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Olhos no futuro
Engenheiro traz em matéria  
de capa a importante discussão 
sobre a cadeia produtiva da aviação, 
cujo enorme potencial segue 
inexplorado no Brasil. Nos últimos 
dez anos, o número de passageiros 
ao ano subiu de 35 milhões para 
105 milhões. No entanto, não houve 
investimento compatível e entre 
60% e 90% dos equipamentos 
voltados ao setor são importados.

Outro tema em destaque é o 
resultado do primeiro Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) de 
2014, o qual demonstrou grande 
interesse pelas engenharias. Entre 
as 20 notas de corte mais altas, 
13 referem-se à área. O quadro 
demonstra avanço importante e 
confiança nas oportunidades ligadas 
ao desenvolvimento.

Em entrevista, a economista 
Patrícia Pelatieri fala sobre a 
nota técnica do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) que 
propõe a correção da tabela do 
Imposto de Renda, cujas perdas 
inflacionárias acumulam 61,42%. 
Além disso, o estudo defende a 
criação de novas faixas para tornar a 
tributação mais justa.

Um tema do passado, os 50 anos 
do golpe militar de 1964 são objeto 
de atividades promovidas pelo 
movimento sindical. O objetivo é pedir 
justiça e lembrar episódio que não 
poderá nunca se repetir no futuro.

Em C&T, soluções tecnológicas  
para enfrentar a escassez de 
recursos hídricos. E mais o que 
acontece nos estados. 

Boa leitura.

Murilo Celso de Campos Pinheiro

Neste 8 de março, dia Internacional 
da mulher, entram em pauta as várias 
questões envolvidas na luta pela igualdade 
de gênero, todas extremamente relevantes. 
Uma, entre elas, precisa ganhar a atenção 
urgente: a violência da qual dezenas de 
milhares de mulheres todos os anos ainda 
são vítimas, muitas vezes fatais.
É mais que hora de dar um basta definitivo 
a uma situação triste e absurda como a 
apontada por estudo do Instituto de Pesqui
sa econômica aplicada (Ipea). em apenas 
uma década, entre 2001 e 2011, foram 
assassinadas 50 mil mulheres no Brasil, 
grande parte das quais em situação de vio
lência doméstica ou familiar. Levantamento 
do Instituto sangari demonstra que duas 
em cada três pessoas atendidas no sistema 
Único de saúde (sUs) em razão de violên
cia doméstica ou sexual são mulheres. e em 
51,6%, reincidência do episódio.
os dados acima indicam um panorama 
inadmissível. a violência de gênero, física e 
sexual, mas também verbal ou psicológica, 

não pode ter lugar na nossa sociedade. o 
Brasil é signatário da Convenção Interame
ricana para Prevenir, Punir e erradicar a 
Violência contra a mulher, também conhe
cida como Convenção de Belém do Pará, de 
1994. Com base nesse documento, o crime 
foi tipificado na Lei Maria da Penha, de 
2006. Foi certamente um avanço, mas que 
ainda não teve os resultados esperados. a 
impunidade ainda é extremamente frequen
te, como se vê por mais uma pesquisa, essa 
realizada pelo datasenado com vítimas de 
violência. os resultados indicam a falta de 
confiança no Estado para protegê-las do seu 
agressor que, acreditam, não será processa
do ou sofrerá a sanção devida.

Política de Estado
Portanto, é preciso mais. Uma alternativa 
bastante razoável é seguir, efetivamente, 
as recomendações da organização das 
Nações Unidas (oNU) para o assunto. 
são cinco os objetivos que a campanha 
“Una-se pelo fim da violência contra as 
mulheres” pretende alcançar até 2015 
(www.onu.org.br/unase/sobre/objetivos): 

adotar e fazer cumprir leis nacionais para 
combater e punir todas as formas de vio
lência contra mulheres e meninas; adotar 
e implementar planos de ação nacionais 
multissetoriais, ou seja, envolvendo di
versos organismos governamentais e a 
comunidade; fortalecer a coleta de dados 
sobre a propagação da violência contra 
mulheres e meninas; aumentar a consciên
cia pública e a mobilização social; e 
combater a violência sexual em conflitos. 

Podese considerar a receita da oNU 
pouco original, mas a novidade pode ser 
estado e sociedade brasileira encararem o 
tema com a responsabilidade e a seriedade 
devidas. Implementar um plano desse tipo 
exige compromisso, que se traduz também 
em recursos financeiros. Para mostrar que 
acabar com o vergonhoso quadro de violên
cia contra a mulher é de fato prioridade, o 
governo, o Congresso e as diversas instân
cias de gestão pública devem estar dispostos 
a definir dotação orçamentária para tanto.
a tarefa também cabe às entidades da so
ciedade civil, e o assunto já está na pauta 
da Confederação Nacional dos trabalha
dores Liberais Universitários regulamen
tados (CNtU), cujo Coletivo de mulheres 
foi criado em 8 de março de 2013.
No mais, cada cidadão e cidadã deste País 
precisa também comprometer-se com o fim 
da violência. diferente do que ensina o 
ditado popular, em briga de marido e mu
lher, pode ser necessário meter a colher.

Entre 2001 e 2011, foram assassinadas 50 mil mulheres no Brasil 

Basta de violência!

Uma alternativa para mudar a 
situação é seguir, efetivamente, 
as recomendações da oNU, 
que lançou a  campanha 
“Una-se pelo fim da violência 
contra as mulheres”.

Murilo Celso de Campos Pinheiro é 
presidente da FNE
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Naval, eletrônica e robótica estão entre as notas de corte mais altas do sistema de seleção

Engenharias em destaque no Sisu 2014
Rosângela Ribeiro Gil

Uma das metas do projeto “Cresce 
Brasil + Engenharia + Desenvolvimento”, 
lançado pela FNE em 2006, de aumentar 
o interesse pela profissão e, consequen-
temente, o número de formandos, parece 
ter se consolidado neste início de 2014. 
Conforme balanço do Ministério da Edu-
cação (MEC), entre as 20 notas de corte 
mais altas da primeira edição do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu), 13 foram da 
área de engenharia. Entram na lista naval 
(a nota mais alta, 869.15), aeroespacial, 
eletrônica e de computação, elétrica (sis-
temas de potência), robótica e automação 
industrial. Civil e agronomia ficaram 
entre os dez cursos com maior número 
de inscrições da seleção, respectivamente, 
130.059 e 104.560. 

José Otávio Machado Menten, coorde-
nador do curso de engenharia agronômica 
da Escola Superior de Agricultura “Luiz 
de Queiroz”, da Universidade de São 
Paulo (Esalq/USP), não se surpreende com 
os números. Para ele, a elevada procura 
pelas engenharias é uma consequência 
direta do mercado. “O Brasil precisa de 
profissionais que resolvam problemas de 
infraestrutura, logística, produção etc..” 
Para ele, é natural que os jovens perce-
bam as necessidades e oportunidades.  
O presidente da FNE, Murilo Celso de 
Campos Pinheiro, corrobora: “Saímos de 
um crescimento econômico pífio desde 
os anos 1980 para uma realidade mais 
animadora, em que as grandes obras civis, 
a inovação e a tecnologia têm destaque.” 

O coordenador dos cursos de educa-
ção continuada do Instituto Superior de 
Inovação e Tecnologia (Isitec), mantido 
pelo Seesp, Antonio Dall Fabbro, re-
força que a engenharia é profissão em 
franco aquecimento, devido à volta dos 
investimentos em infraestrutura. “É de 
se esperar, portanto, o crescimento da 
demanda pelos cursos da área.” A mesma 
opinião é compartilhada por Ronaldo 
Faustino, professor do curso de enge-
nharia de produção civil do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia de Pernambuco (IFPE) – um dos 
mais concorridos entre as instituições 
de ensino superior (IES), com 100% das 
vagas no Sisu. Ele acredita que até 2020 
o Brasil terá de triplicar o número desses 
profissionais, caso a economia nacional 
cresça a um ritmo de 4% ao ano. 

Bons ventos
Para Faustino, o resultado da seleção, 

que valoriza setores de ponta da economia, 
é alvissareiro para o Brasil. “Essas áreas 
surgem a partir do desenvolvimento eco-
nômico e industrial desta década no nosso 
país e refletem a tendência de fortaleci-
mento da área tecnológica.”  Para ele, os 
números mostram também que, apesar de 
ainda atrasado em infraestrutura, o Brasil 
reúne inúmeras condições favoráveis para 
ser “a grande locomotiva do momento”. 

Uma delas, segundo Menten, da Esalq, é 
justamente a agricultura, que vem atraindo 
novos profissionais nos últimos anos. “É 
o reconhecimento de que nossa vocação 
é o agro e trata-se do setor em que temos 
vantagens claras sobre os demais países: 

solos, água, clima, tecnologias agrícolas 
tropicais e produtores rurais competentes.” 
Segundo ele, em 2012 já existiam no País 
262 cursos de engenharia agronômica, 
ofertando 20.532 vagas. 

O professor do IFPE concorda, sa-
lientando a relevância da área produ-
tiva brasileira, equivalente a 33 países 
europeus. Ele informa que, de acordo 
com a Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO), 
a área ocupada com produção é de 50 
milhões de hectares, com potencial de 
450 milhões de hectares. “Traduzindo, 
o Brasil pode alimentar o mundo com 
carne (bois, aves e suínos) e grãos (soja, 
milho). Além disso, tem também um 
subsolo repleto de minério.” 

Inovação no ensino
Ao mesmo tempo em que comemora 

os recentes números do Sisu, Menten 
observa que os cursos de engenharia 
precisam estar preparados para formar 
profissionais que atendam às necessida-
des do mercado. Dessa forma, defende 
como essencial para garantir esse boom 

o aprimoramento constante das matrizes 
curriculares e dos projetos pedagógicos, 
para que o ensino continue primando pela 
qualidade e seja cada vez mais atraente 
para os jovens. A preocupação é central 
no projeto pedagógico do Isitec, que 
oferecerá o primeiro curso de engenha-
ria de inovação do Brasil. Conforme o 
seu diretor de graduação, José Marques 
Póvoa, há um verdadeiro “choque” de 
transição do aluno do ensino médio para 
a universidade. “Na nossa proposta, o 
estudante deve virar engenheiro já no 
primeiro dia de aula.” 

O Sisu seleciona estudantes com base 
nas notas obtidas no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). Ofereceu, nesta 
primeira edição de 2014, 171.401 vagas 
em 4.723 cursos de 115 instituições 
públicas de educação superior em todo 
o território nacional, com destaque para 
as regiões Nordeste e Sudeste. Neste 
ano, foram 2.559.987 inscritos, o maior 
contingente desde a sua implantação 
em 2010, que puderam  fazer até duas 
opções de curso, o que elevou o número 
de inscrições para 4.988.206. 
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Diretor de graduação do Isitec, José Marques Póvoa, observa a necessidade de se fazer um ensino mais dinâmico e 
moderno para manter o estudante nos cursos de engenharia.
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No próximo dia 31 de março, completa-
-se o cinquentenário da instalação do 
regime de exceção no Brasil. Em meio 
às inúmeras atividades neste ano para 
lembrar “página infeliz da nossa história” 
– como diz a letra do samba “Vai passar”, 
de autoria do compositor Chico Buarque 
–, estavam, até o fechamento desta edição, 
duas organizadas pelo movimento sindi-
cal: em Curitiba (PR), em 20 de março, 
e no Vale do Paraíba (SP), no dia 26. No 
Ceará, preparação de atividade foi discu-
tida em reunião no dia 12 de fevereiro. 
Inaugurou a série o ato “Unidos, jamais 
vencidos”, realizado no dia 1º do mesmo 
mês, em São Bernardo do Campo (SP). 
Organizado pelo Grupo de Trabalho 13, 
que investiga, junto à Comissão Nacional 
da Verdade (CNV), a repressão sobre o 
movimento sindical e os trabalhadores, 
bem como a colaboração do empresariado 
com a ditadura, evidenciou o protagonis-
mo dos trabalhadores na luta por justiça.

Num exemplo de ação unitária, teve a 
participação das dez centrais brasileiras – 
Central Única dos Trabalhadores (CUT), 
Força Sindical, Central Geral dos Traba-
lhadores do Brasil (CGTB), Central Sin-
dical e Popular (CSP-Conlutas), União 
Geral dos Trabalhadores (UGT), Central 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil (CTB), Intersindical, Nova Cen-
tral Sindical dos Trabalhadores (NCST), 

Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) 
e Intersindical Central. O prefeito de 
São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, 
prestigiou o evento, além de João Vicente 
Goulart, filho do presidente deposto no 
golpe, João Goulart, o Jango. Entre os 
parlamentares presentes, o deputado 
federal Vicentinho (PT) e os estaduais 
por São Paulo Ana do Carmo, Hamilton 
Pereira, José Zico Prado e Adriano Diogo, 
este último coordenador da Comissão 
Estadual da Verdade (todos do PT).

No ato, foram homenageados mais de 
400 trabalhadores que lutaram contra 
a ditadura, inclusive alguns mortos nas 
mãos dos militares, representados por seus 
familiares. Depoimentos de ex-presos e 
perseguidos políticos foram exibidos em 
vídeos durante a iniciativa, que contou 
ainda com duas apresentações teatrais, do 
Grupo Solano Trindade e de Tin Urbinati, 
o qual realizou performance baseada no 
poema de Vinícius de Moraes intitulado 
“O operário em construção”.

Sérgio Nobre, secretário-geral da CUT, 
destacou no ensejo o papel fundamental 
desempenhado pela classe trabalhadora 
para pôr fim ao período de exceção, que 
perdurou no País até 1985. Não obstante, ele 
ponderou que o processo democrático ainda 
está incompleto. “Avançamos do ponto de 
vista da política, mas não temos democracia 
nos locais de trabalho. Nas fábricas, ainda 
impera a ditadura do patrão. Enquanto isso 

não mudar e houver um único brasileiro à 
margem da sociedade, essa luta não estará 
completa.” Nobre apontou algumas das ban-
deiras fundamentais à classe trabalhadora 
nesse sentido, como redução da jornada 
sem diminuição de salários e fim do fator 
previdenciário. Luis Gonçalves, presidente 
estadual da NCST, afirmou que é preciso 
fazer frente a ataques pelo Congresso Na-
cional, como o representado pelo projeto 
de lei 4.330, relativo à terceirização, que 
precariza as relações do trabalho. Assim, 
lembrou que no dia 9 de abril haverá em 
São Paulo um ato unitário para “avançar na 
luta e conquistas da classe”. 

Miguel Torres, presidente da Força Sin-
dical, foi outro a chamar os trabalhadores a 
continuarem a luta e homenagear aqueles 
que contribuíram à derrubada da ditadura. 
Entre eles, citou o jornalista Sérgio Gomes 
e o consultor sindical João Guilherme 
Vargas Netto, que ajudaram a inserir os 
trabalhadores na luta. José Gonzaga, di-
retor executivo da UGT, também lembrou 
alguns nomes, entre eles o de Luiz Inácio 
Lula da Silva, liderança na greve de 1978 
em São Bernardo do Campo.

Colaboração do capital
Emocionado, Adilson Araujo, presidente 

da CTB, enfatizou: “O Brasil sempre esteve 
acordado, porque vocês nunca dormiram.” 
Ele cedeu sua fala a João Batista Lemos, tra-
balhador da Volkswagen à época da ditadura, 

o qual afirmou que a empresa enviou uma 
lista com 30 nomes de militantes ao Depar-
tamento de Ordem Política e Social (Dops), 
como consta em relatório relativo à anistia. 
“As grandes multinacionais entregaram 
os trabalhadores à repressão. As empresas 
que colaboraram com o golpe têm que ser 
punidas também”, completou Luis Carlos 
Prates, secretário nacional da CSP-Conlutas, 
para quem parte da estrutura que vigorou 
no período continua intacta, com torturas 
policiais como herança e leis de exceção. A 
falta de democratização nas comunicações 
foi outro aspecto lembrado durante o ato.

Para Rosa Maria Cardoso da Cunha, 
coordenadora da Comissão Nacional da 
Verdade e do GT 13, o golpe de 1964 deve 
ser denominado civil-militar, pela parti-
cipação do empresariado, com cessão de 
equipamentos como veículos, combustíveis 
e patrocínio da tortura. Segundo ela, houve 
cinco outras tentativas de golpe antes de 

1964. “Foi gestado desde o Estado Novo 
por um consórcio de civis e militares que 
não queriam o povo na política.” Rosa 
Cardoso ponderou que a CNV tem atuação 
limitada, com mandato de 2,7 anos. A jus-
tiça, explicou, não alcançará as empresas, 
porque não se pode criminalizar pessoa 
jurídica. “Mas faremos essa reparação, 
nas lutas.” Por sua atuação junto à CNV, 
ela foi homenageada pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores Liberais Uni-
versitários Regulamentados (CNTU) com 
o prêmio Personalidade Profissional 2013, 
em Excelência em gestão pública. Adriano 
Diogo concluiu: “Na resistência à ditadura 
estávamos todos juntos. Agora, para punir 
os torturadores e abrir os arquivos militares, 
temos que continuar juntos.”

Movimento prepara atividades para exigir punição a torturadores e lembrar ditadura

Memória e justiça nos 50 anos do golpe
Soraya Misleh

Ato realizado no município 
de São Bernardo do Campo 
teve homenagens a 
trabalhadores perseguidos e 
denúncia da participação de 
empresas no regime totalitário.

Movimento sindical inaugura atividades que marcarão o ano de 2014  
e dá exemplo de unidade em prol de reparação e justiça.

Público lota Teatro Cacilda Becker, em 
São Bernardo (SP), durante ato.
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“Estamos criando empregos e fronteiras 
tecnológicas para os outros.” A afirmação é 
feita por Artur Araujo, consultor do projeto 
“Cresce Brasil + Engenharia + Desenvol-
vimento” – lançado pela FNE em 2006 
–, para explicar a perda de oportunidades 
gerada pela falta de uma política industrial 
brasileira voltada ao setor aéreo. O tema deve 
estar em pauta na nova etapa de discussões 
da plataforma apresentada pelos engenheiros 
ao desenvolvimento sustentável nacional, 
com inclusão social, a ser lançada em junho. 

O Brasil, como observa Araujo, passou, 
nos últimos dez anos, de um patamar de 
35 milhões de passageiros/ano para 105 
milhões. “É algo absolutamente inédito em 
termos de aviação, ou seja, há um potencial 
que obviamente obriga a uma demanda por 
aeronaves, por manutenção, por equipa-
mentos”, enfatiza. A despeito disso, e de o 
País ter a terceira maior fábrica de aviões do 
mundo – a Empresa Brasileira de Aeronáu-
tica (Embraer) –, está importando de 60% a 
90% dos equipamentos para atender o setor. 

A informação consta de estudo encomenda-
do pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) a pesquisadores das universidades 
estadunidenses Duke e Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT), divulgado em 
reportagem do jornal Valor Econômico, de 
13 de fevereiro. Significa que o Brasil está 
praticamente fora da cadeia global de pro-
dução de aeronaves, um mercado que, de 
acordo com os dados apurados em final de 
2012 e março de 2013, movimenta cerca de 
US$ 130 bilhões. Consequentemente, diz 
o consultor do “Cresce Brasil”, fica com-
pletamente dependente do fornecimento 
externo e de eventuais oscilações na rela-

ção cambial e na balança de pagamentos. 
Cenário que pode barrar a continuidade da 
expansão experimentada até agora.

Tratando-se de um setor de ponta tec-
nológica, que poderia repercutir em valor 
agregado a sua economia e empregos de 
qualidade – inclusive para engenheiros –, 
Araujo considera que deveria se dar aten-
ção a isso. “Nosso problema é que estamos 
com baixa capacitação tecnológica e não 
existe uma política definida de incentivos 
para a criação de uma rede de suprimentos 
à indústria aeronáutica.” Essa é a realidade 
enfrentada pela maioria das 150 empresas 
que compõem o segmento nacional, ainda 
segundo o estudo encomendado pela CNI.

Araujo dá um exemplo do impacto que 
uma mudança positiva nessa trajetória 
poderia trazer. O governo brasileiro anun-
ciou, em 18 de dezembro último, a compra 
de 36 caças suecos Gripen para compor 
a frota da Força Aérea Brasileira (FAB). 
“Não é projeto brasileiro e boa parte da 
fabricação virá daquele país, mas fez 
parte do pacote que a montagem e parte 
da produção de componentes venha para 
cá. Mesmo sendo um projeto de parceria, 

essa transferência tecnológica vai impactar 
em um novo polo de atendimento”, ilustra 
o consultor do “Cresce Brasil”.

Prioridade
Para Araujo, no desafio de consolidar 

uma cadeia produtiva nacional, a política 
industrial pensada deve, num primeiro 
momento, garantir subsídio e proteção às 
empresas nascentes. “É necessário uma 
linha específica de financiamento via insti-
tuições financeiras públicas, como BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social), mas também um esforço 
por parte do empresariado de se capacitar. 
A própria Embraer tem um programa in-
terno nesse sentido. Ela tem interesse em 
criar uma rede nacional de fornecedores.” 
Ademais, é mister desenvolver um parque 
especializado brasileiro de manutenção de 
equipamentos e aeronaves – hoje feita nos 
Estados Unidos ou Europa. 

Outra fronteira tecnológica que o Brasil 
está deixando de explorar – e deveria rever 
– é o segmento de aviação agrícola, aponta 
Araujo. Num país cuja dimensão conti-
nental torna necessário o uso de pequenas 

aeronaves no agronegócio, seria possível 
ter “um senhor parque de suprimentos para 
isso, não só à pulverização e controle de 
pragas, mas ao espalhamento de sementes”. 

Isso teria repercussão imediata, por 
exemplo, na procura por cursos de engenha-
ria aeronáutica, a cuja formação o País já 
conta com um centro de excelência em São 
José dos Campos (SP). A que isso ocorra, 
contudo, é fundamental dar prioridade ao 
setor – estratégico, seja por seu papel na 
defesa e na soberania nacionais, como “por 
estar sempre ligado à tecnologia de ponta”. 

Ele lembra que o Brasil “começou enxer-
gando isso, quando desenvolveu a Embraer, 
mas depois parou”. Inclusive abriu mão da 
empresa como patrimônio público, com 
sua privatização em 1994. Durante algumas 
décadas, explica, o País tomou a decisão de 
não ter política industrial, rezando a cartilha 
da escola econômica neoliberal, que pregava 
o domínio do mercado e a não intervenção 
estatal. “Essa barreira intelectual e ideológi-
ca é muito difícil de superar. Mesmo com a 
ascensão ao governo de um grupo de gesto-
res que pensa diferente, ainda não houve, no 
caso da indústria aérea, prioridade.” 

Ao se debruçar agora em apontar esse 
gargalo, o “Cresce Brasil”, na sua concep-
ção, vai motivar debates acerca da questão 
e possibilitar avanços nesse sentido. Araujo 
aponta pelo menos 12 macrotemas que 
podem balizar a discussão e nortear a 
proposta: transporte de cargas de alto 
valor, de alta sensibilidade ou de grande 
perecibilidade; tecnologias de controle de 
voos; desenho otimizado de redes logísti-
cas; aviação regional e executiva; cadeia de 
suprimentos e processos para manutenção 
de aeronaves; cadeia de insumos para fabri-
cação de equipamentos aeronáuticos, com 
ênfase em avionics (sistemas eletrônicos à 
navegação e comunicação); biocombustí-
veis; indústria de materiais especiais (ligas 
metálicas, plásticos etc.); indústria bélica 
e aviação militar; tecnologia para comer-
cialização de passagens e fretes aéreos; 
produção de estruturas temporárias para 
picos de demanda; e aviação agrícola.

Demanda por viagens de avião triplicou no País, mas falta política industrial voltada ao setor

Voo de galinha na produção aeronáutica
Soraya Misleh

Entre 60% e 90% dos 
equipamentos voltados ao setor 
são importados. São necessárias 
medidas governamentais para 
reverter esse quadro e garantir 
desenvolvimento interno.

Linha de produção da Embraer, em São José dos Campos (SP).
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TO

Recuperar perdas do FGTS
O Senge Tocantins ingressará com ação 

na Justiça, em nome de seus associados, 
para pleitear as perdas inflacionárias 
acumuladas no Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) desde 1999. A 
iniciativa tem respaldo na Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, que determinou que 
o FGTS tivesse juros anuais de 3%, mais 
correção monetária, o que vem sendo feito, 
conforme normatização do Banco Central 
(BC), pela Taxa Referencial de Juros.  O 
problema é que, desde 1999, esse índice não 
acompanha a inflação. Segundo cálculos do 
Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese), até 
2012, as perdas já somavam 48%. O prazo 
para se associar e ser incluído na ação é 14 
de março. Mais informações pelo telefone 
(63) 3216-2981, das 12h30 às 18h30, ou 
e-mail seageto@gmail.com. 

MA

Eleitos representantes da entidade ao conselho

PI

Lançado Cartão do Associado
Benefícios e descontos especiais em uma 

rede de estabelecimentos nas duas maiores 
cidades do estado do Piauí (Teresina e 
Parnaíba) e no município litorâneo de Luís 
Correia. É o que está ao alcance do enge-
nheiro filiado e seus dependentes através do 
Cartão do Associado, lançado pelo Senge-PI 
no dia 20 de dezembro último. Segundo o 
presidente do sindicato, Antonio Florentino 
de Souza Filho, os descontos chegam a 40% 
em serviços e produtos de diversas empresas, 
como clínicas, pousadas, escritório de ad-
vocacia, Plano de Saúde Unimed Nacional, 
ótica, academia, escola de informática, casa 
de construção, mecânica, entre outros. São 
mais de 30 empresas conveniadas. Mais 
informações pelo telefone (86) 3302-4661 
e e-mail contato@senge-pi.com.br. 

SC

FNE e sindicato repudiam 
salário para engenheiro  
em concurso

Correspondência assinada pelo pre-
sidente do Senge Santa Catarina, José 
Carlos Rauen, e pelo vice-presidente 
da FNE, Carlos Abraham, foi enviada 
ao prefeito de Brusque (SC), Paulo 
Roberto Eccel, e ao presidente do 
Serviço Autônomo Municipal de 
Água e Esgoto (Samae) daquele mu-
nicípio, Rogério Ristow. O objetivo 
do ofício foi pleitear que seja revisto 
o vencimento básico do engenheiro 
discriminado no Edital de Concurso 
Público nº 08/2013, de apenas qua-
tro salários mínimos para 40 horas 
de trabalho. O valor é inferior aos 
nove salários mínimos determinados 
pela Lei 4.950-A/66, o que torna a 
chamada pública irregular. “Em que 
pese a situação adversa constatada, o 
sindicato acredita na possibilidade de 
revisão dessa postura, reconhecendo-
-se a importância da engenharia e do 
engenheiro no papel reestruturador 
das cidades em prol do desenvolvi-
mento urbano”, af irmou Rauen. 

GO

Posse dos conselheiros do sindicato e diretores ao Crea-GO

Foram empossados os novos integran-
tes do Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia de Goiás (Crea-GO), no dia 
3 de fevereiro, na Sessão Plenária nº 741, 
a primeira de 2014. Eles foram indicados 
por entidades de classe e instituições de 
ensino registradas no orgão. Os represen-
tantes do Senge Goiás são Caio Antônio 
de Gusmão, Keillon Oliveira Cabral 
e Marco Antônio Ribeiro (titulares) e 
Edson Melo Filizzola, Antônio Henrique 
Capuzzo e Diego Cássio Tertuliano (su-
plentes). Na ocasião, também foi eleita 
a diretoria, que conta com três membros 

do sindicato: Cláudio Henrique Azevedo 
(2º vice-presidente), Eduardo James de 
Moraes (1º secretário) e Silênio Marciano 
de Paulo (2º tesoureiro). Eles terão a res-
ponsabilidade de auxiliar a presidência, 
as câmaras especializadas, as comissões 
permanentes e as especiais e os grupos 
de trabalho. Durante a solenidade, o 
presidente do Crea, Gerson Taguatinga, 
cumprimentou os novos conselheiros, 
agradecendo aos que já passaram pelo 
Sistema Confea/Creas, e ressaltou a 
participação de todos nas plenárias e 
reuniões do órgão.

No dia 13 de janeiro último, foram 
eleitos os representantes do Senge-
-MA ao Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão (Crea-MA), na sede do 
sindicato, em três modalidades. São 
eles, na de engenharia civil: Francisco 
Oliveira Filho, José Ribamar Fonseca 
e Valdener Castro Silva (titulares) e 
Raimundo Augusto Ribeiro Pinheiro, 
Sebastião Djalma Gomes e Djalma 
Gomes Chaves Filho (suplentes); na 
de engenharia elétrica: Antônio de 
Pádua Costa Oliveira e Gerardo Men-
des Ribeiro Filho (titulares) e João 
Gustavo Soares Martins e José Alves 
Campos (suplentes); na modalidade 
de mecânica: Cleudson Campos de 
Anchieta (titular) e Maria do Carmo 
Guará S. Garcia (suplente). 

Cleyton Ferreira

Senge acompanha apuração dos votos ao pleito de seus representantes no Crea.   
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Conselheiros e membros eleitos à diretoria do órgão assumem compromissos. 
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Cartão possibilita descontos que chegam 
a 40% aos filiados e seus dependentes.  
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Propostas incluem recuperar perdas inflacionárias e aumentar número de alíquotas 

Mais justiça no Imposto de Renda
Rita Casaro

Entre as reivindicações do movimento sindical neste ano, destaca-se o pleito 
pela correção da tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Desde 
2007, conforme acordo entre o governo federal e as centrais, vem sendo 
aplicado índice de 4,5% ao ano, o centro da meta inflacionária. No entanto, 
o percentual se tornou insuficiente, já que o custo de vida deslocou-se para 
perto de 6%. Porém, para além disso, desde 1996 há perdas acumuladas 

de 61,42%.  O tema foi objeto de uma nota técnica produzida pelo Depar-
tamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
que propõe ainda a criação de novas faixas para tornar a tributação mais 
justa.  A economista Patrícia Pelatieri, coordenadora executiva do Dieese 
que participou da elaboração do estudo, fala na entrevista ao Engenheiro 
sobre os problemas do IR e as possíveis soluções. 

Qual o problema do Imposto de Renda atualmente?
Embora haja um princípio de progressi-
vidade, tem poucas faixas, o que iguala 
rendas muito diferentes. No Brasil, nós 
chegamos a ter a tabela com 16 faixas, 
agora são apenas isento e mais três. 
Outra injustiça no IR é que acima de 
R$ 4.473,85, todo mundo paga 27,5%. 
E há uma diferenciação de renda 
gigantesca no País. Por exemplo, os 
salários de algumas carreiras do serviço 
público federal que são de R$ 15 mil ou 
R$ 18 mil.  Uma segunda característica 
é que quando se faz a declaração de 
imposto de renda há algumas despesas 
que você desconta – que seriam uma 
parte dos serviços que em princípio 
deveriam ser públicos. A tabela relativa 
a isso é discricionária, o governo faz a 
atualização que quer, quando quer. O 
que tem acontecido é que ao longo dos 
anos essa tabela não tem sido corrigida. 

Há ainda não correção das alíquotas de incidência do IR.
Sim. Houve uma recuperação da renda, 
principalmente puxada pela valoriza-
ção do salário mínimo, que incluiu 
entre os contribuintes do IR pessoas 
que antes estavam fora. Muitas vezes, 
na prática, acaba-se tendo um rendi-
mento menor porque a pessoa passa 
a pagar imposto ou muda de faixa, 
porque a tabela não acompanha nem a 
inflação. É o que nós temos no Brasil. 
No período de 1996 a 2013, na compa-
ração com o IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo), temos 
uma defasagem de 61,42%. 

Como ficaria o IR se a correção fosse aplicada?
Na tabela de 2014, está isento quem 
ganha até R$ 1.787,77. Se nós tivés-
semos corrigido no período toda a 
inflação, os 61,42%, a isenção iria até 
R$ 2.885,86. Se conseguíssemos recu-
perar apenas as perdas do período de 
2003 a 2013, de 15,69%, teria isenção 
até R$ 2.068,27. Há uma diferença 
significativa (veja tabela).

Qual a proposta para mudar o IR?
Além da correção da inflação, há a 
reivindicação de uma discussão sobre 
a mudança na tabela, com ampliação 
de faixas. A ideia proposta pelas 
centrais sindicais seria reduzir a co-
brança de imposto para as menores 
rendas e aumentar das maiores. Por 
exemplo, chegar à taxa de 35% para 

acima de R$ 10 mil e reduzir a primeira 
faixa – ao invés de já ser de 7,5%, vai 
aumentando progressivamente. Você 
compensaria a redução das faixas 
menores com o aumento na alíquota 
das faixas maiores.

A correção inflacionária compensaria o  
aumento da alíquota para as faixas   
de renda mais elevadas?
Uma nova tabela teria de aumentar 
a progressividade do imposto, então 
quem ganha mais vai pagar mais. E 
não se trata de pagar mais proporcio-
nalmente, mas progressivamente. Nós 
temos um país onde a média salarial 
é R$ 1.800,00, então estamos falando 
de colocar mais dinheiro líquido na 
economia, aumentar de fato a renda das 
famílias. A estrutura tributária deveria 
servir para isso, para dar um pouco 
de equilíbrio ao mercado que, em si, 
não é justo. E há a questão de suprir a 
população com as políticas públicas, 
você não pode descapitalizar, tirar a 
fonte de receita sem ter um equilíbrio.

Há o equilíbrio entre manter a arrecadação, diminuir 
o peso sobre quem ganha menos e, com a 
correção, não penalizar os ganhos maiores?
Daria para fazer dentro desse espectro, 
é possível construir uma tabela mais 
justa em termos da renda real.

A classe média seria beneficiada caso se conseguisse 
fazer uma reforma tributária com essa lógica?
Não tenha dúvida, todo mundo seria 
beneficiado, não teríamos essa desi-

gualdade, nas pontas e mesmo no meio. 
Se tivéssemos uma estrutura tributária 
que de fato promovesse justiça social, 
as diferenças entre as classes não seriam 
esse abismo. Nós não teríamos mais, 
por exemplo, essas fortunas que duram 
quatro gerações sem trabalhar, isso não 
existe em país nenhum, só no Brasil. 

Aparentemente, é uma solução ideal. Por que é tão 
difícil fazer uma reformulação do IR?
Não se trata só do IR, a questão tribu-
tária é muito difícil de ser tratada, pois 
são muitos interesses e quanto mais 
você tem uma estrutura complexa, mais 
fácil fazer sonegações. Dentro dessa 
discussão, tem a taxação das grandes 
fortunas, do imposto sobre herança, a 
questão da reformulação do IPVA (Im-
posto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores) – aeronave não paga; o 
seu carro popular, sim. 

Tabela IRPF 2014 com correção de 61,42%*

Base de   Alíquota (%)     Parcela a  

cálculo (R$)                                 deduzir (R$)

Até 2.885,82  --        --

2.885,83 a 4.324,91  7,5        216,43

4.324,91 a 5.766,62  15,0        540,81

5.766,63 a 7.205,48  22,5        973,30

Acima de 7.205,49  27,5        1.333,57

Fonte: Receita Federal e IBGE

Elaboração: Dieese

* Defasagem medida pelo IPCA-IBGE MP no período de 

janeiro de 1996 a dezembro de 2013

Patrícia Pelatieri: Um sistema 
progressivo beneficiaria a maioria da 
população, inclusive a classe média. 
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Reúso, despoluição e utilização de cisternas para coleta estão entre alternativas diante de escassez 

Tecnologia contra a falta de água
Soraya Misleh

O anúncio de baixa disponibilidade 
hídrica em pleno verão na Região Metro-
politana de São Paulo (RMSP) fez soar 
o alarme para uma necessidade a que a 
engenharia pode fazer frente: apresentar 
soluções tecnológicas para garantir o su-
primento necessário do recurso vital. Na 
avaliação de João Suassuna, pesquisador 
da Fundação Joaquim Nabuco, a situação 
não se restringe a um estado, mas revela 
“um problema nacional”. Exemplo são 
as históricas e graves  secas no Nordeste.

De acordo com Sérgio Ayrimoraes, su-
perintendente de planejamento de recursos 
hídricos da Agência Nacional de Águas 
(ANA), a questão se deve à distribuição 
heterogênea dos recursos hídricos no terri-
tório brasileiro, e não à ausência de dispo-
nibilidade hídrica. “O Brasil apresenta uma 
situação confortável, em termos globais, 
contribuindo com 12% da água disponível 
no planeta. Entretanto, cerca de 80% de sua 
disponibilidade hídrica estão concentrados 
na Região Norte, onde vivem em torno de 
5% da população total brasileira. Já nas 
bacias junto ao Oceano Atlântico, com 
45,5% da população, estão apenas 2,7% dos 
recursos. Além disso, registra-se a situação 
de estresse da região do semi-árido, no 
Nordeste, devido à baixa disponibilidade 
hídrica”, detalha. Quanto a esse último local, 
Suassuna contesta: “Há mais de 70 mil re-
presas construídas na região. São 37 bilhões 
de metros cúbicos de água, o maior volume 
de água represada em regiões semi-áridas 
do mundo. O problema é sua subutilização. 
Falta uma política específica e planejamento 
para distribuição de água à população.” 

Na RMSP, segundo publicado na mí-
dia, com base em dados fornecidos pela 
Companhia de Saneamento Básico de São 
Paulo (Sabesp), no dia 27 de fevereiro, o 
volume de água armazenado no Sistema 
Cantareira estava em 16,6% – pela primeira 
vez na história, abaixo dos 18%. O Sistema 
abastece 55% da RMSP, a qual abrange 39 
municípios do estado. Conforme Francisco 
Lahóz, secretário executivo do Consórcio 
Intermunicipal das Bacias dos Rios Pira-

cicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), o quadro 
encontrado se deve aos baixos níveis da 
recarga natural do lençol freático, uma 
vez que, durante o ano de 2013, teriam 
ocorrido chuvas abaixo de 70% da média 
histórica. Municípios maiores, indústrias e 
agricultura, “por dependerem dos volumes 
liberados pelo Sistema Cantareira, estão 
tendo dificuldades nas captações, obrigando 
a execução de obras de engenharia, tais 
como enrocamento (alteamento do nível 
de água)”, destaca.

Soluções técnicas
Uma política adequada para evitar que 

esse quadro se repita, garantindo água a 
toda a população, como propugna Suassu-
na, deveria incluir soluções tecnológicas. 
O que não estaria contemplado, na sua 
visão, por exemplo, com a transposição do 
São Francisco – obra que é prometida para 
dezembro de 2015, em que 50% dos canais 
já estão feitos. Defendendo agora que seja 
concluída, uma vez que está em andamento, 
ele ressalta, contudo, que a prioridade deve 
ser utilizar as águas já existentes na região. 
Assim, propugna a construção de cisternas 
rurais de 16 mil litros para coleta de água da 
chuva, com material adequado, por exemplo 

alvenaria, e a implementação das soluções 
previstas no Atlas Brasil – Abastecimento 
Urbano de Água, elaborado pela ANA a 
partir de estudos desenvolvidos desde 2005. 

O documento apresenta, como descreve 
Ayrimoraes, um conjunto de obras para o 
aproveitamento de novos mananciais e para 
adequações de sistemas de produção de 
água, totalizando R$ 22,2 bilhões. “Muitas 
foram ou estão sendo implementadas pelo 
governo federal desde 2007, por meio do 
PAC (Programa de Aceleração do Cresci-
mento). A viabilização das que ainda não 
foram depende da elaboração de estudos de 
viabilidade e de projetos consistentes e da 
capacidade de execução dos investimentos 
previstos, exigindo, dentre outros aspectos, 
uma ação articulada e integrada entre os 
diversos atores”, argumenta. Na ótica da 
professora do Departamento de Engenha-
ria Sanitária e Ambiental da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT) Eliana 
Beatriz Nunes Rondon, o País ficou ao 
longo dos anos sem investimentos, e o PAC 
não dá conta da demanda. 

Como soluções estruturais, ela aponta a 
necessidade de ampliar o sistema e agregar 
as tecnologias disponíveis para, por exem-
plo, aproveitar as águas das chuvas ao uso 

não potável (lavar roupas, dar descarga, 
regar plantas). João Carlos Mierzwa, 
coordenador técnico do Centro Interna-
cional de Referência em Reúso de Água 
(Cirra) e professor da Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo (Poli-USP), 
afirma que a opção do reúso é adequada ao 
controle e redução da pressão pela demanda 
do recurso hídrico, mas tem limitações. “À 
RMSP, o problema é maior, porque 80% 
destina-se ao abastecimento humano, e o 
reúso serve sobretudo a fins industriais. 
Além disso, seu potencial em termos de 
vazão é próximo de 4 metros cúbicos por 
segundo, o que significa menos de 10% do 
volume produzido e distribuído na região.” 
Para consumo da população, exigiria “nova 
rede de distribuição, o que do ponto de vista 
econômico é impraticável”. 

Ele cita outras medidas que deveriam 
vir associadas ao reúso, como estimular o 
uso de equipamentos mais eficientes, com 
vazão reduzida, como chuveiros e tornei-
ras – que diminuiriam o consumo em 20% 
a 30% – e avançar na coleta e tratamento 
de esgotos, um grave gargalo no País que 
diminui a disponibilidade hídrica, com a 
poluição de mananciais. Solução ainda é 
a descontaminação de águas em áreas ex-
postas a agrotóxicos, mediante tecnologia 
de membranas, como cita Rondon.

 Para Lahóz, “a médio e longo prazo, 
serão necessários a construção de reserva-
tórios de regularização de vazão, implan-
tação de plano de combate ao desperdício 
de água em redes públicas de distribuição, 
rigoroso monitoramento hidrológico e 
ações afins, totalmente dentro do alcance 
do nosso potencial tecnológico”.

Na Região Metropolitana de 
São Paulo, caso crítico 
atualmente, solução seria 
nova rede de distribuição. 
Equipamentos com vazão 
reduzida deveriam ser adotados.

Sistema Cantareira: volume de água armazenado chegou a 16,6%.
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