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Mobilização, que incluiu 20 dias de greve e contou com a firme adesão dos
engenheiros, forçou retirada de pauta de projeto de lei que ampliava alíquota
de contribuição para até 19% e privatizava gestão dos benefícios. Página 4
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Lutar para
vencer
Engenheiro traz nesta edição relato
da batalha vitoriosa dos servidores
públicos da cidade de São Paulo,
inclusive os engenheiros. Após 20 dias
de greve e manifestações maciças, o
funcionalismo paulistano conseguiu
impedir a reforma da previdência
municipal pretendida pela Prefeitura. O
projeto de lei que foi retirado de pauta
aumentava alíquota de contribuição
para até 19% e privatizava gestão
de parte dos recursos.
Tema semelhante esteve presente
em evento realizado em São Paulo,
em 27 de março, pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores Liberais
Universitários Regulamentados
(CNTU). A atividade colocou em
pauta as reformas trabalhista, já
introduzida pela Lei 13.467/2017, e
previdenciária, prevista na Proposta
de Emenda à Constituição (PEC)
287-A. Objetivo foi apontar impactos
das medidas para as mulheres.
Um debate importante foi realizado
pela Associação Brasileira de
Educação em Engenharia (Abenge)
em 19 de março, na sede do Instituto
Superior de Inovação e Tecnologia
(Isitec). Especialistas, professores e
estudantes debateram necessidade de
alteração nos currículos do setor para
formar profissionais empreendedores.
Em entrevista, o novo presidente do
Tribunal Superior do Trabalho (TST),
João Batista Brito Pereira, afirma que
dirigirá a Corte ouvindo a sociedade,
inclusive o movimento sindical.
Em C&T, o projeto de cimento
que emite luz e poupa energia
desenvolvido pelo engenheiro
mexicano José Carlos Rubio Avalos.
E mais as iniciativas dos sindicatos
em todo o País.
Boa leitura.

Diante do cenário adverso, sindicato reafirma compromissos com categoria

Os desafios do Senge-MA
Diante desse perverso e ilegal cenário
político que se contrapõe ao movimento
sindical no Brasil, a atual diretoria do
Sindicato dos Engenheiros no Estado do
Maranhão (Senge-MA), eleita para o
triênio 2018-2020, defronta-se com grandes desafios. A superação desses com
certeza será alcançada com trabalho,
dedicação e reconhecimento da categoria
e de toda a sociedade maranhense.

Antonio de Pádua Costa Oliveira

O movimento sindical é um instrumento legal da sociedade, pois consta dos
direitos sociais previstos na Constituição
Federal do Brasil de forma cristalina
em seu artigo 8º. Conforme o dispositivo, destina-se à defesa permanente
dos interesses da população, visando
a melhoria de vida das pessoas. Sua
atuação fundamenta-se nos direitos de
sindicalização, negociação e greve, de
forma a promover significativamente o
respeito à dignidade da pessoa humana.
Ademais, diferentemente de uma associação de classe, o sindicato representa
toda uma categoria segmentada profissionalmente, enquanto aquela representa
apenas os seus filiados. Nesse caminho,
todos os trabalhadores de uma determinada base se beneficiam das conquistas
obtidas pela entidade.
O atual Governo Federal, com a reforma
da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), que entrou em vigor em novembro
de 2017, tenta inviabilizar a sustentação

Com reforma da CLT, atual
governo tenta inviabilizar a
sustentação das entidades, mas
dificuldades serão enfrentadas
com trabalho, dedicação e luta.
administrativa, financeira e jurídica do
movimento sindical, ao tornar a contribuição sindical opcional. Por se tratar de
ato infraconstitucional, entendemos que
tal reforma rasga de maneira inequívoca
o artigo 8º nos seus incisos III, IV e VI da
Carta Magna republicana.

maringoni

Dentre esses desafios listamos: a) preservar as conquistas da gestão passada
e avançar na proteção da engenharia
maranhense; b) fortalecer os laços de
solidariedade dos profissionais da engenharia; c) investir na organização e no
diálogo com os movimentos sociais, além
de atrair jovens da engenharia para o
Senge-MA; d) conscientizar a sociedade
de que a Contribuição Sindical é o sangue
que mantém o sindicato para executar
suas ações em defesa dos direitos de seus
representados; e) lutar pelo respeito à
Lei Federal nº 4.950-A, de 22 de abril de
1966, que dispõe sobre a remuneração
dos diplomados em engenharia com a sua
aplicação na iniciativa privada e nas empresas públicas; f) atuar firmemente para
que toda a estrutura física, administrativa,
financeira, jurídica e política do Senge-MA
esteja voltada à defesa da categoria,
mantendo a seriedade da instituição e o
seu comprometimento de luta.
Antonio de Pádua Costa Oliveira
é presidente do Sindicato
dos Engenheiros no Estado
do Maranhão (Senge-MA)
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sindical

Equiparação salarial e aposentadoria digna sobretudo às mulheres ficam mais distantes com reformas

Mais obstáculos à igualdade de gênero
Soraya Misleh

Trabalho temporário, em
tempo parcial e intermitente
devem precarizar ainda
mais presença feminina
no mercado e dificultar
seu acesso ao benefício da
Previdência Social.
estamos vivendo no País, assim como
o de mulheres é importante para todos
nós e tem que ser cada vez mais forte.
O Brasil precisa avançar na paridade no
trabalho e na política, no empoderamento
feminino”, frisou. E foi enfático: “Vamos
somar para que ocupem o espaço que lhes
é devido.”
Sob essa ótica, Gilda Almeida, vice-presidente da entidade e coordenadora
do Departamento das Trabalhadoras
Universitárias – que organizou a atividade
–, salientou a necessidade de as mulheres compreenderem a repercussão das
reformas trabalhista e previdenciária em
sua vida, para se prepararem ao enfrentamento. Coube à socióloga Camila Ikuta,
técnica do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos

(Dieese), a tarefa de explanar tais impactos. Em sua palestra, ela ressaltou a
inter-relação entre a reforma trabalhista,
em vigor desde novembro último, e a
proposta de mudanças na Previdência. “É
o mesmo contexto de desproteção social.”

“Cardápio” indigesto
Segundo Ikuta, a Lei 13.467/2017 altera mais de cem artigos da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), consistindo
na maior modificação no ordenamento
sobre o assunto desde os anos 1930. Entre
elas, institui o que a especialista denominou de “cardápio de contratos precários”,
do trabalho temporário e intermitente ao
autônomo, além de reforço à terceirização. Essas formas mais precarizadas
impactam, de acordo com a técnica do
Dieese, mais o gênero feminino. “Dos
quase 6 mil contratados na modalidade
intermitente em novembro e dezembro,
57% são mulheres”, apontou. Diante desse
quadro, Ikuta não tem dúvidas: “A equiparação salarial fica muito mais difícil.”
Hoje, conforme sua palestra, em média
as mulheres recebem 70% do salário pago
aos homens na mesma função. Mesmo
entre as trabalhadoras com nível superior,
mantêm-se diferenças significativas em

termos de remuneração – as quais são mais
elevadas quanto maior a predominância
masculina na profissão. Na engenharia,
elas ganham 18% a menos.
Ao instituir a prevalência do negociado
sobre o legislado, outro ponto que afeta
sobremaneira as mulheres com a reforma
trabalhista é a possibilidade de redução
de intervalos intrajornada. “Pausas para
amamentação, por exemplo, serão mais
difíceis de negociar.” A Lei 13.467/2017
define ainda que o tempo para troca de
uniformes não será mais computado
como período trabalhado e que a higienização ficará a cargo do empregado. Na
divisão de papéis atribuída socialmente,
Ikuta chama a atenção para o fato de que
a mulher poderá agregar a sua carga o cuidado com os uniformes. Com o trabalho
doméstico, hoje, “as mulheres dispendem
21 horas, enquanto os homens, 11 horas”.
Também quanto à perda de proteção,
preocupa a possibilidade aberta pela
reforma de gestantes e lactantes exercerem funções em ambientes insalubres.
“A Medida Provisória 808 atenua, mas
não resolve esse ponto. A mulher precisa
apresentar atestado para permanência na
atividade e o risco ser considerado baixo.
Isso exige muitas comprovações.”
Beatriz Arruda

No mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher – 8 de março –, a
Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados (CNTU) colocou em pauta questão
crucial: os impactos das reformas trabalhista (Lei 13.467/2017) e Previdenciária
(PEC 287-A) às mulheres. O tema foi
debatido em encontro no dia 27, na sede
do Sindicato dos Engenheiros no Estado
de São Paulo (Seesp), na capital paulista.
Murilo Pinheiro, presidente da FNE
e da CNTU, lembrou à abertura que enquanto se realizava a atividade, ocorria
em frente à Câmara Municipal de São
Paulo forte luta contra a reforma da previdência proposta pelo prefeito da cidade,
João Doria Jr. (leia mais na página 4).
“Esse movimento é um reflexo do que

Camila Ikuta: impactos dramáticos especialmente às mulheres.
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As formas de contratação precarizada
também serão obstáculo à aposentadoria,
praticamente intransponível ao gênero
feminino com a proposta de reforma da
Previdência. No regime geral (iniciativa
privada), tal amplia a idade para alcançar
o benefício de 60 para 62 anos às mulheres e mantém inalterado em 65 anos para
os homens. Como explicou Ikuta, ignora
as desigualdades no mercado de trabalho, sem supressão com outras políticas
públicas, como aumento de creches e de
serviços ao cuidado de idosos, licenças
maternidade e paternidade. “Pretende
acabar com o princípio constitucional
de solidariedade social.” Ela indicou:
“Segundo estudo do Ipea (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada), 47%
das mulheres que contribuem hoje não
conseguiriam se aposentar com as novas regras.” Tais restrições, conforme
a especialista, devem agravar substancialmente o aumento da pobreza entre
idosas e a desigualdade no País. “Todos
esses elementos representam perda de
direitos sociais e desmonte do Estado,
com impactos dramáticos à economia e
especialmente às mulheres.”
As desigualdades ignoradas nas reformas foram evidenciadas durante os
debates pelas presentes. A presidente
da Delegacia do Seesp em Sorocaba,
Fátima Blockwitz, afirmou ser a única
delegada sindical na Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp). Vindo do sul para assistir a palestra, a diretora do Sindicato dos
Engenheiros no Estado do Rio Grande
do Sul (Senge-RS), Nanci Begnini Giugno, por seu turno, chamou o público a
multiplicar as informações dadas por
Ikuta. Célia Sapucahy, diretora do sindicato paulista, ressaltou que são muitos
os avanços e conquistas, mas ainda há
muito por fazer. Ao final, a coordenadora
do Núcleo Jovem Engenheiro da FNE,
Marcellie Dessimoni, presenteou as
participantes com uma dinâmica em
homenagem às mulheres.
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Após 20 dias de mobilização, reforma da previdência municipal em São Paulo é suspensa

Vitória contra confisco de renda
Soraya Misleh

Projeto que elevava contribuição
do funcionalismo, inclusive
dos engenheiros, para até
19% foi retirado da pauta do
legislativo local por 120 dias.
pelos servidores. Além disso, a proposta
instituiria a Fundação de Previdência
Complementar dos Servidores Públicos
do Município de São Paulo – SampaPrev
–, que poderia ser gerida por empresa privada e abrigaria os novos servidores que
ingressassem depois da aprovação do texto.
A atual administração alegava necessidade de sanar a dívida do Instituto
de Previdência Municipal (Iprem), que
teria fechado 2017 com déficit de R$
4,7 bilhões. Atualmente, são 133.377
servidores na ativa e 95.221 aposentados
e pensionistas. Todos contribuem com
alíquota de 11% e a Prefeitura, com
22%. A gestão municipal argumentou
4

Murilo Pinheiro, presidente do sindicato
paulista e da FNE em manifestação no dia
20 de março em frente à Câmara Municipal de São Paulo. Para ele, a maior cidade
da América Latina deveria dar o exemplo
de como buscar o desenvolvimento e o
bem-estar da população, e não apresentar
um projeto como esse que cassa direitos.

Beatriz Arruda

A exemplo de luta fundamental dos servidores federais para derrotar a reforma
da Previdência proposta pelo Governo
Temer, o funcionalismo público de São
Paulo protagonizou em março enorme
mobilização em defesa de seus direitos.
Como resultado, o Projeto de Lei (PL)
621/2016, relativo à reforma da previdência municipal, foi retirado da pauta de
votação por 120 dias. A vitória foi celebrada em ato público no dia 27 último em
frente à Câmara Municipal, o qual reuniu
milhares de trabalhadores, das diversas
categorias – entre os quais engenheiros
da Prefeitura. A categoria somou-se desde
o início aos atos unificados e se manteve
em greve desde 13 de março.
Apresentado originalmente pela gestão
Fernando Haddad e reapresentado agora
pelo prefeito João Doria Jr., o PL alvo dos
protestos previa aumento da contribuição
mensal para ativos e inativos para até 19% –
desconto reduzido depois ao limite de 14%
no substitutivo que também foi rejeitado

Rio de Janeiro

Engenheiros em greve se somaram a atos gigantescos na capital paulista, durante mês de março.

ter de injetar novos recursos para quitar
os benefícios. Justificativa contestada
pelas entidades, entre elas o Sindicato
dos Engenheiros no Estado de São Paulo
(Seesp), filiado à FNE. Isso porque desde
2005, quando inativos migraram para o
Iprem, o investimento com pessoal tem
sido de 34% da receita corrente líquida,
em média, e os dados apresentados tiveram como base de cálculo valores irreais,
como os reajustes salariais segundo Índice
de Preços ao Consumidor (IPC). “As perdas chegam a 42% devido à Lei Salarial
13.303/2002, que impõe reajuste anual de
0,01% a boa parte dos servidores. Nesse
período, da gestão Marta Suplicy, começou-se a contratar funcionários por cargos
comissionados, que não contribuem com
o Iprem. Somado a isso, um grande número de servidores vem se aposentando,
enquanto a entrada de novos está aquém
do necessário pela falta de concurso público”, destacou Frederico Okabayashi,
diretor adjunto do Seesp. Ele estima que
hoje o número de comissionados chegue
a 8 mil. Já a última leva de concursos
ocorreu entre 2000 e 2006.
Contra a reforma da previdência proposta, o movimento apoiou-se em relatórios
jurídicos, inclusive do Tribunal de Contas
do Município (TCM), que demonstravam
irregularidades e inconstitucionalidades.

Também adotou táticas que se mostraram
acertadas em âmbito nacional. Entre elas,
o corpo a corpo com parlamentares para
pressão e convencimento e a divulgação
pública de suas intenções de voto, sobretudo em suas bases eleitorais. Assim como
ocorreu na luta contra a reforma proposta
por Temer, isso dificultou ao governo municipal reunir quórum favorável necessário
à aprovação do PL e o levou a suspender
a apreciação em Plenário da Câmara de
Vereadores diversas vezes. Além de mudar
alguns pontos – o que não surtiu efeito –,
a administração municipal veiculou publicidade na TV, em defesa da reforma. O Seesp
enviou, em 26 de março, representação ao
Ministério Público Estadual, aos cuidados
da Promotoria de Justiça do Consumidor da
capital paulista para instaurar inquérito civil
em face de propaganda enganosa.
O Governo Doria tentou antes intimidar
os servidores. O primeiro grande ato, no
dia 14 do mesmo mês, enfrentou repressão
brutal por parte da Guarda Civil Metropolitana (GCM) (confira nota de repúdio do
Seesp em https://goo.gl/QpkZPT). Não
obstante, o movimento não arrefeceu; pelo
contrário, expandiu-se. Nas ruas, os protestos que ocorriam duas a três vezes por
semana chegaram a reunir 60 a 80 mil pessoas, segundo organizadores. “É o maior
movimento em curso no País”, frisou

A preocupação é acertada. Sob a alegação de busca de equilíbrio nas contas,
além de publicar decreto em 6 de março
que acaba com a integralidade das aposentadorias, nos mesmos moldes, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella,
pretende enviar ao Legislativo projeto
de lei também com vistas à reforma da
previdência municipal. Entre as propostas, taxação de 11% sobre inativos que
ganham acima de R$ 5.645,80 (teto do
INSS) e mudança nas regras do chamado
“abono permanência” (pago a quem já
cumpriu requisitos para se aposentar, mas
continua no serviço público). Esta última
medida afetará, segundo divulgado pela
mídia local, 9.500 trabalhadores.
O Sindicato dos Servidores Públicos do
Município do Rio (Sisep) denuncia que
a reforma pretendida viola “decisão judicial cuja autora é a própria municipalidade”. Ademais, aponta em Carta Aberta
que a Prefeitura não tem feito o repasse
devido ao fundo. Isso “totaliza 79% do
déficit... Culpar inativos é fácil.” (confira
em https://goo.gl/dZypAf). Em nota, o
Movimento em Defesa dos Servidores
Públicos Municipais do Rio afirma ainda
que não houve qualquer discussão prévia
com o funcionalismo ou apresentação de
cálculos atuariais – como em São Paulo.
Na mesma direção, o Rio resiste. Realizou um primeiro ato no dia 27 do mesmo
mês, em frente à Prefeitura. Caso o Governo Crivella insista na proposta, tudo indica
que a palavra de ordem “não tem arrego”
também vai ecoar na capital fluminense.
Colaborou Deborah Moreira
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Educação

Escolas devem formar profissionais éticos e aptos a pesquisar, criar, cooperar e se adaptar

Engenharia empreendedora e inovadora
Rosângela Ribeiro Gil

empreendedor: humanista, crítico, reflexivo, criativo, cooperativo, ético, apto a
pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar
as tecnologias. “Ele precisa ter uma visão
bem sedimentada, liderança, energia e
muito relacionamento e comunicação.”
Conforme esclareceu o professor Vagner
Cavenaghi, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus Bauru, que também
integra a diretoria da Abenge, o profissional empreendedor não é, necessariamente,
quem cria o próprio negócio.
No seminário, o diretor da Abenge e
professor do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), Octavio Mattasoglio Neto,
afirmou que nas DCNs atuais o empreendedorismo não recebe a atenção devida,
podendo ser visto apenas, e de forma
pouco profunda, em alguns artigos. Com
isso, o Brasil ocupa, em ranking envolvendo 65 países, o 56º lugar em educação
empreendedora. Ao mesmo tempo, disse,
o País tem uma colocação razoável quando se trata de empreendedorismo após a
formação. “Isso demonstra que o brasileiro tem uma vocação para empreender,
mas as escolas não dão atenção ao tema.”
A revisão das DCNs, que devem ir
a consulta pública, garantem os professores, é peça-chave desse processo
para que as diversas modalidades da
engenharia contribuam para aumentar a

produtividade e ampliar as possibilidades
de crescimento econômico. Nesse sentido, demonstraram em suas exposições,
as salas de aula tradicionais devem ser
transformadas em ambientes de aprendizagem ativa, abrindo espaço à adoção de
tecnologias digitais, que permitem o uso
da sala de aula invertida – quando o aluno
estuda previamente o tema da aula a partir
de ferramentas online. Os professores,
portanto, assumem função de tutor, deixando de ter um papel principal e central
na geração e disseminação de conteúdos.

Experiências no Isitec
Phelipe Pedrosa da Silva Mendes, do
7º semestre e da primeira turma do Isitec,
na parte da tarde do evento, foi um dos
oito expositores de trabalhos técnicos
selecionados pela Abenge. Mendes
apontou as principais motivações à
criação do curso de Engenharia de Inovação: lacunas no desenvolvimento da
indústria brasileira e contribuição para o
crescimento nacional. Na apresentação,
ele destacou o apoio da FNE à ideia encampada e executada pelo Seesp em criar
uma graduação diferente. O estudante
explicou que o curso do Isitec tem como
objetivo “formar profissionais multidisciplinares, capazes de inovar em diversas
áreas da engenharia, com uma visão

Beatriz Arruda

Um ensino para além da formação
técnica sólida, associado ao desenvolvimento mais humanístico e empreendedor, tendo em vista o lugar central da
engenharia na geração de conhecimento,
tecnologias e inovações no mundo atual.
A questão esteve em pauta no dia 19 de
março último, em seminário realizado na
sede do Instituto Superior de Inovação e
Tecnologia (Isitec), na capital paulista,
e organizado pela Associação Brasileira
de Educação em Engenharia (Abenge).
O tema central do encontro foi “Educação empreendedora e novas diretrizes
curriculares em engenharia”. À abertura,
o presidente da FNE, Murilo Pinheiro,
falou sobre a honra em sediar um evento
que está em consonância aos próprios
fundamentos da criação do Isitec, em
2015, pelo Sindicato dos Engenheiros no
Estado de São Paulo (Seesp), com apoio
da federação. “O nosso propósito é oferecer um curso de excelência. Mostramos
à sociedade que uma entidade sindical
tem compromisso com o País em todos
os sentidos, com justiça social, desenvolvimento, educação, história e cultura.”
Na sequência, Elzo Alves Aranha, professor da Universidade Federal de Itajubá
(Unifei) e do Grupo de Trabalho (GT) de
Educação Empreendedora em Engenharia
da Abenge, explicou que a atenção à “interface entre educação empreendedora e engenharia” começou em 2006 e envolve, desde
então, professores e empresas pesquisando
e trocando experiências extremamente
positivas sobre a questão. Encampa essa
iniciativa a Mobilização Empresarial pela
Inovação (MEI), da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O grupo produziu
documentos que abarcam a revisão das
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)
dos cursos de graduação em engenharia.
Tal esforço gerou uma proposta que foi
encaminhada ao Conselho Nacional de
Educação – órgão ligado ao Ministério da
Educação –, no início de março.
Aranha relacionou algumas características do engenheiro com o perfil

Organizado pela Abenge, seminário na sede do Isitec, na capital paulista,
reuniu especialistas e contou com relatos de experiências.
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técnica, social e empreendedora, o que
atenderá às mudanças necessárias para
acelerar o desenvolvimento do País”.
Em convergência com a proposta de
revisão das DCNs da Abenge e MEI-CNI,
Mendes, em seu trabalho, salientou que “a
concepção inicial da Engenharia de Inovação era formar indivíduos com um sólido
conhecimento nas áreas mais comuns da
engenharia (mecânica, química, civil, elé-

Evento discute necessidade
de mudança das diretrizes de
ensino para que cursos atendam
necessidades reais do mercado
e da sociedade. Isitec destaca-se
como exemplo positivo.
trica, de produção etc.), numa concepção
holística das áreas técnicas”. Para tanto,
explanou, o discente do Isitec desenvolve
competências em liderança e comunicação em disciplinas como Laboratório
de Linguagens e Equipes de Inovação e
Design, que são novidades à maioria dos
cursos nacionais de engenharia.
O seminário da Abenge abriu espaço
para relatos de casos de empreendedorismo, com as experiências de Rafael
Augusto Gonçalves, da Fundação de Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia
(FDTE); de Alexandre Augusto Mosquim,
da Votorantim Cimentos; e de Diogo Dutra,
professor de Inovação e Empreendedorismo do Isitec, que falou sobre o projeto
desenvolvido por alunos da instituição
com a empresa Citrosuco, por meio do
programa “Apadrinhamento empresarial”.
Ao final, o professor Flavio Feferman, da
Universidade da Califórnia (EUA), fez
uma palestra online sobre a experiência
da UC no ensino do empreendedorismo.
O objetivo da instituição, destacou, é
“aprender fazendo”. Para tanto, oferece um
laboratório que simula uma startup, com
professores e mentores que dão feedback
contínuo às equipes durante oito semanas.
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CE

SC

Plano operacional e de ação em curso

Entidade repudia baixa remuneração em concurso
Kamylla Carvalho/Inove Comunicação

O Sindicato dos Engenheiros
no Estado de Santa Catarina
(Senge-SC), por meio de correspondência ao prefeito da
cidade de Orleans, Jorge Luiz
Koch, manifestou profundo
desapontamento e repúdio ao
tratamento aviltante que está
sendo dispensado aos engenheiros. A entidade pleiteia
que seja revisto Edital de
Concurso Público nº 002/2018,
tornando-o compatível com a
dignidade profissional da categoria. Está sendo oferecida
remuneração de R$ 2.757,23

para engenheiro civil com
jornada de 40 horas semanais. A entidade classificou
o vencimento como irrisório,
representando “descaso para
com a profissão e falta total
de sensibilidade ante a sua
importância para a definição
dos destinos do município”.
Apesar da situação adversa,
o presidente do Senge, Fábio
Ritzmann, e o vice-presidente
da FNE, Carlos Abraham, que
assinam o ofício, af irmam
acreditar na possibilidade de
revisão da postura.

Reunião deixou patente necessidade de o sindicato representar sua base em mesas de negociações nas campanhas.

Em 3 de março, a diretoria
e os colaboradores do Sindicato dos Engenheiros no
Estado do Ceará (Senge-CE)
reuniram-se para elaborar
um Plano Operacional para
o último terço do mandato
da atual gestão da entidade. Houve uma avaliação
das propostas colocadas em
campanha e a elaboração do
Plano de Ação. Destacam-se,
entre elas, parcerias institu-

cionais; redução de despesas
mensais; promoção de cursos,
palestras, seminários; difusão de informações sobre a
reforma trabalhista realizada
em 2017; e campanhas de valorização profissional. Para
o dirigente Tiago Romcy, a
iniciativa é relevante para
a atuação do Senge. “Fazer
o planejamento estratégico
para o último ano da gestão é
essencial para que possamos

PI

obter benefícios e ações melhores aos associados”, diz.
Representação – No mesmo
mês, diretores do Senge-CE
reuniram-se com os engenheiros
da Eletrobras Chesf para discutir
com a categoria sua representação pela entidade, o que foi
considerado essencial pelos
profissionais. Como a sede da
companhia fica no Recife (PE),
a ideia é operacionalizar essa
ação por intermédio da FNE.

Deflagrada campanha aos engenheiros e arquitetos
Uma comissão de engenheiros e
arquitetos da Prefeitura de Teresina
(PI), no dia 15 de março, se reuniu
com o secretário municipal de Administração e Recursos Humanos,
Francisco Canindé, e apresentou
proposta salarial da categoria para
2018. O presidente do Sindicato
dos Engenheiros no Estado do
Piauí (Senge-PI), Antonio Florentino Filho, e o secretário-geral,
Paulo Alexandrino, acompanharam o encontro e apontaram que o
órgão público não vem cumprindo
os acordos firmados anteriormente. Entre as reivindicações, a categoria pede reajuste de 2% sobre
o vencimento de abril de 2018;
adoção das progressões de níveis

MA

A Nota Técnica 02/2018,
publicada em 16 de março
último, da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, confirmou
entendimento adotado pela
FNE e seus sindicatos filiados
para autorização dos engenheiros à cobrança da Contribuição Sindical. Atendendo
à orientação, o Sindicato dos
Engenheiros no Estado do
Maranhão (Senge-MA) havia
realizado Assembleia Geral
Extraordinária (AGE) no dia
24 de janeiro, que aprovou
6

a cobrança da Contribuição
Sindical. A decisão se deu em
cumprimento aos artigos 578
a 610 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), para
profissionais autônomos e/ou
liberais, como engenheiros,
arquitetos, agrônomos, geólogos, geógrafos e meteorologistas. A contribuição sindical
pode ser emitida por meio
de Guia de Recolhimento da
Contribuição Sindical Urbana (GRCSU) obtida no site
www.sengema.com.br ou em
sua sede, na Rua do Alecrim,

415, Edifício Palácio dos
Esportes, sala 315, no Centro
de São Luís (MA). Para Berilo
Macedo, que, na data, ainda
ocupava o cargo de presidente
do Senge, as empresas devem
legalmente fazer o desconto
no valor correspondente a
um dia de trabalho, no mês
de março de 2018, caso os
engenheiros de seus quadros
funcionais não apresentarem
o comprovante de quitação de
sua contribuição. Mais informações pelos telefones (98)
3232-1208 e 98889-8904.

Ascom/Senge Piauí

Assembleia aprova contribuição sindical

e classes devidas por tempo de
serviço ou por titularidade, estabelecidas no Acordo de 2016 e ainda
não efetivadas; implantação de
gratificação de produtividade no
valor de 60% sobre vencimentos;
e reposição salarial de 4,08%, pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) referente
ao período de 1º de maio de 2016
a 30 de abril de 2017. Para Florentino, a administração pública
não vem cumprindo suas obrigações, e os profissionais aguardam
contraproposta. “Eles têm papel
fundamental ao desenvolvimento
da cidade, e a Prefeitura não valoriza o trabalho feito pela nossa
categoria”, critica.

Prefeitura não cumpre com suas obrigações, e profissionais aguardam contraproposta.
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entrevista

À frente do TST, ministro Brito Pereira diz buscar fortalecimento do órgão por meio do diálogo

Tribunal deve ouvir a sociedade
Jéssica Silva

Secom/ TST

A Lei 13.467/2017, que implantou a reforma
trabalhista, tem sido criticada por retirar direitos
dos trabalhadores e por dificultar seu acesso
à Justiça do Trabalho. Essa também teria sido
enfraquecida com as alterações na CLT. Qual a
opinião do senhor sobre isso?
A nova lei não enfraqueceu a Justiça
do Trabalho, um segmento do Poder
Judiciário que está em todos os
municípios brasileiros. A CLT está
vigorando desde 1943. De lá para cá,
já recebeu inúmeras modificações,
ora com a exclusão de artigos, ora
com a inclusão de novos, ora com a
emenda. Esse movimento legislativo
vem aprimorando esse código, por
isso ele é tão atual. Outras alterações virão, porque cabe ao Poder
Legislativo promover a atualização
das leis e dos códigos. É certo que
as alterações introduzidas pela reforma alcançam grande número de
dispositivos, mas nenhuma dessas
alterações ameaça ou enfraquece a
autoridade da lei trabalhista.

Ministro Brito Pereira: entidades têm
muito a contribuir com desenvolvimento
do Direito do Trabalho.

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) desde 26 de
fevereiro último, o ministro João Batista Brito Pereira assumiu
o cargo demonstrando disposição ao diálogo com os trabalhadores. Já no dia seguinte (27), recebeu representantes das centrais
e outras entidades sindicais. “Todos têm muito a contribuir com
o desenvolvimento do Direito do Trabalho e, consequentemente,
com o fortalecimento da Justiça do Trabalho”, afirma.
Evitando se aprofundar sobre os efeitos da Lei 13.467/2017,
cuja constitucionalidade tem sido objeto de inúmeros questionamentos, afirma que as disposições da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) serão aplicadas pelo TST “sempre observando
a interpretação do Supremo Tribunal Federal”.
Em entrevista ao Engenheiro, revela ainda que pretende dar
agilidade ao trabalho do TST e prestigiar os núcleos permanentes
de conciliação instalados nos tribunais regionais.
Há diversos questionamentos sobre a
constitucionalidade da nova legislação que
devem ser apreciados pelo Supremo Tribunal
Federal (STF). Como será a aplicação da lei pela
Justiça do Trabalho?
A Justiça do Trabalho aplicará as disposições da CLT sempre observando
a interpretação do Supremo Tribunal
Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, porque é ele quem
define a interpretação da Constituição
da República, e o juiz deve obediência
a essas decisões da Suprema Corte e
deve velar pelo respeito a elas.
Como será feita a revisão das súmulas e
orientações jurisprudenciais em função da
reforma trabalhista?
Em regra, as súmulas e as orientações
jurisprudenciais do TST devem ser
alteradas quando a lei preceituar em
sentido contrário questão específica
nelas prevista. E quando o Tribunal,
ao proceder exame de caso concreto
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(em que se organiza um modo de
interpretar um determinado assunto
que possui várias vertentes), sinalizar
decisão diferente da estabelecida nas
súmulas e nas orientações jurisprudenciais, também é aberto procedimento específico visando alteração
ou cancelamento de tais verbetes.
Mas o Tribunal tem um colegiado
pleno que poderá instituir critérios
diversos desses.
O senhor se reuniu com representantes do
movimento sindical logo após sua posse. Qual
deve ser o padrão de relacionamento entre o
Tribunal e os trabalhadores durante sua gestão?
Recebi, em reunião no Tribunal, representantes de centrais sindicais e
de federações de trabalhadores. Posteriormente me reuni com presidentes e
membros das diretorias de federações
de empresas. Pretendo continuar
dialogando com essas entidades, com
a OAB (Ordem dos Advogados do

Brasil) e com as demais entidades
representativas dos advogados, da
AGU (Advocacia-Geral da União) e
de outros segmentos. Todos eles têm
muito a contribuir com o desenvolvimento do Direito do Trabalho e, consequentemente, com o fortalecimento
da Justiça do Trabalho.
Quais são as principais propostas para sua gestão à
frente do TST?
Pretendo aumentar a nossa produtividade, melhorando nosso Processo
Judicial Eletrônico (PJe), adotar
medidas de pesquisa patrimonial dos
devedores para concluir as inúmeras
execuções trabalhistas que estão em
curso, prestigiar os nossos núcleos
permanentes de conciliação hoje instalados em todos os Tribunais Regionais do Trabalho para fomentar cada

Aplicação das mudanças na
CLT trazidas pela reforma
trabalhista terá de observar
decisões do STF, que
ainda apreciará inúmeros
questionamentos quanto
à constitucionalidade
da Lei 13.467/2017.
vez mais a conciliação entre as partes
desde a chegada do processo às mãos
do juiz. Pretendo, também, dinamizar
o processamento e o julgamento dos
denominados Incidentes de Recursos
Repetitivos (que versam sobre teses
idênticas), a fim de definir as teses
que se repetem para serem aplicadas
imediatamente pelo juiz de primeiro
grau, pelos tribunais regionais e por
nós, no TST. É a mais benéfica uniformização da jurisprudência, que é
papel do TST.
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Inovação criada por engenheiro mexicano busca parceiros para entrar no mercado brasileiro

Cimento que emite luz
Dentre os desafios para os próximos
anos, que constam nos “Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável” da Organização das Nações Unidas (ONU), está a
busca por energia limpa e acessível, visando
o equilíbrio entre o que se produz e o que se
consome. Voltado a essa meta, o engenheiro
civil e pesquisador do México, José Carlos
Rubio Avalos, dedicou-se por nove anos a
produzir um cimento que emite luz. Conforme ele, o produto pode contribuir para
iluminar ruas, estradas, rodovias, ciclovias,
fachadas de edifícios ou ser usado como decoração em ambientes internos e externos.
Em entrevista ao Engenheiro, Avalos
contou como a invenção, que ainda não
tem nome comercial, começou. “Trabalhava
numa empresa de construção que me contratou para desenvolver sinais de trânsito.
Então, utilizei plásticos fosforescentes e foi
um sucesso no mercado mexicano. Foi só depois dessa experiência que surgiu a ideia de
um cimento emissor de luz ou simplesmente
fosforescente”, lembrou o pesquisador, que
divulgou em 2015 a inovação.
De lá para cá, o cimento ganhou novas cores – além do verde, que é o mais
procurado, também há o azul e o laranja,
em fase final de teste – e vem sendo aperfeiçoado pelo grupo Sialato, que detém
os direitos para comercializar o produto
desde 2010, do qual Avalos é CEO.

Tecnologia
A apresentação do cimento fosforescente
é a mesma do comum: um pó feito de areia
e argila, que misturado à água se dissolve. O
grande diferencial e dificuldade do projeto,
explica Avalos, é permitir a passagem de luz
para seu interior, tendo em vista a opacidade
do material. Assim, o engenheiro atuou para
que houvesse interação com a luz, gerando
o fenômeno da fosforescência.
Sem revelar toda a composição, ele explica em linhas gerais o processo: “A luz
emite ondas e partículas, que são os fótons.
A interação entre esses e a estrutura atômica
(elétrons) do cimento modifica seu estado
8

Fotos: Sialato

Deborah Moreira

Cimento durante a noite adquire característica fluorescente na cor verde. Também disponível em
azul e laranja. Produto durante o dia tem aspecto comum e cor branca.

de energia, aumentando de ‘estado de energia normal’ ou ‘padrão’ para um ‘estado
excitado’. Depois que os fótons, a própria
luz, são liberados ou quando o cimento está
na escuridão, esse retorna ao seu ‘estado

Material teve sua estrutura
alterada para reduzir a
opacidade e aumentar
entrada de luz no interior dos
elementos do concreto.
normal’. Nesse processo, muitos elétrons se
movem emitindo fótons, criando luz até que
o cimento seja descarregado.” Esse ciclo se
repete até que o produto se deteriore.
Ou seja, o cimento teve sua estrutura alterada, com rearranjo dos cristais
que contém para reduzir a opacidade e
aumentar entrada de luz no interior dos
elementos do concreto durante o dia,

ou quando expostos a luz artificial por
processos de fotoluminescência.
Ao escurecer, a luminosidade dura até 12
horas e, segundo o inventor, por meio dos
processos químicos, é possível controlar a
intensidade para não atrapalhar motoristas
ou ciclistas. É possível caminhar sobre a
superfície em que foi aplicado o cimento
após 72 horas, mas a secagem completa
leva de sete a 28 dias.
O produto tem durabilidade de cerca de
100 anos, semelhante ao cimento cinzento
comum. Isso porque ele é resistente à ação
da radiação ultravioleta, ao contrário do
que ocorre nos materiais comuns de polímeros fotoluminescentes.
O professor Carlos Eduardo Marmorato
Gomes, da Faculdade de Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), especialista em Materiais e Componentes de
Construção, observa que a inovação do
produto está na aplicação ao concreto de

um resíduo que tem em sua composição
algum material fosforescente. “Ele inova
na formulação do concreto e ao dar um uso
comercial para esse novo material”, diz.
Gomes explica que os materiais
utilizados no cimento mexicano são
translúcidos, como areia e sílica. “O
quartzo, que é uma sílica, permite isso.
Já a fosforescência vem de um resíduo
industrial”, acrescenta.
Ele ressalta que o fenômeno da fosforescência que dá o aspecto da iluminação
ocorre com atraso. “A eliminação da
radiação absorvida durante o dia é feita à
noite. Esse atraso pode ser obtido com a
própria composição inerente do material.”
Existem outros produtos semelhantes, como na Universidade de Kassel,
na Alemanha, onde foi desenvolvido o
BlingCrete, feito de microesferas de vidro
e utilizado desde 2012 em placas nas entradas de túneis e nas bordas de plataformas
das estações do metrô, em cores variadas.
Há ainda pesquisas semelhantes na
Academia Real de Engenharia de Londres
e na Universidade de Tecnologia de Delf,
na Holanda.

Comercialização
Até o momento, o cimento desenvolvido
no México está em fase pré-comercial e foi
aplicado em algumas casas de praia, mas o
plano é vendê-lo mundialmente. “Estamos
trabalhando em outros países, e o Brasil
tem um mercado muito atraente. Estamos
procurando investidores brasileiros que
queiram importar e comercializar esse
material”, revela Avalos. Ainda na América
Latina, ele diz que pretende exportar para
Colômbia e Argentina.
Empecilho ao uso do material pode ser
o preço, já que o cimento fosforescente
terá custo estimado de US$ 200 dólares
o metro quadrado. Para reduzi-lo, o
professor da Unicamp sugere o uso do
cimento comum (tipo Portland), que custa
em média R$ 25,00, e a aplicação de uma
camada mais fina do cimento translúcido.
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