”

Perfil profissional
Na sequência, o coordenador de Rela-

ções Sindicais do Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese), José Silvestre Prado de 
Oliveira, apresentou o estudo que traçou 
o perfil dos profissionais de engenharia 
no Brasil entre 2003 e 2013. Elaborado 
a partir de dados do Ministério do Tra-
balho, inclui apenas os que têm vínculo 

empregatício (Consolidação das Leis do 
Trabalho ou estatutários). Encomendado 
pela FNE, mostra uma expansão de 87,4% 
nos empregos formais no setor, num salto 
de 127,1 mil para 273,7 mil postos com 
carteira assinada. O crescimento foi supe-
rior ao do emprego geral no País no mesmo 
intervalo de tempo, que ficou em 65,7%.

A década observada, explicou Silvestre, 
é o período de maiores investimentos 
públicos e privados e de expansão do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), com estímulo à 
produção, ao incremento da infraestrutura 
nacional, da oferta de crédito e de políticas 
de distribuição de renda. “O País pôde 
prosperar e isso se refletiu diretamente no 
emprego da categoria”, afirmou.

O estudo mostra que a distribuição 
regional do emprego – tanto dos enge-
nheiros quanto do total de trabalhadores 
formalmente vinculados – não apresentou 
alterações significativas no decorrer da dé-
cada 2003-2013: em ambos os momentos, 
a maior parte dos vínculos concentra-se na 
região Sudeste. No caso dos engenheiros, 
quase dois terços dos 273,7 mil postos de 
trabalho em 2013 – 61,5% – estão locali-
zados no Sudeste; 14,4% na região Sul; e 
13,3% na Nordeste. Nas regiões Norte e 

Centro-Oeste estão 10,7% dos empregos 
desses profissionais.

Considerando-se as diversas modalidades, 
os engenheiros civis foram os que mais contri-
buíram para o crescimento do emprego formal 
no período. Dos cerca de 127 mil postos 
gerados entre 2003 e 2013, quase 38 mil são 
dessa especialidade. O segundo grupo mais 
relevante foi o dos engenheiros industriais, de 
produção e de segurança, com mais de 25,5 

mil ocupações criadas, seguidos dos mecâni-
cos, com 16,6 mil. Os postos gerados nessas 
três famílias ocupacionais responderam por 
quase 80 mil empregos a mais, ou seja, 62,6% 
do crescimento no mercado de trabalho for-
mal da engenharia entre 2003 e 2013.

Apesar de ser uma categoria majori-
tariamente masculina, as mulheres vêm 
aumentando sua participação ao longo do 

período analisado. Em 2003, representavam 
16,8% do total de profissionais; em 2009, já 
eram 18,7%; e em 2013, chegaram a 20,8%.

O perfil, explicou Silvestre, mostra ainda, a 
partir de dados de movimentação do emprego 
formal do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), relativo desaqueci-
mento do mercado de trabalho formal para 
os profissionais. Em 2013, foram gerados 2,8 
mil postos de trabalho, 4,6 mil a menos do que 
em 2012, quando haviam sido criados 7,4 mil. 
Já no ano passado, o saldo entre admitidos e 
desligados foi negativo, com perda de mais de 
3 mil empregos. E dados de janeiro a agosto 
deste ano mostram uma perda ainda maior, de 
cerca de 12.230 postos de trabalho, com 28.053 
admissões contra mais de 40 mil demissões.

Rede da tecnologia e inovação
Sérgio Gonçalves Dutra, da MZO In-

terativa, falou sobre a criação da Rede da 
Tecnologia da FNE, cujo intuito é conectar 
mais de um milhão de profissionais da 
tecnologia para terem acesso a uma série 
de conteúdos e informações de forma or-
ganizada, ágil e segura. Entre os benefícios, 
estão maior possibilidade de interação com 
colegas e entidades representativas, amplia-
ção das oportunidades de emprego e acesso 
à educação. “Vamos usar a tecnologia com 
grande criatividade”, enfatizou. 

Fechando o painel, o diretor geral do 
Instituto Superior de Inovação e Tecnologia 
(Isitec), Saulo Krichanã Rodrigues, apresentou 
a palestra “Inovação e educação”, mostrando 
como está estruturada a faculdade mantida pelo 
Seesp, que iniciou seu primeiro ano letivo em 
fevereiro último. Ele explicou que a inovação 
exige observação, conhecimento, projeto, 
avaliação e negócio. “A nossa matéria-prima 
no Isitec é o estudante inquieto e inconformado. 
Da mesma forma, quem ensina precisa ser 
provocador e emulador, professor e facilitador.” 
A carga total da graduação em Engenharia 
de Inovação é de 4.620 horas em cinco anos. 
Atualmente o Isitec está com as inscrições 
abertas para o processo seletivo 2016 (confira 
em http://goo.gl/vSqtEV).

Final das discussões do 
Congresso Nacional dos 
Engenheiros em 2015 também 
incluiu a Rede da Tecnologia, 
que vai integrar a categoria em 
todo o País, e o Isitec. 

Última mesa de debate do IX Conse apresentou perfil ocupacional da categoria de 2003 a 2013.
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Mobilidade urbana, desafios e oportunida-
des ao agronegócio e à indústria, educação, 
água e energia foram abordados pela categoria 
no principal evento da FNE: seu Congresso 
Nacional dos Engenheiros (Conse). Em sua 
nona edição, ocorreu entre 5 e 7 de outubro, 
em Campo Grande (MS), e teve como tema 
central “Valorização profissional e desenvol-
vimento”. Na ocasião, foi eleita a diretoria da 
federação para o triênio 2016-2019. Murilo 
Celso de Campos Pinheiro foi reconduzido 
ao cargo de presidente (confira entrevista na 
página 7). Ainda na oportunidade, foi lançada 
a publicação “Perfil ocupacional dos profissio-
nais da engenharia no Brasil”, elaborada pelo 
Departamento Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (Dieese) a pedido da 
FNE (leia mais na página 3). E em assembleia 
dos delegados do congresso, foi apresentada a 
iniciativa FNE Jovem, voltada aos estudantes 
da área e recém-formados.

Reunindo cerca de mil profissionais da 
categoria de diversos estados brasileiros, 
o evento culminou na aprovação da “Carta 
de Campo Grande” (confira na página 2), 
que destacou a importância da engenharia 
unida para o País superar a atual crise rumo 
à retomada do desenvolvimento sustentável 
com inclusão social – como propugna 
o projeto “Cresce Brasil + Engenharia + 
Desenvolvimento”, lançado pela federação 
em 2006 e atualizado desde então. 

À abertura, ocorrida na Câmara Municipal 
de Campo Grande, o vereador Edson Shima-
bukuro, presidente do Senge-MS e anfitrião 
do evento, observou que o País precisa 

aumentar o número de engenheiros. Hoje, 
declarou, são seis profissionais para cada 
mil habitantes, enquanto em destinos como 
Estados Unidos e Japão, essa proporção é de 
25 por mil. “O progresso de uma nação se faz 
com o trabalho do engenheiro, maximizando 
a produção para criar mais conforto, riqueza 
e emprego.” O governador de Mato Grosso 
do Sul, Reinaldo Azambuja, salientou que o 
Brasil é atualmente um dos maiores produ-
tores de grãos e proteína vegetal, graças, em 
grande parte, ao trabalho dos profissionais da 
categoria. Ao mesmo tempo, observou que 
a engenharia ajudou a tornar as obras mais 
eficientes, reduzindo custos, e contribuirá 
também na superação da crise atual.

Murilo Pinheiro aproveitou o ensejo para 
conclamar a unidade da engenharia para 
auxiliar o País a voltar a trilhar os cami-
nhos do crescimento com sustentabilidade 
e justiça social. “Não devemos discutir a 
recessão, precisamos enxergar as saídas para 
os problemas.” Nesse sentido, acredita que a 
categoria tem muito a contribuir e sempre com 
propostas factíveis. Ele lembrou ainda que nos 
últimos três anos de trabalho, a FNE esteve en-
volvida em várias ações visando a valorização 
profissional – sendo carro-chefe o respeito ao 
piso salarial da categoria (definido pela Lei 

4.950-A/66 em nove salários mínimos vigen-
tes no País para jornada diária de oito horas), 
mas incluindo também a luta pela implantação 
da carreira de Estado nos três níveis de governo 
(federal, estadual e municipal). Sobre educação 
voltada à inovação, Pinheiro ressaltou o pio-
neirismo de São Paulo, que conta com total 
apoio da FNE, de criar o Instituto Superior de 
Inovação e Tecnologia (Isitec).

Prestigiaram a solenidade de abertura, 
ainda, o presidente da Câmara local, vereador 
Flávio César Mendes de Oliveira; o secretário 
de Governo do município, Paulo Pedra; a 
desembargadora do Tribunal Regional do Tra-
balho – 2ª Região de São Paulo Ivani Contini 
Bramante; o procurador-chefe do Ministério 
Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul, 
Hiram Sebastião Meneghelli Filho; e os pre-
sidentes dos conselhos Federal de Engenharia 
e Agronomia (Confea), José Tadeu da Silva, 
e Regional de Engenharia e Agronomia de 
Mato Grosso do Sul (Crea-MS), Dirson Artur 
Freitag; do Sindicato Nacional das Empresas 
de Arquitetura e Engenharia Consultiva 
(Si naen co), José Roberto Bernasconi; e da 
Mútua Nacional, Paulo Guimarães.

Agronegócio e indústria
Setores estratégicos ao desenvolvimento 

nacional, o agronegócio e a indústria foram 
tema do painel que abriu os trabalhos no 
Conse, os quais foram sediados no Crea-MS. 
As exposições foram precedidas de apre-
sentação do grupo Ryukyu Koku Matsuri 
Daiko, que trouxe músicas tradicionais de 
Okinawa, Japão, e ritmos contemporâneos 

locais. Uma mostra da preservação da cultura 
pelos imigrantes e descendentes de uma das 
principais comunidades de Campo Grande.

Combater a desindustrialização precoce 
em curso no País foi o tema desenvolvido 
por Antonio Corrêa de Lacerda, coorde-
nador de Estudos Pós-graduados em Eco-
nomia Política da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP). Segundo 
ele, o processo é de ordem conjuntural e es-
trutural, resultado da “ausência de estratégia 
voltada ao desenvolvimento industrial e de 
erros básicos na definição de macropreços, 
sobretudo na política cambial”. Na sua aná-
lise, esse quadro deve permanecer em 2016. 
Lacerda foi categórico: “O grande desafio 
é transformar as debilidades em logística e 
infraestrutura em oportunidades e aprovei-
tar o potencial brasileiro. É necessário fazer, 

para tanto, alianças estratégicas, articular 
políticas macroeconômicas com setoriais 
e de desenvolvimento, em contraponto ao 
rentismo.” Em outras palavras, “reindus-
trializar utilizando as novas tecnologias e 
retomar o desenvolvimento com base nesse 
processo, incentivando a produção”.

Sob esse mote, é crucial garantir sustenta-
bilidade ao agronegócio, sobretudo porque 
o País terá contribuição fundamental para 
assegurar segurança alimentar ao mundo. 
Foi o que demonstrou o diretor executivo 
de Transferência de Tecnologia da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa), Waldyr Stumpf Junior. Segundo ele, 
a expectativa é de que em 2050 o planeta 
chegue a 9 bilhões de habitantes – hoje são 
7 bilhões. “A projeção é de crescimento da 
demanda de alimentos de 62%. É um desa-

fio e uma oportunidade fantástica ao Brasil, 
que tem grandes vantagens competitivas. 
Temos área total de 850 milhões de hectares 
e capacidade de expansão em torno de 100 
milhões.” Stumpf apontou a importância 
da pesquisa e tecnologia na obtenção de 
ganhos de produtividade sem necessidade 
de “abrir novas áreas”. Contudo, reiterou 
a premência de solucionar a questão da 
logística. Renato Roscoe, presidente da 
Associação de Engenheiros Agrônomos de 
Mato Grosso do Sul, indicou ainda, entre 
outras, as demandas por reduzir as barreiras 
burocráticas, aproximar academia e setor 
produtivo e “desamarrar” o processo de 
financiamento à ciência, tecnologia e ino-
vação (C, T & I). Representando Arnaldo 
Jardim, secretário de Estado de Agricultura 
e Abastecimento de São Paulo, Delson 
José Amador destacou a importância dos 
engenheiros brasileiros nesse processo. 
Nessa direção, Bernasconi, do Sinaenco, 
enfatizou a urgência de se valorizar o plane-
jamento e projeto e, portanto, o profissional 
da categoria.

Água, energia e mobilidade
Os desafios a serem enfrentados em água 

e energia também tiveram lugar no Conse. 
O vice-presidente da Sociedade Brasileira 
dos Engenheiros Florestais (Sbef), Geraldo 
José dos Santos, defendeu que “a gestão de 
recursos hídricos deve ser descentralizada e 
contar com a participação do poder público, 
dos usuários e das comunidades”. Para San-
tos, o funcionamento do sistema está “de mal 

a muito mal”. Assim, na sua ótica, colocar a 
culpa em São Pedro pela crise da água, por 
exemplo, é muita ousadia. Na visão do secre-
tário adjunto de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Econômico de Mato 
Grosso do Sul, Ricardo José Senna, os pro-
blemas nas áreas de água e energia não serão 
resolvidos, assim como tantos outros, sem a 
definição de um modelo de desenvolvimento.

Professor titular da Universidade de São 
Paulo (USP) e ex-diretor de Gás e Energia 
da Petrobras, Ildo Luís Sauer defendeu 
total controle do País sobre as reservas do 
pré-sal, o qual “pode ser uma grande fonte 
de recursos para mudar o País a favor da 
sociedade brasileira”. Na ótica do secre-
tário de Planejamento e Desenvolvimento 
Energético do Ministério de Minas e Ener-
gia, Altino Ventura Filho, fontes renováveis 
competitivas e com tecnologias nacionais 
devem ser prioridade. O consumo de pe-
tróleo deve cair 2% – e o mundo precisa 
vencer a dependência em relação a essa 
fonte. “Para o decênio 2013-2023, o total 
de investimentos necessários é da ordem 
de R$ 1,2 trilhão, sendo R$ 301 bilhões 
calculados para o setor de energia elétrica.”

O papel fundamental da categoria para 
planejar e garantir soluções também à 
mobilidade urbana foi destacado tanto 
por Jurandir Fernandes, ex-secretário de 
Estado dos Transportes Metropolitanos de 
São Paulo, quanto por Dario Rais, secre-
tário nacional de Transporte e Mobilidade 
Urbana do Ministério das Cidades. Esse 
último sinalizou a possibilidade de con-
vênio com o Isitec, mantido pelo Seesp, 
para auxiliar a capacitação aos pequenos 
municípios para que possam cumprir com 
seus planos de mobilidade, conforme 
determina a Lei 12.587/2012.

Enfatizando o protagonismo dos enge-
nheiros para “fazer acontecer”, Fernandes 
colocou como central investir pesadamen-
te em infraestrutura e desenvolvimento 
tecnológico nacional. Na sua concepção, 
é crucial haver planejamento integrado 
e a participação da categoria não só na 
realização de projetos e obras, mas na 
definição de políticas para o setor.

Confira:
Perfil ocupacional dos profissionais  
da engenharia no Brasil —   
http://goo.gl/GyNL55

Carta de Campo Grande — http://goo.gl/ReHKIy

Projeto “Cresce Brasil + Engenharia  
+ Desenvolvimento” —  
http://www.crescebrasil.org.br

Cobertura completa do IX Conse — www.fne.org.br

Colaborou Rosângela Ribeiro Gil

Congresso debateu temas centrais para País enfrentar crise e retomar trajetória de crescimento

Engenharia unida ao desenvolvimento
Soraya Misleh

À abertura, na Câmara Municipal de Campo Grande, autoridades e lideranças da área ressaltaram premência  
de se ampliar número de engenheiros e de unidade da categoria à retomada do desenvolvimento nacional.

Grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko brinda participantes  
do Conse com apresentação cultural.

Papel fundamental da categoria para enfrentar desafios  
à mobilidade urbana foi outro tema debatido.

Especialistas abordaram saídas para combater 
desindustrialização e garantir sustentabilidade ao agronegócio.

Ao encerramento, eleição da nova diretoria da FNE garantiu 
vitória da Chapa 1, encabeçada por Murilo Pinheiro.

Em pauta também, soluções a problemas  
nos setores hídrico e energético.

Cerca de mil profissionais de diversos estados  
brasileiros participaram do congresso.

Evento destacou papel 
da categoria na busca do 
crescimento e fez um chamado 
à ação coesa das entidades.

Com objetivo de buscar 
soluções aos problemas 
nacionais, atividade 
colocou em pauta gargalos  
na infraestrutura.
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Mobilização para reverter 
perda salarial na Prefeitura

Com o objetivo de assegurar o direito 
dos engenheiros e arquitetos da Prefeitura 
Municipal de Palmas ao salário mínimo 
profissional previsto na Lei nº 4.950-A/66, 
o Seageto e a Associação dos Servidores 
Municipais de Palmas (Assemp) estão 
mobilizando os trabalhadores e discu-
tindo uma forma de reverter decisão da 
administração que retira bonificação dos 
profissionais. De acordo com o presi-
dente do sindicato, Antônio Ciro Bovo, 
o valor foi retirado do pagamento dos 
profissionais em setembro e, com essa 
medida, o salário fica abaixo do piso 
do engenheiro regulamentado por lei. 
“É uma decisão arbitrária que comba-
teremos veementemente”, assegura. 
O sindicato e a Assemp estão fazendo 
assembleias permanentes para discutir 
a situação. As negociações continuam. 

GO

Vereador reafirma apoio ao piso da categoria

MA

Senge destaca importância da ação sindical em prol da sociedade 

MS

Shimabukuro defende a valorização profissional

O Senge-MA é um forte exemplo do 
papel que os sindicatos possuem junto à 
sociedade. De acordo com o seu presidente, 
Berilo Macedo da Silva, a entidade tem 
participado ativamente nas decisões que en-
volvem a coletividade e beneficiam a classe 
da engenharia, a população maranhense e 
o próprio estado.  “Temos discutido muitos 
planos relacionados à engenharia que, sem 
dúvida, vão contribuir com o desenvolvi-
mento do Maranhão”, afirma. Raimundo 
Xavier, diretor de eventos do Senge, acredita 
que é importante destacar a importância 
do movimento sindical. “O Senge forma, 
juntamente com o Crea (Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia), o Clube de 

Engenharia do Maranhão (CEM) e algumas 
associações, um colegiado que está preocu-
pado e discute ações e projetos para o nosso 
estado”, ressalta. A quarta reunião da diretoria 
executiva do sindicato, no fim de setembro, 
foi um demonstrativo dessa situação. Parti-
ciparam membros da diretoria e associados 
que discutiram temas como o recente acidente 
do Golden Park em São Luís e os problemas 
estruturais da Barragem do Bacanga que 
prejudicou dezenas de moradores da região. 
Previsto para o mês de dezembro e com cinco 
painéis, entre eles o que abordará a questão 
da pavimentação asfáltica, o seminário 
“Melhoria da qualidade dos serviços e obras 
públicas de engenharia”, que será realizado 

em conjunto com o Crea-MA e o CEM, 
também foi pauta da reunião. Na agenda, 
entraram ainda as deliberações da FNE e os 
desdobramentos do IX Congresso Nacional 
dos Engenheiros (Conse), realizado nos dias 
5, 6 e 7 de outubro, em Campo Grande (leia 
cobertura completa nesta edição). 

Berilo Macedo (pres. Senge-MA), ladeado por 
seus diretores e associados, na sede da entidade. 

Assembleia decide por mobilização para 
reverter posição da Prefeitura de retirar 
bonificação dos profissionais. 

Vereador Paulo Magalhães, em reunião com  
o presidente Gerson Tertuliano e diretores 
do Senge-GO. 

PI

PPP no  
saneamento vai  
dobrar tarifa 

Foi constatado pelo Senge-PI que o 
projeto de Parceria público-privada (PPP) 
no saneamento de Teresina – lançado pelo 
Governo do Estado em seu site oficial 
(www.ppp.pi.gov.br) – prevê que a tarifa 
de esgotamento sanitário dobrará nos 
próximos três anos. O alerta foi feito pelo 
sindicato, que é contrário à proposta e ao 

projeto de lei que permite a subconcessão 
do saneamento a uma empresa privada. A 
confirmação da elevação do valor cobrado 
está no estudo da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), que aponta 
que a porcentagem da tarifa de esgoto 
em relação à de água passará de 50% 
para 100%, correspondendo a 65% em 
2016, 80% em 2017 e 100% a partir de 
2018%.  O presidente do Senge-PI, Anto-
nio Florentino de Souza Filho, lamenta a 
intransigência do Governo do Piauí e da 
Prefeitura de Teresina em defender esse 
projeto. Segundo ele, a PPP vai “quebrar” 
o saneamento do estado, visto que a maior 
arrecadação está em Teresina.

O vereador e presidente do Senge-MS, 
Edson Shimabukuro (PTB), foi o único a 
votar a favor do veto total do prefeito Alcides 
Bernal, de Campo Grande (MS), ao Projeto 
de Lei nº 7.533/13, que dispõe sobre assi-
natura de plantas de construção de moradia 
para pessoas de baixa renda exclusivamente 
por engenheiros e arquitetos da administração 
municipal. Segundo ele, o PL pode aumentar 
o caos na Prefeitura, uma vez que os pro-

fissionais lotados no município são poucos 
e não conseguem sequer atender a atual 
demanda. “Não sou contra atender pessoa de 
baixa renda. O projeto é excelente, mas não 
adequado ao atual quadro de funcionários”, 
explicou. Para Shimabukuro, a solução seria 
uma emenda ao PL com parcerias com enti-
dades que envolvam arquitetos e urbanistas, 
engenheiros civis, tecnólogos da construção 
civil e de edificação e a reativação do convênio 

Construindo Legal, do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do 
Sul (Crea-MS), em parceria com o Escritório 
Modelo das faculdades e universidades e 
afins. “Projetos que envolvam a engenharia 
devem ser discutidos com os profissionais e as 
entidades representativas. Estou à disposição 
para somar com esses projetos, desde que 
haja valorização profissional e condições de 
trabalho”, concluiu. 

O presidente do Senge-GO, Gerson 
Tertuliano, em reunião com o vereador 
Paulo Pereira Magalhães (SD) no dia 
1º de outubro, na sede da entidade, 
agradeceu pelo seu empenho político 
em apoio aos engenheiros e arquite-

tos da Prefeitura Municipal de Goiânia. 
Também informou que o sindicato 
e a Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos da Prefeitura (Aeap) estão 
se mobilizando pelo piso salarial dos 
servidores com “ações efetivas e di-
recionadas”. Estavam no encontro os 
diretores do Senge Alexandre Moura e 
Catão Maranhão e a arquiteta Cristiane 
Nóbrega. Um avanço nessa batalha 
aconteceu em 19 de outubro, quando 
saiu o Decreto 2.606 do prefeito de 
Goiânia, Paulo de Siqueira Garcia, 
instituindo a Comissão Especial de 
Trabalho que promoverá o desenvolvi-
mento de estudos para criação do plano 
de carreira aos profissionais de enge-
nharia, arquitetura e aos tecnólogos. 
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Comissão de engenheiros da Agespisa 
alerta prefeito Firmino Filho sobre 
prejuízos do projeto.
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Congresso elege diretoria da FNE para o triênio 2016-2019 com foco na ação coletiva 

Defender a categoria, trabalhar pelo País 
Rita Casaro

Atual presidente da FNE, Murilo Celso de Campos Pinheiro foi reconduzido ao cargo no pleito que es-
colheu a diretoria da entidade para o período 2016-2019, realizado em 7 de outubro último, em Campo 
Grande (MS). A chapa encabeçada por ele, única na disputa, obteve 217 votos, num total de 230, com 
seis nulos e sete em branco. A votação, que contou com representantes dos 18 sindicatos de engenheiros 
filiados à federação, e a assembleia dos delegados encerraram os três dias de atividades do IX Congresso 
Nacional dos Engenheiros (Conse), que teve como tema “Desenvolvimento e valorização profissional”. 

Há mais de 30 anos no movimento sindical 
dos engenheiros, Pinheiro é também presi-
dente do Seesp e da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores Liberais Universitários 
Regulamentados (CNTU). Tendo assumido 
o primeiro mandato da FNE em 2004, traba-
lhou, em conjunto com a direção da entidade 
e os sindicatos filiados, para fortalecer a luta 
sindical da federação e ao mesmo tempo vol-
tar a sua atuação para as questões nacionais. 
Dessa preocupação, nasceu o “Cresce Brasil + 
Engenharia + Desenvolvimento”, que propõe 
as bases para se buscar um programa visando 
a expansão econômica do País, de forma 
sustentável e com distribuição de renda, além 
de valorização da profissão. 

Seguindo para o novo mandato, que terá 
início em março de 2016, o dirigente afirma 
ser, “mais do que nunca”, necessário manter 
a mobilização pelo desenvolvimento nacio-
nal. “Neste momento de crise, os engenhei-
ros devem oferecer saídas ao País e ao nosso 
povo”, ressalta. Fundamental para que essa 
contribuição se efetive, na sua avalição, será 
a ação coesa dos profissionais, ou seja, da 
“engenharia unida”. 

Quais os planos para a nova gestão da FNE?
Temos convicção de que a FNE vem 
trilhando um caminho acertado ao unir 
a nossa luta sindical à proposição de 
iniciativas que visam o desenvolvimento 
nacional. Isso é essencial não só porque  é 
durante os períodos de expansão econômi-
ca que os engenheiros têm oportunidades 
de trabalho e inserção social, mas tam-
bém porque é nossa vocação travar esse 
debate. Assim, nossa entidade manterá a 

mobilização pelo crescimento econômico, 
propondo iniciativas nesse sentido. Esse 
esforço se dará simultaneamente à defesa 
da categoria, pois nossa inserção na socie-
dade e no debate público emana da nossa 
representatividade sindical. Essa atuação 
se dá em âmbito nacional e regional de 
forma integrada  com os nossos sindicatos 
filiados. Esses, por sua vez, devem estar 
cada vez mais estruturados e fortalecidos 
politicamente, o que faz parte do nosso 
programa de gestão. 

O “Cresce Brasil”, lançado em 2006, continuará 
ativo, portanto.
Sem dúvida alguma, o “Cresce Brasil” 
é um instrumento valioso de elaboração 
e mobilização por essa bandeira que nos 
é prioritária. Se ele era necessário em 
2006,  hoje é ainda mais. Neste momento 
de dificuldade, todas as forças que veem 
a necessidade de garantir avanços na 
indústria e no agronegócio, em ciência, 
tecnologia e inovação e  vencer a desi-
gualdade social precisam se levantar e 
defender esse ponto de vista. A FNE se 
coloca nessa trincheira de luta. 

É nessa dinâmica que o senhor defende a ideia da 
“Engenharia Unida”?
Exatamente. A agenda da engenharia bra-
sileira é bastante unitária. Muitas entida-
des, inclusive representativas de empresas 
e não só de profissionais, concordam ple-
namente, por exemplo, com as propostas 
colocadas no “Cresce Brasil”, que é uma 
iniciativa da FNE. A federação, por sua 
vez, está alinhada a pautas de outras orga-
nizações.  E aqui falamos de engenharia 
de uma forma muito ampla, pois esse 
debate inclui o conjunto das profissões da 
área tecnológica. Portanto, se temos essa 
convergência na linha de pensamento, é 
preciso que sejamos capazes também de 
agir unitariamente para fazer com que as 
nossas ideias sejam apresentadas de forma 
eficaz à sociedade, aos parlamentares e 
aos gestores públicos e contribuam para 
transformar o Brasil. A Engenharia Unida 
passa a ser nossa senha para construir o 
país que queremos e precisamos. 

Como fica a pauta sindical da FNE?
Aqui, temos lutas específicas dos engenhei-
ros que são essenciais para nossa atuação. A 
primeira delas diz respeito ao cumprimento 
da Lei 4.950-A/66, que estabelece o salário 
mínimo profissional da categoria. Nossa 
batalha é que a legislação seja obedecida 
no caso dos que têm vínculo pela CLT. 
No caso dos estatutários, temos atuado 
junto às administrações públicas estaduais, 
municipais, do Distrito Federal e da União 
para que sejam implantados pisos que 
garantam remuneração compatível com a 
lei do mínimo. O básico para a valorização 

No encerramento do IX Conse, após anúncio do 
resultado da eleição para diretoria da FNE, Murilo 
Pinheiro, presidente reeleito (ao microfone), 
conclama categoria à luta sindical e pelo País.
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Diretoria eleita – Gestão 2016-2019
Presidente
Murilo Celso de Campos Pinheiro

Vice-presidente
Carlos Bastos Abraham

Diretor Administrativo
Manuel José Menezes Vieira

Diretor Administrativo adjunto
Disneys Pinto da Silva

Diretor Financeiro
Antonio Florentino de Souza Filho

Diretor Financeiro adjunto
Luiz Benedito de Lima Neto

Diretor de Relações Internas
José Luiz Bortoli de Azambuja

Diretor Operacional
Flávio José Albergaria de Oliveira Brízida

Diretora de Relações Institucionais
Thereza Neumann Santos de Freitas

Diretores Regionais 
Norte – Maria Odinéa Melo Santos Ribeiro 
Nordeste – Modesto Ferreira dos Santos Filho
Sudeste – Clarice Maria de Aquino Soraggi
Centro-Oeste – Gerson Tertuliano
Sul – Edson Kiyoshi Shimabukuro

Diretores Representantes na Confederação 
Titular - Sebastião Aguiar da Fonseca Dias
Suplente – Wissler Botelho Barroso

Diretores de Departamentos 
Relações Internacionais 
Francisco Wolney Costa da Silva
Relações Acadêmicas 
José Ailton Ferreira Pacheco
Negociações Coletivas Nacionais 
Tadeu Ubirajara Moreira Rodriguez
Assuntos do Exercício Profissional 
Maria de Fátima Ribeiro Có

Conselheiros Fiscais 
Efetivos 
Antônio Ciro Bovo
José Carlos Ferreira Rauen
Lincolin Silva Américo
Suplentes
Celso Atienza
Cláudio Henrique Bezerra Azevedo

profissional é um salário justo e é preciso 
começar a conversar a partir de uma base 
mínima aceitável. Outra pauta essencial é 
a implementação de uma carreira pública 
em todas as instâncias de governo. Além 
de vencimentos adequados, essa permitirá 
que haja melhores condições de trabalho e 
dotará as administrações de pessoal técnico 
qualificado para garantir desenvolvimento 
local e qualidade de vida à população.
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Proposição à espera de votação no Congresso anula conquistas do Marco Civil da Internet

 Às favas com a privacidade na rede
 

Deborah Moreira

 
Aprovado em 6 de outubro pela Co-

missão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJ) da Câmara dos Depu-
tados, o Projeto de Lei 215/2015 ameaça 
conquistas importantes asseguradas pelo 
Marco Civil da Internet (MCI), estabele-
cido pela Lei 12.965/14,  como direito à 
privacidade e à liberdade de expressão. 
A proposição pode ir à votação no plená-
rio a qualquer momento e, se aprovada, 
seguir ao Senado.

 Apelidado de PL espião, o projeto 
vem sendo denunciado por entidades 
da sociedade civil como uma tentativa 
de implantar a vigilância em massa 
na Internet. Caso seja aprovado, o 
usuário deverá fornecer a provedores 
de conexão e de acesso a aplicações 
de Internet dados cadastrais como 
e-mail, telefone e CPF, além do nome, 
filiação e endereço, já obrigatórios 
pelo Marco Civil. Isso será necessário, 
por exemplo, ao fazer um comentário 
em um portal de notícias.

 Inicialmente uma proposta de au-
mentar em um terço as penas para cri-
mes contra a honra – calúnia, injúria e 
difamação –, o PL 215/15, do deputado 
Hildo Rocha (PMDB-MA), ganhou 
novos contornos quando outros dois 
projetos foram apensados a ele, o PL 
1.589/15, da deputada Soraya Santos 
(PMDB-RJ) e o PL 1.547/15, de Ex-
pedito Neto (SD-RO). No conjunto, 
esses alteram artigos do MCI como a 
obrigatoriedade da apresentação de uma 
ordem judicial para que autoridades, 
como a Polícia ou Ministério Público, 
tenham acesso aos dados de navegação 
e aplicação dos internautas, sob o pre-
texto de investigar supostos crimes. Na 
versão final do relator, deputado Jusce-
lino Filho (PRP-MA), a ordem judicial 
foi mantida graças à mobilização social. 
“Foi um processo de convencimento 
dos outros parlamentares da CCJ e 
não do relator da matéria, que chegou 

a receber representantes das organi-
zações civis, mas não se convenceu. 
Ele se viu obrigado a alterar o texto 
após um número grande de partidos 
apresentar questionamentos”, recorda 
Bia Barbosa, que integra o coletivo de 
comunicação Intervozes e acompanhou 
de perto a tramitação do PL na CCJ.

O alerta feito pelo Intervozes, jun-
tamente com outras entidades, como 
Actantes, Artigo 19, Centro de Estudos 
da Mídia Alternativa Barão de Itararé, 
Coletivo Digital, Instituto Bem Estar, 
Instituto Beta Para Internet e Democracia 
(Ibidem), Movimento Mega, Proteste, e 
o Comitê Gestor da Internet, que emitiu 
resolução contrária ao PL, chegou a 
diversos sites de notícia depois de uma 
onda de mobilização nas redes sociais 
a partir de memes, ‘telefonaços’ para os 
deputados, tuitaços, além de uma petição 
online no Avaaz, com cerca de 148 mil 
assinaturas, e dois hangouts interativos 
que contaram com ciberativistas e espe-
cialistas no assunto. Após pressão, tam-
bém foi realizada uma audiência pública. 
Organizações internacionais, que têm o 

Marco Civil da Internet brasileiro como 
referência em legislação nesse campo, 
também somaram-se ao esforço.

 “O PL espião traz diversos retrocessos 
e um dos que mais preocupam é essa nova 
exigência de apresentar CPF. A inclusão 
digital já é um desafio grande no Brasil 
e aí você ainda vai exigir CPF. Como faz 
com quem não tiver CPF?”, questiona o 
deputado Alessandro Molon (Rede-RJ), 
que foi relator do Marco Civil da Internet. 

 
Direito ao esquecimento

Outro ponto apontado como grave 
violação trazida no PL 215 é o chamado 
“direito ao esquecimento”. Segundo o 
preceito, uma pessoa que alegue estar 
sendo injustiçada pode requerer que 
determinada informação sobre ela seja 
apagada da Internet. Conforme o Marco 
Civil, isso é possível desde que haja de-
cisão judicial sobre o mérito da questão. 
Pela nova proposição, bastará a conces-
são de uma liminar para que o conteúdo 
seja varrido da rede. Ou seja, mesmo se a 
Justiça ao final concluir que a publicação 
não caracterizava injustiça, os descon-

tentes com denúncias de corrupção, por 
exemplo, poderão se livrar de prestar 
contas com o seu passado.

Um dos problemas da tramitação do 
projeto, que foi aprovado em ritmo ace-
lerado na CCJ, foi o fato de o mérito do 
texto não ter sido analisado em nenhu-
ma outra comissão, mas apenas a sua 
constitucionalidade. Conforme Barbosa, 
do Intervozes, o pleito para que fosse 
apreciado pela Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Comunicação e Informática 
foi negado pela Mesa da Câmara, já 
que a aprovação do PL é de interesse 
do presidente da Casa, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), que combateu fortemente 
o Marco Civil da Internet.

 “É um projeto cujo foco está na pro-
teção da imagem de políticos. E isso 
é muito ruim. O foco tem que estar na 
liberdade de expressão, no acesso à infor-
mação, nos direitos do cidadão, e não para 
proteger uma determinada categoria”, 
lamenta Molon.

 
Conheça o PL 215/2015: 
http://goo.gl/qimNM0

Audiência pública sobre PL espião feita após pressão das organizações sociais. Ao microfone, Paulo Rená, do Instituto Beta Para Internet e 
Democracia, que integra a articulação Marco Civil Já, defende a integridade do Marco Civil da Internet.
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